
ESA 2021.1
ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS 

 
Inscrições 
• DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2020. 

 
http://www.esa.eb.mil.br 

 
 
 
 
 

Documentação 
• Preencher a Ficha de Inscrição, cujo modelo conterá os 
termos do requerimento; 
• Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para 
pagamento da taxa; 
• Imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição(CCI); 
• Documento de identificação pessoal original (RG), com foto, 
conforme Instruções específicas. 

 
 

Data da Prova 
• 12 DE JULHO DE 2020 

Vagas 
GERAL/AVIAÇÃO (MASCULINO) 900 VAGAS; 
GERAL/AVIAÇÃO (FEMININO) 100 VAGAS 

 
 
 
 
 
 
 

Taxa de pagamento 
 

• R$ 95,00 
 

Horário e local 
• Chegada ao local de prova:  A partir de 10h 

(horário de Brasília); 
• Fechamento dos portões: 11h30min (horário de 
Brasília); 

• Início das Provas Escritas: 13h às 17h. 
(horário de Brasília). 

 

• FORTALEZA (CE) 

Conteúdo 
• LÍNGUA PORTUGUESA (12 QUESTÕES); 
• MATEMÁTICA (12 QUESTÕES); 
• HISTÓRIA DO BRASIL (06 QUESTÕES); 
• GEOGRAFIA DO BRASIL (06 QUESTÕES); 
• INGLÊS (04 questões); 
• REDAÇÃO. 

 
 
 

 Ser brasileiro(a);
 Ter concluído o ensino médio ou estar cursando a última série desse nível escolar (3ª série) no ano da inscrição e concluir antes do final do 

processo seletivo.
 Ter pago o boleto bancário.
 Possuir no mínimo 17 (dezessete) e, no máximo, 24 (vinte e quatro) anos de idade para área Geral/Aviação (ter nascido no período compreendido 

entre 1º de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2004, inclusive). Para todas as áreas as idades serão referenciadas a 31 de dezembro do ano da 
matrícula.

 Se do sexo masculino, ter, no mínimo, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) de altura, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos
com até 17 (dezessete) anos de idade incompletos, desde que possuam a altura mínima de 1,57 m (um metro e cinquenta e sete centímetros) e exame 
especializado revele a possibilidade do crescimento; ou se do sexo feminino, ter, no mínimo, 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de 
altura, conforme a legislação em vigor; 

 18/03/2020 - Data limite para mudança de dados da inscrição para a realização do EI.
 24/06 a 12/07/2020 (11h30min) – Disponibilização dos Cartões de Confirmação de Inscrição no site (http://www.esa.rb.mil.br) –  OBRIGATÓRIO 

PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA.
 12/07/2020 - Chegada ao local de prova a partir das 10:00 (horário de Brasília).
 18/09/2020 - Divulgação do resultado parcial do EI na página do candidato (faltando a revisão da redação).


