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EsPCEx
Escola Preparatória de Cadetes do Exército
A Escola Preparatória de Cadetes
do Exército (EsPCEx), localizada na cidade de Campinas, SP, é
o estabelecimento de ensino militar do Exército responsável por
selecionar e preparar os jovens
para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais das Armas, do
Quadro de Material Bélico ou do Serviço de Intendência.
A EsPCEx conta, anualmente, com cerca de 500
alunos oriundos das diversas regiões do Brasil,
que ficam alojados na Escola em regime de internato, onde recebem, além das aulas e das instruções, fardamento, alimentação e ajuda de
custo. No interior
da instituição, os
alunos são distribuídos em três companhias
(Águia,
Leão e Pantera),
sendo que cada
uma conta com cinco pelotões, em um
total de 15.
A excelência na
formação de futuros cadetes pela EsPCEx é a primeira e obrigatória etapa para a formação de oficiais e, consequentemente, para o engrandecimento do Exército Brasileiro. A Escola cria a base sólida para
que a AMAN possa prosseguir em sua missão
de formar o futuro oficial.
O aluno é tratado, desde seus primeiros contatos
com a Escola, com o rigor fraternal dedicado a
um irmão mais novo ou a um filho, a quem a
atual geração de militares delegará, em breve, a
responsabilidade pela preservação dos valores
do Exército.

Tudo começou com a heroína Maria Quitéria de
Jesus Medeiros, primeira mulher a incorporar e
combater nas fileiras do Exército, em 1823, durante a Guerra da Independência. Mais tarde,
mulheres enfermeiras, na defesa dos mesmos
ideais de liberdade, lutaram na Segunda Guerra
Mundial. Em 1992, o Exército Brasileiro criou
o Quadro Complementar de Oficiais,
inserindo o segmento feminino em
seus efetivos. Hoje,
é dado o grande
passo, que permite
a inclusão do sexo
feminino na Linha
do Ensino Militar
Bélico.
O Exército Brasileiro anuncia pela primeira vez edital com oportunidade de ingresso do sexo feminino na área
bélica. A formação da mulher como oficial
combatente será iniciada neste Estabelecimento
de Ensino - EsPCEx, em Campinas (SP), e será
concluída na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ).
O preparo da mulher como sargento combatente
será iniciado na Organização Militar Corpo de
Tropa, em Juiz de Fora (MG), e concluído na
Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), no
Rio de Janeiro.
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O CONCURSO:
A seleção é feita anualmente, por meio de um concurso de admissão de âmbito nacional, no qual são
oferecidas 400 vagas para o sexo masculino, e 40 vagas para o sexo feminino. A seleção dá oportunidades de
ingresso no curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico.
A remuneração inicial do cargo durante o curso de formação é fixada em R$ 936,00. Depois de formados no curso que terá duração de 5 anos, serão declarados Bacharéis em Ciências Militares e nomeados Aspirantes a Oficial, percebendo vencimentos de R$ 6.268,00.






Poderão concorrer pessoas que:
são brasileiros natos;
tenham no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino ou 1,55m de altura, se do sexo feminino;
possuírem idade de, no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 22 (vinte e dois) anos, completados até
31 de dezembro do ano da matrícula;
tenham concluído ou estão cursando (no ano da inscrição) o 3º ano do Ensino Médio.

A inscrição para o concurso pode ser feita do dia 02 de maio a 28 de junho através do endereço eletrônico: www.espcex.ensino.eb.br
O concurso é composto por: exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física, comprovação de requisitos biográficos e averiguação de idoneidade moral.
As disciplinas do exame intelectual são: matemática, português, física, química, inglês, história, geografia e redação.







Informações fundamentais:
Taxa de inscrição: R$ 90,00.
Datas das provas: 10 e 11 de setembro
Local: Campinas—SP
Patente de formação: Aspirante (Oficial)
Duração: 1 ano EsPCEx e 3 anos AMAN

DEPOIMENTO JOHNATA DE OLIVEIRA (Ex-aluno Elite 2014 - 2015)
No ano de 2014, entrei na turma da ESPCEX no Elite de Campo Grande. Os primeiros dias foram bem difíceis de me adaptar a rotina de estudos, mas com o passar do tempo além de me adaptar, comecei a gostar. Além de muitos dias de estudo, fiz grandes amizades e pude ter a
honra de ter aula com os melhores professores.
Infelizmente a aprovação não veio em 2014, mas no ano seguinte o sonho continuava o mesmo. Foram dias dedicados ao estudo. Simulados
e turmas especiais já faziam parte do meu final de semana. Até que no
dia 4 de Outubro de 2015 pude dar início ao meu sonho: passar no concurso da EsPCEx!

Treine enquanto eles dormem,
estude enquanto eles se divertem,
persista enquanto eles descansam,
e então, viva o que eles sonham!
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