
ANEXO II 

Modelo em formato único para: 

Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categorias; e  

Certidão de Situação Militar (CSIT MIL) para Oficiais demitidos, Oficiais temporários 

licenciados, Aspirantes a Oficial ou Guardas-marinha licenciados. 
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1. Descrição dos campos do documento: 

a. Armas Nacionais colocada no canto superior esquerdo. 

b. Ministério da Defesa: responsável pela Direção Geral do Serviço Militar nas Forças 

Armadas. 

c. Força Armada responsável pela expedição do documento (Marinha, Exército ou 

Aeronáutica). 

d. Organização Militar (OM) ou Órgão do Serviço Militar (OSM) responsável pela 

expedição do documento. 

e. QR Code: endereço eletrônico codificado para acompanhamento da situação militar 

do cidadão. 

f. Descrição por extenso do nome do documento.  

Exemplos:  

"CERTIDÃO DE SITUAÇÃO MILITAR",  

"CERTIFICADO DE RESERVISTA DE 1ª CATEGORIA" ou 

"CERTIFICADO DE RESERVISTA DE 2ª CATEGORIA". 

 

g. Registro de Alistamento (RA) cadastrado no SERMILMOB. 

h. Representa o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) inscrito na Receita Federal. 

i. Nome do titular do documento. 

j. Filiação do titular do documento. 

k. Data de nascimento do titular do documento. 

l. Local de nascimento do titular do documento. 

m. Amparo Legal - Registro da situação estabelecida na legislação do Serviço Militar. 

Exemplos: 

- "Oficial componente da 2ª classe da Reserva conforme Regulamento para o Corpo de 

Oficiais da Reserva do(a) __________________ (respectiva Força Armada), aprovado 

pelo Decreto nº _____, de ____ (dia) de _______ (mês) de ______ (ano)"; ou 

 

- "Reservista de 1ª ou 2ª categoria, ficando relacionado como ________________ 

(graduação), ____________(qualificação militar) na Reserva Mobilizável (conforme as 

situações preconizadas nos art. 156 e 157 do RLSM)"; 

 

n. Data de expedição do documento. 

o. Data de incorporação ou matrícula 

p. Data da exclusão do serviço ativo. 

q. Código hash: define a integridade e possibilita a autenticação do documento. 

r. Registro do tempo total de serviço militar prestado pelo titular do documento. 

s. Discrimina o tempo de serviço militar por Organização Militar. 

t. Espaço destinado ao registro das apresentações. 

u. Local e data da expedição do documento. 

v. Assinatura digital, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, ou física da 

autoridade responsável sobreposto pelo Selo Nacional. 

 

2. Características: 

a. Documento nato-digital com preenchimento e impressão pelo sistema, 

preferencialmente em impressora laser ou dispositivo de impressão similar. 

b. Dimensões de 16 cm de largura por13 cm de altura, podendo ser protegido por 

invólucro plástico. 

c. Papel apergaminhado de 30 Kg – BB 66-96, de cor branca. 

 



3. Dispositivo de Segurança:  

a. QR code: endereço eletrônico codificado para acompanhamento da situação militar do 

cidadão; 

b. Marca d’água: Armas Nacionais em cada certificado;  

c. Código hash: define a integridade e possibilita a autenticação do documento; 

d. Assinatura digital, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, ou física da 

autoridade responsável. 
 


