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O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL. no uso das
a1ribuições previslas na Portaria W 727-Cml Ex, de 8 de outubro de 2007, e de at.-ordo
com u comido no Regularru:r:.o du Depanamcntu..Ocral do Pesroal (EB I 0-R-02.001 ).
aprovado pela Portaria do Cvmandante do Exército n• 070, de 18 de fevereiro de: 2013 e
Portaria do Comandante do Exército n• 727. de 8 de outubro de 2008. modificada pela
Pormría do Comandame do Exército n• 1.006. de 7 de outubro de 2013. I'C'Iolve:
An. I0 Allerar os Incisos do art. 2•: o inciM> 11 do an. 17: o inciso rri do an. 36: o
inciso I do art. 47: o inciso 1 do an. 52; o inciso []] do an. 66: o an. 77; o par.i.grafo
único do art. 130: o art. 142; o parágmfo único do art. 147; o inciso do§ l Qdo an.
149: o inciso V do an. 152; o inciso 11 do art. 154: a letra b} do inciso I do art. 169: o
art. 173: letr.t a) do inciso I do an. 176; o a• I do Anexo 8; ~: incluir os inciso~ no an.
z•: o parágrofo único oo an. 54: o inciso Vll no an. 66: o§ 2• no an. 130: o inciso V no
§ t• do art. 134: o§ 4~ no Art. 165: o inciso X no an. 169; o an. 197 A. an. 203 A c an.
203 B: e o Anexo K das Normas Ti:cnicas para a Prestação do Serviço Mllitar
Temporário (EB30-N-30.009). 11 Edição. 2012. que passam a vigorar com a redação
abaixo:

a

~An. 2~ Est.c.

NT têm por referência a seguinte legislação:

VIl -Lei n• 6.923, de 29 de junho de 1981. que dispõe sobre o Serviço de
Assisténcia Religiosa nas Forças Annadas;
Vill- Lei n' 7.150. de 1~ de dezembro d.: 1.983. que fi"a os efetivos do Exército
em tempo de p32. c dá outras providênc;as;
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IX - Lei nY7.831. de 2 de outubro de 1989. qui! cria o Quadro Complementar de
Oficiais (QCO) e dá ou1ras pro' idências:
X- Lei n" 7.963, de 21 d~ dezembro de 1989, que concede compensação
pecuniária. a titulo de bcnefi .o. ao militar remporário d~ Forças Armadas, por ocasião,
de seu licenciamento:
Xl - Lei n" 12.527. de 18 de novembro de 2011. que regula o acesso a
informações previsro no inciso XXXlll do aa.
no inciso do § 39 do art. 37 e no §
2!' do art. 216 da Constituição federal: ahcrd a Lei n'~ 8.112. de li de dezembro de
1990: revoga a Lei~ ll.lll. de 5 de maio de 2005. e dispositivos da Lei ng 8.159. de 8
de janeiro de 1991: e dá outras pro\ ldên<:ias;

se.

n

XII - Ll!i n" 12.918. de 20 de dezembro de 2013, que altera o art. l" da Lei no
7.150. de 18 de dezembro de 1983, que fh.a os cfet:i\-os do Exército em témpo de paz;

Xlll - Medida Provbõria n° 2.215-LO. de 31 de agosto de 2001. que dispõe sobre

a recsi!Uturaçào da remuneração dos militares das Forças Armadas. alterJI as Leis nv
3.765. de 4 de lllBio de 1960. c 6.880, de 9 de d~LelllbTO de 1980, e dá outras
providências:
XTV- Decreto n• 57.654. de lO de janeiro de 1966. que regulamenta a Lei do
Serviço Militar (RLSM);

XV - Decreto nQ60.!S22, de 7 de junho de 1967. que aprova as Instruções Gerais
para a Inspeção de Saúde de Conscritos na:; Forças Armadas;
XVI - Decreto n° 63.704. de 29 de novembro de 1968. que regulamenta a Lei n•
5.292. de 8 de junho de 1967. alter.tda pela de n• 5.399, de 20 de março de 1968. que
dispõe sobre a prestaçào do Serviço Milhar pelos estudantes de Medicina, Farmácia.
Odontologia c Veterinãria e pelos Médicos. Farmacêuticos, Dentistas c Veterinários. em
decorrencia de dispositivos da Lei n" 4.375, de 17 de agosto de 1964:
XVTI - Dt:ereto nQ98.3 14, de 19 de outubro de 1989. que aprova o Regu lamento
para o Quadro Complementar de Oficiais do Elcército CR-41 ):

XVIII - DecretO n• 99.425. de 30 de julho de 1990, que regulamenta a Lei n•
7.963. de 21 de dezembro de 1989. que concede eompeosaçào pecuniária, a tiwlo de
beneficio. ao militar temporário d~ Forcas Armadas. por ocasião de seu licenciamento:
XIX - Decreto n• 4.307, de 18 de julho de 2002. que regu lnmema à Medida
Provisória n• 2.215-10. de 31 de agosto de 2001:
XX - Dl..'t:retO n9 4 ..5.l2, de 9 de dezembro de 2002, que aprO\'a o Regu lamento
para o Corpo de Oficiais da.Reserva do ~ército (R-68/RCORE):
XXl - Decreto n• 7.724, de 16 de maio de 2012. que regulamenta a Lei o0
12.527, de 18 de novembro de 2011. que dispõe wbrc o acesso a infom1ações previsto
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no inciso XXXIII do caput: do an. 59 • no inciso Il do § 3° do án. 37 e no § 211 do an. 216
da Const ituiçào:

XXLI - Decreto n" 7.845. de 14 de novembro de 2012. que regu.lamcnta
procedimentos para credcncíamenro de segurança e tratamento de informação
classific:tda em qualquer grau de sigilo. e dispõe sobre o Núcleo de Segurança c
Credenciamento:
XXID- Decreto n9 8.160, de .18 de dezembro de 2013. que altera o Decreto n°
4.502. de 9 de dezembro de 2002, que aprova o Regulamento para o Corpo de Oficiais
da Reserva do Exército- R-68:

XXrv- Portaria Ministerial n• 322. de 2 de junho de 1995. que adota o Serviço
Militar Feminino Volunrário. por MFOV, para o Exército:
XXV- Ponaria Mjni~-.erial rfJ 153, de 25 de março de 1998. que regula. para o
E1tército, o Serviço Militar 1 emporário em Tempo de Paz:
XXVI - Ponana Ministerial n• 388. de 10 de julho de 1998 - DiretTiz
Complementar para o Serviço MilrtarTemporário em Tempo de Paz:
XXVO- Ponaria do Comandante do Exéccito n• 052. de 6 de fevereiro de 2001.
quc aprova as Normas para o Commle do Exercido de Funções que exigem
Qualificação Profissional Regulamentada em Lei;

XXV1.11 - Ponaria do Comandante do Exéccito n" -170. de 17 de setembro de
200 I, que aprova as Instruções Gerais para Concessào de Licenças aos Militares da
Ativa du Exército (rG 30-07);
XXIX - Ponaria do Comandante do Exérciro na 151. de 22 de abril de 2002. que
procedimentos para a praça prestar concurso público para mgresso na
Marinha. na Aeronáutica. em Força Auxiliar ou para admissão ern curgo civil c dã
outras providencia.~;
cst~lece

XXX - Ponaria do Cnmandanre do Exéccito n• 462. de 21 de agosto de 2003,
que apr<wa as Instruções G...rais para a Convocação. os Estágios, as Prorrogações de
Tempo de Serviço. a.~ Promoçôe!> c o Licenciamento dos lmegraotes da Reserva de 2'
Classe (IG L0-68):
XXXI - Portaria do Comandante do Exército n° 816, de 19 de dezembro de
2003. que aprova O Regulamento Interno c dos Serviços Gerais (RISG);
XXXIr- Ponaria do Comandante do Exército n• 044, de 7 de fevereiro de 2008.
que apn.w a as Normas para Convocação, St!leção e Incorporação de ,\i!FOV no Ãmbito
do Exército Brasileiro:
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XXXIII - Portaria do Comandante do Exército n"-256. de 30 de abril de 2009.
que aprova as Direnize1. pard a Formaçào. a Complementação da Capacitação. a
Classiricaçào. a Prorrogação do Tempo de Serviço e o Controle de Terceiros-Sargentos
Temporários no Exército ê dá outras providências:
XXXTV - Penaria do Comandante do Exército r? 257. de 30 de abril de 2009.
que aprova as lnsuuçóes Oemis para ~ Prorrogaçií(l do Tempo de Serviço Militar e
Cafx).\ e Soldados (10 I 0-06' _.dá outras providências;
XXXV - Portaria do Comandnnte do Exército n2 581. de L2 de setembro de
2011. que aprova as Lnstruções Gerais para Cadastramento e Audiroria dos Dados do
Pessoal Vinculado ao E:-.érciro OG 30-33):
XXXVl - Portaria do Comandante do Exército ntl 610. de 23 de setembro de
2011. que regula. no ambito do Comando do Exército, o s.,.viço Militar Especialista
Temporário em tempo de paz, a ser prestado na graduação de Cabo Temporário do
Núcleo-Base:
XXXVll - Portaria do Comandante do Exército rf> 271. de 26 d~ abril de 2012.
que aprova as lnstruçôel. Gerais para a Qualificação Militar dos Subtenentes e Sargentos
Músicos (QMS Mus) e a QuaJificação Militar Singular dOll Cabos e Soldados MCt.sicos
(QMG 00- QMP 12) EB I 0-!0.{)1.004 e dá outras providências:
XXXVIIJ- Portaria do Comandante do Exército n" 871, de 11 de Outubro de
2012. que aprova a Direniz sobre Cessão de Militar da Ativa para Órgã<1s não
Pencn<:entes ao Comando do Exército tEBI0-0.{)9.001):
XXX1X - Ponaria tt" 148-EME. de t7 de dezembro de 1998. que aprova as
Normas Reguladoras de Qualificação. l:iabilitaçà.o . Condições de Acesso e Situação das
Praçal> do Exército:
XL - Ponaria n 067-EME. de tO de agos1o de 1999. que atribui denommaçào
aos sargentos temporários convocados para o Serviço Militar:
XLJ- Portaria n• 035-EME. de 30 de abril de 2002. que aprova as Normas para
<1 Formação, Classificação c Controle de Terwiros-Snrgento~ Temporários no Exército;
XUI - Ponaria n• 101-EME. de 1° de agosto de 2007. que aprova as Normas
para Rcferenciação dos Cargos Militares do Exército Brasileiro:
XLlll - Portaria n• 015-EME/Res, de 7 de julho de 2011. que aprova a Diretriz
para Previsão de Cargos e Preenchimento de Claros no Exérciro Brasileiro;
XLIV - Portaria n~ 59-EME. de 4 de maio d~ 2012. que apmva as habilita.ções
e/ou profissões de interesse do Exército para a convocaçlio do Cabo Especialista
Temporário (CET):

r
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XLV - Portaria nv 68-EME. de lll de maio de 2012, que aprova as Nonnas
Gerais pam a Promoção de Músicos no E>..!rcito e re'oga as Portarias n~ 034-EME. de 3
ABR 1991l, .e n' 061 -EME, de 29 AGO 02;
XLVl - Portaria n~ 1n-DGP, de 4 de agosto de 2006. que aprovll as Normas
paro GCSlào do.~ Recursos Destinados â Movimentação de Pessoal e Deslocamento Fora
da Sede no Âmbito do Exército Brasileiro;
XLVn - Portaria rf! 147-DGP. de 23 de •ct~mbro de lOJ I. que aprova as
Instruções Regulador.ts paro Cadastramento e Auditoria do~ Dados Individuais e
Registros Funcionais d!l Pessoal Vinculado ao Exército (JR30-87);

XLVUI - Portaria o" 091-DGP. de 2 de julho de 2012. que delega competência
para a pníúca de aios administrativos no àmbito do DGP;
XLIX - Portaria n'3 14-1 - DECEx. de 5 de oumbro de 2()12. que aprova as
Instruções Reguladoras do Exame de Compro.vaçà<) de Habilidade Musical (ECRM)
para ingresso na Qualificaçã<> Militar Singular dos Cubos e Soldados Mú:.icos (QMG 00
- QMP 12) (lR/ECHM - EBf r iR-22.002); e
L - Portaria n• 037- DGP. de 27 de fevereiro de 2013. que suprime a habilitação
de técnico em fisioterapia. relacionada â QMS Saúde. do inciso m - Anc>.ó ·c•. do art.
1•. da Portaria n"171- DGP 8 de julho de 2009:· (NR)

"Art. 17......................... - ......... - ............ _............... ,_.. _, ................................... ~

li - até o final da primeira quinzena de janeiro do Ano A. as necessidades para o
(NR)

ETPOT.~

"Art. 36...................._

.................................................- ....................................

rn - ter obtido n menção "B". no mínimo. em todas as competências básicas e
específícasconstanles da Ficha de Avaliação:" (l~R)

"Art. -17......- .......................- .............. - ............................. - ................................
I - ter obtido menção "B". no minimo. em todas a.\ competências. bá~icas e
espec1fíc;1S constantes da Ficha de .~valiação relativ11 ã segunda fase do EAS. constante
da legislação especifica;" (NR)

~Art.

52..............,.......- ......................................................- ..........- ............~ ..
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I - visam exclusi\ amente :i ocupação de cargos nas OM. em áreas de interesse
do Exército. eAceto a cessão de oriciais e sargento~ temporários da área de saúde para
arender ã dem;mda do Hospital das forças Armadas (HFA);" (NR)

• Arr. 54. ················--··········································-···········--··························-Parágrafo único. Para o CET podem se candidatar apenas Ol> reservista:. ou
dispensados de incorporação. desde que não haja regreMào hierárquica. (NR)
M

-ArL 66. ···-·········--·············-············-···········-··························----·············
I1I - venham a possuir, oo máximo, qulllru anos de serviço militar na data da
conclusão do curso:

vrr ·
Militar."

estejam prestando o segundo ou. no máximo, o quarto ano de Serviço

(i~

Arr. 77. A seleção para o CFC c feita entre os Sd recllJUIS, engajados e.
excepcionalmente. reengajados. Neste úhimo caso, somente com autorização do C Mil
A respectivn e desde que. no ano de realização do CFC. estejam prestando o tcrctliro ou
quarto ano de Serviço Militar (1° ou 2" reengajamento).- (NR)
M

.. Arr. 130. .......- ..................................- .................................................................
§ 19 Nesta etapa são iniciadas as medidas administrativas relativos à
incorpor<~.ção.

§ Z"Devem ser recolhidos os CO! ou Certificados de Reservista dos convocados
que serão incorporados. (NR)
M

''Art. I 34................................................................................................................ .

§ lO ...........- .............- ...........................................................- ..................... ,, .....
V - candidatos au CET que possuam mais de quatro anos de tempo de serviço
público anterior." {NR)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • · -·· · ••••.•••••••••• o . . . . . . . . . . . . .-• • • • • • • • • • • • • · · ··· ·--· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.~. . . . . · · · · · · - ··· · . . . . . . . . . . . . . . . .

"AI:!. 1 ~2. O oficial ou sargento temponírio, licenciado ex officio por térm ino de
prorrogação du tempo de serviço ou por conveniência do~iço:" (NR)
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"An. 147........~ .................................. _

..., .... _ ........., .._ .............................. .

Parãgrafo único. A menção INSUFICIENTE ("r}. em qualquer das
competências básicas e espc!Cíficas constantes da Ficha de Avaliação:· (NR)

-An. 149.........- ....... - ..........-...............- .................................. _ ...................
§ t• ................................................_..................................-

.........-.............- .... .

1J - oi to anos para os Cb/Sd." (NR}

..............................._............. ....................................................... .....................................
.._

._

.. An. 152................................ _ ............................................................- .........._ ....

V - não ter menção lNSUFTCIENTE <·n em qualquer dáS competências básicas
e específicas constantes da última Ficha de Avaliação:" (NR)

"Art. 154.......................................................- ................................... _ ................

ll - oriundos do flS. EICEM. ESTou EBST. quarenta e seis ano~: e" (NR)

- An. 165.................................- ...............................- .......................- .................
§ 4° Todos o.~ docur enros (requerimentos. atas, adilllmentos de íncorpor'dÇào.
prorrogação. licenciamento e outros) devem estar carimbados com o texm:
"INFORMAÇÃO PESSOAL - ACESSO RESTRITO", na co[ cannim, conforme
legislação específica. .. (NR)

"Art.l69..................................- ............................................................................
I .........................- ......................................- ..........................................................

b) da idade mãxima permuida. desde que observado o disposto no An LS-1.
de.s~as normas.
·······~·-······

..·······················--············ ......................................... . . . . . ...................................

X - ingresso na Marinha. no Exérei1o ou na Aeronâutica a1ravés de Proc~so
Seletivo... (NR)

...................................... ··-·--................................................................................. ..........
._.

"An. 173. O Mil Trr .r. ao inscrever-se em concurso público para ingr~ na
Marinha, na Aeronáutica . .:m escola de formação do Exército. em Força Au>.iliar ou
para admis~ão em cargo civil. informará este fato, po[ escrilo, para a conscquente
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publicação em 13T. indeptndcnte do disposto oo nn. 150 do Decreto nQ57.654. de 20 de
janeiro de 1966. Regulamento da Lei do Serviço M iliw (RI...SM)." (NR)
o ooo ooo ooooooo o ••• •• •••o oooooooooooooo••••••oo

,,,,,...,..,,,.,,,,,,,, oo•ooooooooo o..... o oooo oo-owoo-<o ooo• •• o ooo ooooooo.ooooo ooo ooooooooooooo

-Art. 176.............. __ .............·-···········-·.. ·······..-············································
I - .............................................................................................................................
a) encaminhar à RM a relação do~ Mil Tmpr que serão licenciados ex officio.

quando se tnnarde motivo previsto nos

inci~os 1 e

D do art. 170 destas Normas;" (NR)

"An. 197 A. A e'lslência de tatuagem no corpo do candidato que afere a honra
pessoa l. o pundonor militar ou o decoro exigido aos integrantes das Forças Armadas.
conforme pre\ iSto no Estallllo dos Militares. configura-se em moúvo para eliminação
do candidato ao Serviço Milirar Temparario, como por exemplo as que apresentem
símbolos e/ou in.scriçõcs ulusivos 11:
I - ideologias !errori.!.• ...s ou extremistas:
lJ · práticas contrárias às instituições democráticas;

lU -prática da violencia;

N - apologia ao crime:
V - discriminação ou precono.:eitos de raçn. credo. sexo o u origem:
VT - idéias ou atos libidinosos: e
Vll - idéias ou atos ofensivos às Forças Annadas.
Paragrafo único. Também será considerado como motivo para eli minação .a
tatuagem aplicada em e.Mensa área do corpo que possa vir à prejudicar os padrões de
apresentação pessoal e de uso de uniformes exigidos nas institu ições militares." (NR)
.. Art. 203 A. Todo o pessoal envolvido nos trabalhos de :.deçào. controle.
auditoria. ou que manu:.eie .Jocumenro~ ou sistema.~ que contenham informações de
natureza pessoal. deverá assinar o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo
(TCMS). constante do Anexo K de~ tas nom1as." (NR)
.. An 203 B. A concessão de autOritação para afastamento de militar aprovado

em concurso público. visando ao provimento de cargo em órgão da Administra<y"âo
Públ ica (Federal. Estadual, Distrital ou Municipal), nas Forças Singulares (Marinha e
Aeronáutica}, Escolas de Formação do Exército ou nas Forças Auxiliares. con.Star.i em
legislação esp<:cífica." (NR)
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''ANEXOB
DECLARAÇ ÃO DE VOLU NTARIADO PARA PRES-TAÇÃO DE
SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO
0000000ooooOo o o oo ooOoOoOoO_O.._Oo00oOOoooOoooOOOOoooOo+oooooOH+·• • -*Ooooooooooo004--·0000o o OoOoh ooo O o oOo000000000...._.·"-"<_._.,,,,, , , , ,

I. E
(nome completo). ldt o~-----~
CPF n°
. nascido(a) aos_ dias do mês de
de _ _ , filho(al d.:
- - - - - - - - e de
. residindo na cidade de
·-·
declaro que sou volunuírio(a) ,>ara o Estágio
• pelo período de um ano.
como
(oficial, u·gemo ou cabo). na Guarnição Militar de ----~
sujeitando-me. se for accito(u), n todos os devere:. e obrigações militares previstos na
legislaçitu em vigor, e conhecedor(a) que poderei obter. dependendo da existência de
vaga. do interesse do Exéreito e do meu desempenho profissional. prorrogaçõe. anuni~.
não ultrapassando o periodo de
anos (O f, Sgt e Cb - 8 anos), caorado. paro
i~t.o. todo o tempo que tenho de serviço público.M (NR)

" ANEXOK
1'ERMO DE COMPROMJSSO DE 'IANUfE Ç ÃO DE SIGILO · TCMS

•

llliNIS'fÉRIO DA OEPI!SA
EXÉRCITO BRASU.EIRO

TERMO DE COMPRO MISSO DE MAl.'lfUTENÇÃO DE S !Gll.O • TCMS

- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - ---,--<nome.
CPF. identidade. filiação c endereço). pt'rante o(a)
(OM). declaro ter
ciência inequívoca da legislação sobre o tratamemo da Informação Pessoal - Acesso
Resuito, cuja divulga<fàO possa causar dano à intimidade. vida privada. honra e imagem
das pessoas, bem c.:omo ãs liberdades c garanri~ individuais. e me compromero a
guardar o sigilo necessário, nos termos d~ Lei n° 12 .527. de 18 de novembro de 2011.
Assino o presente Tenno na presetlÇa das restemunhas abai xo identificadas.
(local c dara)
Nome - Posto/Graduação
Função
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Testemunhas:
identidade -

orne- Posto/G•<lduação

Identidade - Nome - Posto/Graduação .. (NR)

Art. 2" Determinar que esta Portaria entre em vigor nll data de sua publicação.

f:1~YEN
G;z:Pessoal

