
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR
(Cmdo Mil Bsb/1960)

REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 04 AO AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A SELEÇÃO AO
SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO Nº 15 -SSMR/11, DE 15 JUL 21

(SELEÇÃO STT TI - 2021/2022) 

O COMANDANTE DA 11ª REGIÃO MILITAR, no uso de suas atribuições legais, resolve

retificar os itens 21, 22, 23, 24, 25 e 26 do Anexo A, que vai passar a vigorar,  conforme descrito

abaixo:

DATA EVENTO OBSERVAÇÃO

21 15 OUT 21
Divulgação  do  resultado  da
análise do pedido de Recurso do
Teste Prático

Por  meio  do  endereço  eletrônico
da 11ª RM (www.11rm.eb.mil.br) 

22 15 OUT 21
- Chamada  para a Inspeção 

de Saúde (IS)

Por  meio  do  endereço  eletrônico
da 11ª RM (www.11rm.eb.mil.br) 

23 15 OUT 21

-  Chamada  dos  candidatos
militares  que  pertençam  ao
Serviço Ativo do Exército para a
entrega  da  Ata  de  Inspeção  de
Saúde  para  Permanência  no
Serviço  Ativo(válida),  conforme
previsto  no  paragrafo  3º  do  art.
116 da Portaria046 – DGP de 12
de março de 2012 

Por  meio  do  endereço  eletrônico
da 11ª RM (www.11rm.eb.mil.br) 

24 18 OUT 21 Período  de  entrega  da  Ata  de
Inspeção  de  Saúde  para
Permanência  no  Serviço
Ativo(válida),  para  os candidatos
que já pertençam ao serviço ativo

O  candidato  deverá  comparecer
pessoalmente,  em  data,  hora  e
local  constantes  da chamada para
entrega  da  ata  divulgada  no
endereço



do  Exército  com  parecer  apto,
bem como,  cópia  do  Boletim da
Organização Militar que publicou
a referida  ata,  conforme previsto
no  paragrafo  3º  do  art.  116  da
Portaria046  –  DGP  de  12  de
março de 2012 

eletrônico(www.11rm.eb.mil.br)po
rtando  a  ata  válida  e  cópia  do
Boletim  da  Organização  Militar
que publicou a referida ata;

– Comparecer  no  local  da  IS,
trajando roupa de banho por baixo
(sunga e biquíni), fim de permitir a
adequada inspeção de saúde. 

25 19 OUT 21

-Divulgação  do  resultado  da
análise  das  atas  de  Inspeção  de
Saúde  dos  candidatos  que  já
pertença  ao  serviço  ativo  do
Exército 

Por  meio  do  endereço  eletrônico
da 11ª RM (www.11rm.eb.mil.br) 

26 8 NOV 21
Período  de  apresentação  dos
candidatos  selecionados  para
Inspeção de Saúde (IS) 

– O candidato deverá comparecer
pessoalmente,  em  data,  hora  e
local  constantes  da chamada para
IS  divulgada  no  endereço
eletrônico  (www.11rm.eb.mil.br)
portando  os  exames  e  laudos
relacionados previsto no Aviso de
Convocação, todos datados de no
máximo  01  (um)  mês  de
antecedência do dia previsto para a
IS; 

– Comparecer  no  local  da  IS,
trajando  roupa  de  banho  por
baixo(sunga  e  biquíni),  a  fim  de
permitir  a  adequada  inspeção  de
saúde. 

Brasília, 08 de outubro de 2021.

Gen Bda PAULO AFONSO BRUNO DE MELO

Comandante da 11ª Região Militar

DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA SSMR/
11

http://www.11rm.eb.mil.br/

