
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

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

REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 03, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022

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

resolve tornar público: 

1) A retificação dos itens abaixo do Cronograma de Atividades, que passará a vigorar, conforme

detalhado abaixo:

Item 15:

DATA EVENTO OBSERVAÇÃO

15. 25 OUT 22

Divulgação  do  resultado  da

análise do pedido de Recurso da

Validação Curricular 

Por meio do endereço eletrônico

da 11ª RM www.11rm.eb.mil.br

Item 16:

DATA EVENTO OBSERVAÇÃO

16. 01 NOV 22 
Chamada  para  a  Inspeção

de Saúde (IS)

Por meio do endereço eletrônico

da 11ª RM www.11rm.eb.mil.br

Item 17:

DATA EVENTO OBSERVAÇÃO

17. 01 NOV 22

Chamada  dos  candidatos

militares  que  pertençam  ao

Serviço Ativo do Exército para a

entrega da Ata  de Inspeção de

Saúde  para  Permanência  no

Por meio do endereço eletrônico

da 11ª RM www.11rm.eb.mil.br



Serviço  Ativo(válida),  conforme

previsto  no  paragrafo  3º  do

artigo  116  da  Portaria  nº  046-

DGP, de 12 de março de 2012 

Item 18:

DATA EVENTO OBSERVAÇÃO

18. 03 NOV 22

Data  de  entrega  da  Ata  de

Inspeção  de  Saúde  para

Permanência  no  Serviço  Ativo

(válida), para os candidatos que

já  pertençam  ao  serviço  ativo

do  Exército  com  parecer  apto,

bem como cópia do Boletim da

Organização  Militar  que

publicou  a  referida  ata,

conforme previsto no parágrafo

3º do artigo 116 da Portaria  nº

046-DGP,  de  12  de  março  de

2012.

O candidato deverá comparecer

pessoalmente,  em  data,  hora  e

locais  constantes  da  chamada

para entrega da ata divulgada no

endereço  eletrônico

www.11rm.eb.mil.br  bportando

a ata  válida e  cópia  do Boletim

da  organização  militar  que

publicou  a  referida  ata;

Comparecer  ao  local  da  IS,

trajando  roupa  de  banho  por

baixo  (sunga  ou  biquíni),  a  fim

de permitir a adequada inspeção

de saúde.

Item 19:

DATA EVENTO OBSERVAÇÃO

19. 08 NOV 22

Divulgação  do  resultado  da

análise das atas de Inspeção de

Saúde  dos  candidatos  que  já

pertençam  ao  serviço  ativo  do

Exército;  e  

Convocação  para  IS  dos

candidatos  militares  que

tiveram  a  Ata  de  Inspeção  de

Saúde  para  Permanência  no

Serviço  Ativo  desconsiderada

pela  Junta  de  Inspeção  de

Saúde. 

Por meio do endereço eletrônico

da 11ª RM www.11rm.eb.mil.br



2) Torna sem efeito a redação contida no item 10.5, tendo em vista que a comprovação do

exercício  de atividade profissional  for  feita  por meio de Carteira  de Trabalho  e Previdência

Social,  prestação  de  serviço  por  meio  de  RPA,  na  prestação  de  serviço  como  empresário

individual e prestação de serviços em órgãos/instituições públicas, será de no máximo 2.920

(dois  mil,  novecentos

e vinte) dias, conforme item 11.2.

Brasília, 9 de Novembro de 2022.

Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO

Comandante da 11ª Região Militar

DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA SSMR/11


