
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

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

REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 AO AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A SELEÇÃO
AO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO Nº 06  -SSMR/11, DE 18 JUL 22

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

resolve:

1. Tornar público  a retificação das Etapas I e II do Anexo A – Cronograma Inicial de

Atividades   (itens 1 ao 15), que passa a vigorar conforme descrito abaixo:

ETAPA I

DATA EVENTO OBSERVAÇÃO

1.
15 de julho a  08 de

agosto de 2022
Divulgação do Processo Seletivo 

Veiculação  na  internet

www.11rm.eb.mil.br  e  na Rádio

Verde-Oliva 

2.
21  de julho a  08 de

agosto de 2022
Período de Inscrição 

Por  meio  do  sítio  da  11ª  RM

www.11rm.eb.mil.br

3. 02 de agosto de 2022

Período para entrada com

pedido de isenção da taxa de

inscrição 

Entregue  pessoalmente  ou  por

meio  de  procurador  legal  no

Protocolo  Geral  da

guarnição/cidade  para  qual  o

candidato está concorrendo, nas

Organizações  Militares  (OM),

nos  endereços  e  horários

detalhados  neste  Aviso  de

Seleção 

4. 03 de agosto de 2022
Resultado dos pedidos de

isenção da taxa de inscrição 

Por  meio  do  sítio  da  11ª  RM

www.11rm.eb.mil.br 



5.
04, 05 e 08 de agosto

de 2022

Período para interposição de

recurso para o candidato que

teve o seu requerimento de

isenção da taxa de inscrição

indeferido 

Entregue  pessoalmente  ou  por

meio  de  procurador  legal  no

Protocolo  Geral  da

Guarnição/Cidade  para  qual  o

candidato está concorrendo, nas

Organizações  Militares  (OM),

endereços e horários detalhados

neste Aviso de Seleção 

6. 09 de agosto de 2022

Divulgação do resultado dos

recursos referentes aos pedidos

de isenção da taxa de inscrição

indeferidos 

Por  meio  do  sítio  da  11ª  RM

www.11rm.eb.mil.br

7. 10 de agosto de 2022

Limite para pagamento da Taxa

de Inscrição, inclusive para os

candidatos que tiveram o

pedido de isenção de taxa de

inscrição indeferido 

Nas agências do Banco do Brasil,

via GRU gerada pelo sistema 

8. 17 de agosto de 2022
Divulgação das inscrições

homologadas 

Por  meio  do  sítio  da  11ª  RM

www.11rm.eb.mil.br 

9.
18, 19 e 22 de agosto

de 2022

Período para interposição de

recurso referente a inscrição

não homologada 

Entregue  pessoalmente  ou  por

meio  de  procurador  legal  no

Protocolo  Geral  da

guarnição/cidade  para  qual  o

candidato está concorrendo, nas

Organizações  Militares  (OM),

endereços e horários detalhados

neste Aviso de Seleção 

10. 23 de agosto de 2022

Divulgação do resultado da

análise dos Recursos referentes

às Inscrições não homologadas 

Por  meio  do  sítio  da  11ª  RM

www.11rm.eb.mil.br

ETAPA II

11.
24 de agosto de 2022

Chamada  para  Validação  da

Avaliação Curricular 

Por  meio  do  sítio  da  11ª  RM

www.11rm.eb.mil.br 

30 e 31 de agosto  de

2022

Período  de  apresentação  da

documentação  para  validação

curricular  pelos  candidatos

O  candidato  deverá  entregar

pessoalmente,  ou  por

intermédio de procurador legal,



12.

chamados para a Etapa II. Obs.:

outros  candidatos  poderão  ser

eventualmente chamados,  caso

não  haja  número  suficiente  de

candidatos  com  currículos

validados  dentre  os  chamados

nesta Etapa 

munido  de  Instrumento  de

procuração particular com firma

reconhecida em cartório e com o

fim  específico  para  inscrição

neste  certame,  os  documentos

já  relacionados  no  presente

aviso  de  convocação  em  data,

hora  e  local  constantes  da

chamada  para  entrega  de

currículos  a  ser  divulgada  no

sítio www.11rm.eb.mil.br 

13.
13 de setembro de

2022

Divulgação  do  resultado  da

Validação  da  Avaliação

Curricular 

Por  meio  do  sítio  da  11ª  RM

www.11rm.eb.mil.br

14.
14, 15 e 16 de

setembro de 2022

Entrada com pedido de Recurso

da  Validação  da  Avaliação

Curricular 

Entregue  pessoalmente  ou  por

meio  de  procurador  legal  no

Protocolo  Geral  da

guarnição/cidade  para  qual  o

candidato está concorrendo, nas

Organizações  Militares  (OM),

endereços e horários detalhados

neste Aviso de Seleção 

15.
22 de setembro de

2022

Divulgação  do  resultado  da

análise do pedido de Recurso da

Validação Curricular 

Por  meio  do  sítio  da  11ª  RM

www.11rm.eb.mil.br 

2. Cabe informar, que as Etapas III, IV e V do Cronograma de Atividades permanecem

inalteradas. 

Brasília, 05 de agosto de 2022.

Gen Bda PAULO AFONSO BRUNO DE MELO 

Comandante da 11ª Região Militar


