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*A PALAVRA OFICIAL DO EXÉRCITO*  
 

INFORMEX NR 036 – DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017  
 

DISTRIBUIÇÃO: TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES 

DIFUSÃO: TODOS OS MILITARES 

ASSUNTO: PLANO DE CARREIRA DOS GRADUADOS 
 

 

Incumbiu-me o Sr Comandante do Exército de transmitir à Força o que se segue:  

 

1. A reformulação do Plano de Carreira dos Graduados e dos Oficiais do Quadro Auxiliar de 

Oficiais (QAO) foi iniciada em 2015, tendo sido concluída em meados deste ano. Devido à sua 

complexidade, foram realizadas diversas reuniões com os Órgãos de Direção Setorial, bem como foram 

ouvidos os militares que exerciam a função de Adjunto de Comando, envolvidos nesse processo. 

 

2. Em síntese, o novo Plano de Carreira dos Graduados e Oficiais do QAO pautado pela atração, 

retenção e motivação dos recursos humanos da Instituição, tem como objetivo alcançar a maior 

meritocracia possível e a operacionalidade desejada. 

 

3. As principais alterações desse novo Plano de Carreira podem ser assim resumidas: 

 

a. Com a finalidade de complementar a qualificação militar dos concludentes dos cursos de 

formação de praças de carreira, de todas as linhas de ensino militar, foi criado, a partir deste ano, o Curso 

de Especialização Básica (CEB) para Sargentos, com vistas à ocupação dos cargos e desempenho das 

funções existentes nos Quadro de Cargos Previstos (QCP) das Organizações Militares (OM) em que 

forem classificados imediatamente após a formação; 

 

b. Trata-se de um curso de realização obrigatória, sendo coordenado pelo Estabelecimento de 

Ensino de formação e conduzido por tutores locais, designados pelo Comando da OM em que o 

concludente for classificado. Ministrado nas modalidades de Ensino Presencial e de Ensino a Distância 

(EAD) tem a sua data de conclusão fixada para 30 de junho do primeiro ano após a formação. Sua 

conclusão proporcionará a concessão do Adicional de Habilitação de Especialização (16%); 

 

c. Essas medidas, alinhadas à inserção do nível tecnólogo (grau superior) para os cursos de 

formação de Sargentos, proporcionarão maior atratividade e qualidade na formação dos graduados da 

Instituição; 

 

d. Em função da necessidade de a Instituição completar as suas OM com o máximo de 3º 

Sargentos, foi autorizada a convocação de sargentos temporários além do limite dos atuais 50% do 

previsto em QCP, permitindo-lhes, inclusive, a ocupar cargos destinados aos 2º Sargentos; 

 

e. De acordo com o interesse do serviço e o perfil do militar, entre a formação e o 

aperfeiçoamento serão oferecidos aos sargentos cursos e estágios operacionais. A partir da realização do 

Curso de Aperfeiçoamento, a disponibilidade de cursos e estágios terão seu enfoque prioritariamente 

administrativo;   
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f. Foi mantido o perfil atual do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, com 50% do curso 

destinado ao enfoque operacional e os outros 50% à administração militar. Com o investimento em 

estruturas de EAD, acredita-se que novas capacitações na área administrativa serão oferecidas aos 

graduados; 

 

g. Diante da necessidade de preenchimento de cargos de Sargentos e Subtenentes, foi feito um 

ajuste nas datas de promoção, de forma que o ingresso ao QAO ocorra, em média, 27 anos após a 

formatura como 3º Sargento; 

 

h. Nesse contexto, o Concurso de Admissão ao Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de 

Oficiais (CA/CHQAO) estará limitado a quatro oportunidades, a partir do penúltimo ano de 1º Sargento 

até o 2º ano de Subtenente. Gradualmente, haverá o aumento do nível de dificuldade do CA/CHQAO. A 

conclusão do Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO) proporcionará a percepção 

remuneratória de 30%, como Adicional de Habilitação Militar. 

 

i. Do universo dos Subtenentes de uma turma, 70% serão promovidos ao posto de 2º Tenente do 

QAO. 

 

j. Estuda-se estabelecer, mediante alteração do Artigo 11 da Lei de Promoção de Oficiais das 

Forças Armadas (LPOAFA), que as promoções de 1º Tenente e Capitão do QAO ocorram também pelo 

critério de merecimento, bem como a viabilidade de se criar, para militares não possuidores do CHQAO, 

o Curso de Auxiliar de Administração (CAA), que proporcionará a gratificação de 25%, como Adicional 

de Habilitação Militar; 

 

k. Dentre outras medidas, no novo Plano de Carreira dos Graduados e dos Oficiais do QAO, 

podem ser citadas a promoção de 3º Sargento a 2º Sargento somente por antiguidade em uma única etapa, 

em dezembro de A+8, considerando-se o ano “A” como o ano de formação e a redução de interstícios das 

graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e de Subtenente, com o objetivo de que todos os militares da 

turma da vez possam ser analisados na 1ª etapa da promoção; 

 

l. Por fim, a nova Política de Pessoal do Exército Brasileiro preconiza a redução do ingresso de 

militares de carreira. Desse modo, o número de alunos que ingressam na ESA, na EsSLog e no CIAvEx 

foi reduzido, a partir de 2018, para 1100 vagas. 

 

 

 

 

 

Gen Div OTÁVIO SANTANA RÊGO BARROS 

Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército 

 
"BRASIL NO HAITI, UM CASO DE SUCESSO (2004 - 2017)" 


