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Sorteio de vagas no Colégio Militar de Brasília para o Ano Letivo de 2018 

 

1.  Informo que, no período de 2 a 31 de outubro de 2017, ocorrerão as inscrições para os interessados em concorrer às vagas para os 7º, 8º 

e 9º anos do Ensino Fundamental e para os 2º e 3º anos do Ensino Médio, no ano letivo de 2018. 

 

2. A Portaria nº 19 – DECEx, de 12 de março de 2010, regula o assunto conforme o que se segue: 

 

a. o número de vagas a ser disponibilizado para o sorteio será fixado pela Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA), até o 

dia 10 de janeiro de 2018; 

b. o número de vagas disponibilizadas dependerá da capacidade de salas de aula do colégio,  recursos humanos (professores, monitores, etc) 

e dos limites de alunos por turmas de aula; 

c. solicitação de inscrição será  feito  mediante  requerimento  dirigido  ao Comandante do CMB, no período de 2 a 31 de outubro de 2017, 

das 0900 às 1500 horas, na Secretaria do Corpo de Alunos do CMB; 

d. o requerimento, estará disponível para preenchimento na Secretaria do Corpo de Alunos do CMB e no Sitio: http://www.cmb.ensino.eb.br; 

h. “Art. 9º Documentação necessária para inscrição: 

I – requerimento ao Comandante do Colégio Militar; 

II – cópia da certidão de nascimento do candidato; 

III – declaração de escolaridade; 

IV – cópia do comprovante de residência; 

V – cópia da identidade do militar; 

VI  -  documento  comprobatório  de  dependência  junto  à  OM  (declaração  de 

beneficiário, cópia das alterações e/ou cópia do boletim interno); 

VII  -declaração  do  pronto  para  o  serviço  na  guarnição  (comprovação  de  data  de 

apresentação)”. 

 

3.  O sorteio  será  realizado  no  dia  10  de  novembro  de  2017,  às  14:00  horas, no Auditório do CMB, com a presença dos interessados. 

 

4. O Colégio Militar de Brasília coloca-se à disposição, por intermédio da Secretaria. do Corpo de Alunos para atendimento no local, ou por 

meio dos seguintes telefones: (61) 3424 1109/3424 1045. 

 
(DIEx nº 3690-SECCA/CA/CMB - CIRCULAR, de 25 SET 17) 

 

Com Soc D Sau 
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