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Artigo 2.°

Principios

o recrutamento obedece aos seguintes princfpios:

1. Igualdade de condlcoes e de oportunidades para todos os candidatos;

2. Transparencia e publicidade;

3. lnformacao atempada;

4. Aplicacao de rnetodos e criterios objetivos de avaliacao:

5. Imparcialidade na composicao do juri;

6. Direito de recurso.

Artigo 1.°

Objeto e ambito

o presente Regulamento define os princfpios gerais do procedimento de classlftcacao e

selecao de candidatos no processo de recrutamento para adrnissao ao curso de formacao

de Oficiais em regime de contrato no Exercito.

PARTE 1 - GENERALIDADES

c
REGULAMENTO

ASSUNTO: REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ADMISsAo DE CIDADAos VOLUNTARIOS
PARA A PRESTACAo DE SERVICO MILITAR EM REGIME DE CONTRATO NA
CATEGORIA DE OFICIAL (RCARCO)

Reparticao de Recrutamento

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL

EXERCITO PORTUGUES

COMANDO DO PESSOAL

DIRE<;:AODE ADMINISTRA<;:AO DE RECURSOSHUMANOS

R.s.
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Artigo 4.°

Designa~aoe cornposicao do juri
1. 0 Juri do concurso tem a seguinte composicao:

Presidente:

- Chefe da Reparticao de Recrutamento.

Vogais Efetivos:

- Chefe da Seccao de Recrutamento;

- Chefe da Sec980 de Proqramacao e Controlo;

- Chefe da Seccao de Imagem, Comunlcacao e Marketing;

- Chefe da Sec980 Web;

Vogais Suplentes:

- Adjunto da Sec980 de Recrutamento.

2. No caso de impedimento do Presidente e designado 0 membro do juri que 0 substitui.

Artigo 3.°

Abertura do concurso e prazo de validade

1. A abertura do processo de recrutamento e decidida pelo Major-General Diretor da Direcao

de Administracao de Recursos Humanos, nos termos do despacho de subdeleqacao de

cornpetencias n.? 4305/2019 de 06 de margo de 2018 do Tenente-General Ajudante

General do Exercito, ao abrigo do n.?4 do Despacho n.?2246/2019, de 17 janeiro de 2019,

do General Chefe do Estado-Maior do Exercito e efetiva-se com a publicacao do respetivo

aviso de abertura na 2.a Serle do Diario da Republica, parte C - Governo e Administracao

Direta e Indireta do Estado.

2. 0 aviso de abertura e tarnbern publicitado em sites de emprego, Facebook e Instagram.

3. 0 concurso e aberto pelo prazo indicado no aviso de abertura, a contar do dia util seguinte

a publicacao em Diario da Republica.

4. 0 presente concurso visa exclusivamente 0 provimento das vagas existentes e termina

com 0 seu preenchimento.

5. Os encargos financeiros decorrentes das deslocacoes para a realizacao das provas S80

da responsabilidade do Exercito.
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Artigo 7.°
Formulario e requerimento de candidatura

A admissao ao concurso e requerida mediante 0 preenchimento de formulario e

requerimento, disponivel no portal do Exercito em:

https://www.exercito.ptiptirecrutamento/categorias/oficiais (Campo Recrutamento - categoria

Oficial), podendo 0 mesmo ser obtido em qualquer orqao de recrutamento.

PARTE 2 - DA CANDIDATURA

Artigo 6.°

Conteudo do aviso de abertura

Do aviso de abertura devem constar os seguintes elementos:

1. Mencao expressa do presente Regulamento para consulta dos candidatos a concurso,

bem como, da Lei do Service Militar e Regulamento da Lei do Servico Militar e de outros

documentos especialmente aplicaveis;

2. Finalidade do concurso e respetivo prazo de validade;

3. lndicacao do nurnero de vagas, respetivas especialidades a concurso e area geogrMica

de prestacao de service:

4. lndicacao da paqina de internet onde serao publicitadas informacoes consideradas

necessaries durante 0 processo de recrutamento.

c

Artigo 5.°

Funcionamento e competencla do juri

1. 0 juri reune e delibera quando estiverem presentes todos os membros designados para 0

efeito, sendo as respetivas deliberacoes tomadas por maioria e sempre por votacao

nominal.
2. Das reunioes do juri sao lavradas atas contendo as deliberacoes adotadas e os respetivos

fundamentos.

3. 0 juri garante 0 acesso as atas e aos documentos em que assentam as deliberacoes do

juri, quando solicitados por escrito pelos candidatos.

4. 0 juri pode ser secretariado por pessoa a designar para esse efeito pelo seu presidente.

5. 0 juri dirige todas as fases que integram a trarnitacao do processo de recrutamento.

6. A lista de ordenacao final dos candidatos aprovados nas provas de classificacao e selecao

(PCS), e homologada pelo Presidente do juri.
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CR Lisboa - Palacio Vilalva, Largo S. Sebastiao da Pedreira,1069-020 Lisboa
CR Vila Nova de Gaia - Quartel da Serra do Pilar, Rua Rodrigues de Freitas, 4430-211

Vila Nova de Gaia
GAP Lisboa - Rua Teixeira Lopes, Museu Militar, 1100-366 Lisboa
LAP Porto - Praca Carlos Alberto N°52, 4050-157 Porto
GAP Braga - Rua do Fecisco, 4700-106 Braga
GAP Coimbra - Largo de Santana, 3000-360 Coimbra
GAP Tavira - Rua Poeta Isidoro Pires, 8800-422 Tavira
GAP Funchal - Rua da Carreira, 155, Apartado 228, 9000-042 Funchal

Artigo 10.°

Entrega dos documentos

1. Os documentos que acompanham 0 processo de candidatura devem ser entregues

pessoalmente, ou enviados por correia registado, com aviso de rececao, para um dos

Centros de Recrutamento (CR), Gabinetes de Atendimento ao Publico (GAP) ou Loja de

Atendimento ao Publico (LAP) sediados nas seguintes moradas:

Artigo 9.°

Documentacao a acompanhar 0 candidato nas PCS

No dia em que realiza as Provas de Classificacao e Selecao (PCS), 0 candidato deve ser

portador dos seguintes documentos:

1. 0 original ou c6pia autenticada do certificado de habllltacoes literarias:

2. Original do certificado do registo criminal;

3. Microrradiografia ou raio X ao t6rax, com 0 respetivo relat6rio impresso, realizado nos 60

dias anteriores a data em que realizar as PCS.

Artigo 8.°

Apresentacao da candidatura

A candidatura de adrnissaoao concurso deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

1. Forrnulario de candidatura e requerimento integralmente preenchido, datado e assinado;

2. Fotoc6pia simples do certificado de habllitacoes llterarias exigidas no aviso de abertura do

concurso;

3. Fotoc6pia do certificado do registo criminal;

4. Curriculum Vitae;

5. Fotoc6pia da carta de conducao (opcional);

6. lnformacao "Modelo 16" com parecer favoravel do Comandante/Oiretor/Chefe, fazendo

referencia ao comportamento moral e civico, para os candidatos rnilitares.
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Artigo 12.0

Requisitos gerais de admlssao a concurso

1. Podem concorrer os cidadaos que satisfacarn os requisitos de adrnlssao definidos no

ponto 2 e se comprometam a prestar service no Exercito por um periodo minima de do is

anos, prorroqavel anualmente ate ao maximo de seis anos.

2. Podem ser admitidos ao concurso os candidatos que preencham, cumulativamente, os

seguintes requisitos:

a. Ter nacionalidade portuguesa;

Artigo 11.0

Prazo de candidatura

o prazo para apresentacao de candidaturas a concurso eo nurnero de dias indicado no aviso

de abertura, contados a partir do dia util seguinte a data de publicacao do respetivo aviso de

abertura na 2.a serie do Dierio da Republica.

GAP Ponta Delgada - Campo Militar de S. Goncalo, 9504-537 Ponta Delgada

GAP Vila Real- Av.a Cidade de Orense, Bloco 2, Loja 12, 5000-671 Vila Real

GAP Viseu - Rua Direita, 3504-503 Viseu

GAP Bragan~a - Centro de Memoria do Forte S. Joao de Deus, 5300-263 Braqanca

GAP Castelo Branco - Campo Martires da Patria, 6000-097 Castelo Branco

GAP Guarda - Praca do Municipio, 6300-854 Guarda

GAP Chaves - Av. dos Bombeiros Voluntaries, 5400-121 Chaves

GAP Evora - Largo S. Domingos, 7000-519 Evora

GAP Tomar - Estrada do Barreiro, 2300-442 Tomar

GAP Lamego - Bloco da Feira, Loja 7, 5100-096 Lamego

GAP Aveiro - Integrado da Camara Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, 3800-200

Aveiro

GAP Santarem - Loja do Cidadao, Rua Pedro de Santarem N°151B, 2000-223 Santarern

2. A entrega pessoal pode ser efetuada ate ao ultimo dia do prazo fixado no aviso de abertura

num dos orqaos de recrutamento indicados no ponto 1. deste artigo. Considera-se

entregue dentro do prazo 0 requerimento remetido por correio, cujo registo tenha sido

efetuado ate ao ultimo dia do prazo fixado no aviso de abertura.

3. Para os candidatos militares, a entrega e orqanizacao do processo de candidatura e

efetuado na sua Unidade/EstabelecimentolOrgao (U/E/O), que 0 remete, dentro do prazo

estabelecido no concurso, para 0 CRiGAP/LAP mais proximo.

00050192
Text Box
Rua Major Ferreira do Amaral, 5, 2300 - 507 Tomar
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Falsas declaracoes

A prestacao de falsas declaracoes determina a exclusao imediata do candidato do concurso.
RCARCO Pag. 6

Artigo 13.0

Comprovacao de requisitos

Os documentos comprovativos dos requisitos exigiveis sao de entrega obrigat6ria, conforme

enunciados no art° 8.° e 9.°, pelo que a sua nao apresentacao determina a exclusao do

concurso.

b. Possuir, no rnlnimo, 18 anos de idade na data de incorporacao;

c. Possuir as habilitacoes literarias exigidas para 0 desempenho das fungoes em

concurso, conforme definido no campo "condicoes essenciais" da tabela mencionada
no ponto 1. do aviso publicado na 2a Serle do Diario da republica do respetivo concurso;

d. Ter idade igual ou inferior a 27 anos na data de forrnalizacao de candidatura;

e. Possuir aptidao psicofisica adequada;

f. Ter born comportamento moral e cfvico;

g. Ter cumprido as obriqacoes militares;
h. Nao estar inibido do exercfcio de fungoes publicaeou interdito para 0 exercfcio das

fungoes a que se candidata;

i. Nao ter sido condenado criminalmente em pena de prisao efetiva;

j. Ter a altura minima de 1,60m (sexo masculino) e de 1,56m (sexo feminino).

3. Os candidatos militares em RV/RC podem concorrer desde que cumpram os requisitos do

ponto anterior e que:

a. Sejam oriundos do ramo Exercito:

b. Possam garantir tres anos ou mais de contrato, a partir da data de inicio do curso;

c. Sejam possuidores de lnformacao "Modelo 16" com parecer favoravel do

Comandante/Oiretor/Chefe, fazendo referencia ao comportamento moral e cfvico;

4. Aos candidatos militares, para efeitos de verificacao de limites de idades, 0 tempo de

service efetivo prestado em RC/RV e descontado a idade cronol6gica ate ao maximo de

4 anos, conforme Regulamento de Incentivos;

5. Candidatos ex-Militares, s6 podem concorrer os que se encontrem na situacao de Reserva

de Recrutamento;

6. Os candidatos ex-militares oriundos de outro ramo, no ato da candidatura, devem

apresentar documento comprovativo da sua sltuacao militar (nota de

assentamentos/assentos).
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Artigo 18.0

Prova Medica de Selec;ao (PMS)

Destina-se a averiguar a existencia de qualquer doenca ou deficiencia ffsica suscetfvel de

impossibilitar a prestacaode Service Militar, de acordo com os criterios definidos nasTabelas

Artigo 17.0

Verificac;ao Documental

Tem por finalidade verificar a conformidade dos documentos e da candidatura com os

requisitos exigidos para a adrnissao ao concurso.

Artigo 16.0

Metodos de selecao

Os rnetodos de selecao a utilizar sao os seguintes:
1. Verificacao Documental;

2. Prova Medica de Sele<_;:ao(PMS);

3. Prova de Aptidao Flsica (PAF);

4. Prova de Aptidao Psicol6gica (PAP);

5. Entrevista de Orientacao (EO);

6. Entrevista Curricular (EC).

Artigo 15.0

Clasalftcacao e Selec;ao

1. Por classificacao e selecao entende-se 0 conjunto de opsracoes de recrutamento que tem

por finalidade determinar 0 grau da aptidao psicoffsica dos cidadaos para efeitos de

prestacao de service militar, considerada a categoria e especialidade a que 0 cidadao se
destina;

2. A determinacao do grau de aptidao a que se refere 0 numero anterior baseia-se na

aplicacao da tabela de inaptidao e incapacidades, aprovada por portaria do Mlnlsterio da

Defesa Nacional, das tabelas de perfis psicoffsicos e do conjunto de normas de avaliacao

de destreza flsica e capacidade psicotecnica, aprovadas pelo Chefe do Estado-Maior do
respetivo ramo;

3. Todo 0 processo e regulado pelas normas, diretivas e demais despachos em vigor

relativamente a realizacao das Provas de classiflcacao e Selecao,

PARTE 3 - DA CLASSIFICACAO E SELECAO
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Artigo 22.0

Entrevista Curricular (EC)

Visa avaliar as aptid6es profissionais do candidato na area para que 0 concurso e aberto,

com base na analise do respetivo curriculum vitae.

Artigo 21.0

Entrevista de Orientacao (EO)

Visa avaliar, numa relacao interpessoal e de forma objetiva e sistematica, as aptid6es

pessoais dos candidatos para a area funcional a que concorrem.

Artigo 20.0

Prova de Aptidao Psicol6gica (PAP)

Tem por finalidade avaliar as capacidades psicornotoras e cognitivas, bem como as

caracteristicas da personalidade dos candidatos, visando determinar a sua adequacao ao

perfil funcional da area a que concorrem.

Artigo 19.0

Prova de Aptidao Fisica (PAF)

1. Tem por finalidade verificar as capacidades motoras e a robustez fisica necessarias para

a frequencia do curso e e composta pelos seguintes exercfcios:

a. Extens6es de braces no solo;
b. Abdominais em 1 minuto;

c. Corrida de 12 minutos;

d. Transposicao de Muro - 60cm de altura.

2. A execucao da Prova de Aptidao Fisica para este concurso e obrigat6ria, mas nao

eliminat6ria.

3. Os resultados obtidos definem a classificacao e seriacao dos candidatos a concurso de
acordo com a valoracao determinada para cada categoria ou especialidade.

Gerais de Incapacidade e lnaptidao, aprovadas pela portaria n.? 790/99, de 07 de setembro,

alterada pela portaria n.? 1157/2000, de 07 de dezembro, e pela Portaria n.?1195/2001, de

16 de outubro.
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CF = Classificacao Final;

PM8 = Prova Medica de 8ele<;ao;

PAF = Prova de Aptidao Fisica;

PAP = Prova de Aptidao Psicoloqica;

EO = Entrevista de Orientacao;

EC = Entrevista Curricular.

2. Em caso de igualdade de classiflcacao final, preferem-se sucessivamente os candidatos

com maior classificacao nos rnetodos de selecao pela seguinte ordem:

a. Entrevista Curricular;

b. Entrevista de Orientacao;

c. Prova Medica de Selecao;

d. Prova de Aptidao Fisica;

e. Prova de Aptidao Psicoloqica;

f. Antiguidade relativamente a idade;

CF = Classificacao Final;

PM8 = Prova Medica de Selecao;

PAF = Provas de Aptidao Fisica;

PAP = Prova de Aptidao Psicoloqica;

EO = Entrevista de Orientacao.

b. Para as especialidades em que as habilitacoes literarias exigidas para a funcao no

cargo sao especificas, conforme 0 anunciado no aviso de abertura do concurso;

CF = [((PAF+PAP+PM8+EO)/4+EC)/2]

Em que:

Artigo 24.0

Classlflcacao e ordenacaodos candidatos

1. A ordenacao final resulta da classlticacao obtida, por ordem decrescente, calculada ate as

milesirnas, de acordo com a seguinte formula:

a. Para as especialidades em que as habllitacoes literarias exigidas sao: qualquer

Mestrado Integrado, Mestrado ou Licenciatura;

CF = [(PAF+PAP+PM8+EO)/4]

Em que:

Artigo 23.0

Elimina~aonas Provas de Sele~ao

Os metodos de selecao, com excecao da prova de aptidao flsica, entrevista de orientacao e

da entrevista curricular, sao de caracter ellminatorio.
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Artigo 28.0

Resultado da classlflcacao

1. Em resultado das provas de classiflcacao e selecao, os Gabinetes de Classificacao e

Selecao atribuem ao cidadao uma das seguintes classiticacoes:

Artigo 27.0

Calendilrio previsto das Provas de Sele~aoe de tncorporacao

1. As Provas de Classificacao e Selecao decorrerao previsivelmente a partir da 2a quinzena

do mes de janeiro e estender-se-ao durante 0 tempo necessario para que todos os

candidatos as realizem.

2. A lncorporacao esta prevista para 20 de abril de 2020.

Artigo 26.0
Local e data das Provas de Selecao

1. Os candidatos sao informados do local, data e hora da realizacao das PCS, do meio de

transporte para a deslocacao, bem como da docurnentacao pessoal de que para 0 efeito

se devem munir ou qualquer outra suscetivel de contribuir para um adequado alistamento,

atraves do envio da carta convocat6ria e requisicao de transporte com uma antecedencia

minima de 10 dias.

2. A convocat6ria e enviada via CTT, correia normal, sendo da responsabilidade do

candidato ter atualizado todos os dados relativos ao endereco e contacto.

3. A nao rececao da convocat6ria por motivo de «morada insuficiente» nao pode ser

imputada ao juri se esta for remetida de acordo com a morada indicada no formulario de

candidatura ou noutro suporte indicado pelo candidato.

4. No caso referido no numero anterior, 0 juri do concurso pode a requerimento do candidato,

autorizar a rnarcacao de nova data de rcs se 0 motivo for atendlvel,

Artigo 25.0

Gabinetes de Classiflcacao e Selecao
As Provas de Classificacao e Selecao (PCS) sao realizadas no Gabinete de Classlflcacao e

Selecao da Amadora (GCSAm), Gabinete de Classlflcacao e Selecao de Vila Nova de Gaia

(GCSVNG), Gabinete de Classlflcacao e Selecao Ternporario do Funchal (GCSTF) e

Gabinete de Classificacao e Sele<;80 Ternporario de Ponta Delgada (GCSTPD).

g. Preferencia pelo candidato militar.
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Artigo 30.0
Adiamento das pes

1. Consideram-se motivos para alteracao justificada das Provas de Classiflcacao e Selecao

e rnarcacao de nova data nos casos de:

a. Doenca ou acidente que impossibilite a prestacao de provas;

b. Doenca ou acidente de familiar, quando a assistencla do cidadao seja indispensavel;

c. Falecimento do conjuqe, ascendente, descendente ou irmao, dentro dos cinco dias

imediatamente anteriores;

d. Casamento num dos 11 dias uteis imediatamente anteriores;

Artigo 29.0

Recurso hlerarqulco

1. Da classiflcacao a que se refere 0 numero 1.b. do artigo anterior cabe recurso hierarquico

para 0 dirigente maximo da DGRDN, a interpor no prazo de 5 dias a contar da data da

cornunlcacao da decisao.

2. 0 recurso referido no nurnero anterior deve ser entregue no Gabinete de Classificacao e

Selecao onde foram realizadas as provas ou junto de qualquer orgao da estrutura da

DGRDN.

3. 0 candidato na situacao de recurso fica a aguardar decisao, sendo inclufdo no concurso

imediatamente a seguir, desde que haja uma decisao favoravel, na mesma fase em que

se encontrava aquando da origem do recurso.

a. Apto, quando satisfaca 0 perfil psicoffsico necessario para 0 ingresso em regime de

contrato nas especialidades e categoria que se encontra a concurso;

b. Inapto, quando nao satisfaca 0 perfil psicoffsico necessario para 0 ingresso em regime

de contrato nas especialidades e categoria que se encontra a concurso.

2. Da aptidao resultante das provas de classificacao e selecao, ao candidato e atribufda uma

nota de 0 a 20 valores, calculada ate as milesimas, de acordo com 0 nurnero 1 do artigo

24.°.

3. Da aptidao resultante das Provas de Classificacao e Selecao, ao candidato e atribufdo

perfil psicoffsico para uma ou varias especialidades que pode desempenhar.

4. 0 candidato que tenha como resultado das provas de classificacao e selecao a

classificacao de Apto, mas nao reuna perfil psicoffsico para nenhuma especialidade aberta

a concurso, e automaticamente exclufdo da fase de distribuicao das vagas.
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categoria Oficial), sendo enviado um e-mail a dar conhecimento a todos os candidatos

aptos.

2. Da cornunicacao via e-mail referida no ponto anterior consta um aviso aos candidatos para

se manterem contactavels a partir daquele momenta para manifestarem preferencia na

distribulcao da especialidade/vaga.

https://www.exercito.pUpUrecrutamento/categorias/oficiais

Exercito em:

Recrutamento

do

(Campo

Artigo 32.0

Dlvulqacao das listas

divulgadas no portalsaolistas1. As

Artigo 31.0

Usta de ordenacao final

1. A lista de ordenacao final e graduada de acordo com os resultados obtidos com todos os

candidatos aptos em todas as provas de classificacao e selecao,

2. Da lista de ordenacao final, sao elaboradas listas de ordenacao especificas para

determinadas especialidades a concurso, designadas CEFO, em que as habllltacoes

academicas exigidas sao especificas para 0 desempenho da funcao.

3. A ordenacao e feita da classlflcacao mais alta para a mais baixa.

4. Os candidatos mencionados no ponto 4. do artigo 28° sao assinalados com legenda

fazendo referencia a sua situacao:

5. Da lista fazem parte os candidatos civis, militares e ex-militares na situacao de Reserva

de Recrutamento.

6. A lista e aprovada e homologada pelo presidente do juri do concurso.

PARTE 4 - DA DISTRIBUICAo

e. Reallzacao de exame em estabelecimento de ensino oficialmente reconhecido, no

pr6prio dia ou nos dois dias imediatamente seguintes;

f. Existencia de outros motivos que configurem situacao de justo impedimento do cidadao.

2. A justificacao das faltas a que se refere 0 numero anterior deve ser comunicada pelo

candidato, via respetivo tutor, ao juri do concurso no prazo de 5 dias contados da data

prevista para a realizacao das provas, devendo, para 0 efeito, juntar prova documental do

motivo invocado, cabendo decisao final no prazo de 10 dias, sendo comunicado ao

candidato uma nova data para realizacao das provas.
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Artigo 34.0

Convocat6ria
1. Aos candidatos selecionados e distribuidos pelas especialidades a concurso e enviada a

convocatoria e requisicao de transporte.

2. Na convocatoria consta a data de incorporacao, Unidade de Formacao, documentos que

o devem acompanhar e lnformacao considerada util para a incorporacao.

PARTE5-DAINCORPORACAo

Artigo 33.0

Distribuicao das vagas

1. Os primeiros a ser contatados sao os candidatos da lista de ordenacao especifica, com

especialidades a concurso nas condicoes tipificadas no ponto 2, do artigo 31°, so apes 0

preenchimento das respetivas vagas e que se passa para a lista de ordenacao geral.

2. Os candidatos sao contactados seguindo a lista de ordenacao final, da classificacao mais

alta para a mais baixa, para manifestar a preferencia pela especialidade de acordo com 0

resultado do seu perfil psicofisico obtido nas Provas de Classiflcacao e Selecao,

3. As vagas vao sendo preenchidas de acordo com a preferencia manifestada, ficando

conclufda a dlstribuicao quando for preenchida a ultima vaga.

4. 0 candidato que [a nao tenha perfil psicoffsico para ocupar as vagas em aberto, fica com

a situacao de «falta de perfil», sendo a vaga ocupada pelo candidato seguinte e com perfil

psicofisico para a preencher.

5. 0 candidato que no momenta do contacto recuse a especialidade ou nao se encontre

disponfvel para incorporar, fica com a sltuacao de «desistente», sendo contactado 0

candidato ordenado a seguir para a preencher.

6. 0 candidato na situacao do ponto anterior que, a posteriori, manifeste vontade em ocupar

a vaga da especialidade recusada ou para outra, entra na lista dos candidatos disponfveis,

continuando ordenado de acordo com a classiflcacao obtida nas provas de classiflcacao

e selecao, mas para as especialidades que neste momenta ainda se encontrem vagas.

7. Oepois de conclulda a distribuicao dos candidatos pelas diversas especialidades a

concurso, caso se verifique alguma desistencia, sao verificados e contactados os

candidatos na sltuacao do ponto 4 e 6, caso [a se verifique 0 perfil para a vaga, seguindo

a ordem da lista de ordenacao final, passando depois para 0 candidato com perfil

psicoffsico imediatamente a seguir ao ultimo candidato a ser distribufdo.
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Artigo 37.0

Dlsposlcoes Finais

Em tudo 0 que nao estiver contemplado no presente Regulamento sao aplicadas as

disposlcoes da Lei n.o 174/99, de 21 de setembro (Lei do Service Militar), com as

alteracoes introduzidas pela Lei Orqanica n.?01/2008, de 06 de maio e no Decreto-Lei n.?

Artigo 36.0

Preenchimento de vagas durante a fase da lnstrucao

1. Depois do inlcio da fase de instrucao e em face das desistencias verificadas, preenchem

se as vagas deixadas em aberto convocando os candidatos disponiveis da lista de

ordenacao final, cornecando pelo candidato disponivel com perfil psicofisico adequado a
especialidade que vagou.

2. 0 preenchimentodas vagas realiza-se ate ao 8.° dia a contar do inicio da lnstrucao Basica.

3. Ap6s decorrido 0 prazo do ponto anterior, nao e possivel preencher as vagas originadas

por desistencia dos instruendos, recorrendo a candidatos civis.

4. 0 preenchimento das vagas a que se refere 0 ponto anterior podera ser efetuado, caso se

justifique, atraves dos candidatos militares, seguindo a ordenacao da lista de disponiveis.

5. Os candidatos referidos no ponto anterior sao convocados dentro do prazo de um mes

antes do inicio da data da apresentacao.

Artigo 35.0

Incorporacao
Os candidatos convocados para incorporar sao informados do seguinte:

1. Data estipulada no Plano de Formacao Inicial de inicio do CFO para candidatos civis;

2. Dia util seguinte a data do juramento de bandeira para os candidatos (que ja tenham

ratificado 0 juramento de bandeira) na situacao de Reserva de Recrutamento;

3. Data de inicio da 2.a parte da instrucao Complementar (m6dulo Comando e Lideranca)

para os candidatos militares;

4. Data de inicio da 3.aparte da lnstrucao Complementar (Especialidade) para os candidatos

na situacao de Reserva de Recrutamento (que ja tenham aproveitamento na IC2).

3. Na situacao em que nao seja posslvel 0 envio via CTT da convocat6ria e requisicao de

transporte, 0 envio da convocat6ria e realizado via e-mail juntamente com informacao dos

procedimentos para a compra do titulo de transporte com 0 numero de contribuinte do

Exercito, para um posterior ressarcimento do valor despendido.
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289/2000, de 14 de novembro (Regulamento da Lei do Service Militar), com as alteracoes

introduzidas pelo Decreto-Lei n.? 52/2009, de 02 de margo, podendo 0 juri do concurso

decidir por maioria, qualquer ate relativo ao concurso e de acordo com a leqislacao citada.




