
MINISTERIO DA DEFESA 

EXERCITO BRASILEIRO

DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL 

DIRETORIA DE CONTROLE DE EFETIVOS E MOVIMENTAgOES 

(Diretoria-Geral do Pessoal /1860)

PLANO NS 05-DCEM/2023 - NOMEACAO E RECONDUCAO DE PROFESSOR. INSTRUTOR E MONITOR

1. FINALIDADES

a. 0 presente Plano faz parte das ferramentas de apoio a decisao do Diretor de Controle de Efetivos e 

Movimentagoes (Dir GEM) e tern a finalidade de regular os procedimentos para a nomeagao ou recondugao de 

oficiais e pragas nos cargos de:

1) professor em comissao e professor;

2) instrutor e monitor de Estabelecimentos de Ensino (Estb Ens), de Centres de Instrugao (Cl), de Centres de 

Preparagao de Oficiais da Reserva (CPOR), de Curso de Formagao e Graduagao de Sargentos/Unidade Escolar 

Tecnologica do Exercito (CFGS/UETE) e de IMucleos de Preparagao de Oficiais da Reserva (NPOR).

b. Nos estudos do referido piano, a necessidade do servi^o, avaliada pela DCEM, 4 o fator preponderante para 

a movimenta?ao dos militares nas OM do Exercito.

c. Este piano e um anexo do Planejamento Anual de Movimentagao de Pessoal a Cargo do DGP (PLAMOPES/DGP).

d. As informagoes cadastradas e homologadas pelo Cmt/Ch/Dir neste piano prevalecerao sobre as informagoes 

do PLAMOPES/DGP.

2. REFERENCIAS

a. Lei n^ 6.880, de 9 DEZ 1980 - Estatuto dos Militares.

b. Decreto ns 2.040, de 21 OUT 1996 - Aprova o Regulamento de Movimenta^ao para Oficiais e Pragas do Exercito 

(R-50).

c. Decreto ns 1.002, de 21 OUT 1969 - Aprova o Codigo de Processo Penal Militar (CPPM).

d. Portaria ns 325-Cmt Ex, 6 JUL 00 - Aprova as Instrugoes Gerais para Movimentagao de Oficiais e Pragas do 

Exercito (IG 10-02).

e. Portaria ns 374- Cmt Ex, 31 JUL 02 - Estabelece procedimentos para comprovagao do transporte, de acordo 

com o Decreto n® 4.307, de 18 JUL 02.

f. Portaria ns 470-Cmt Ex, 17 SET 01 - Aprova as Instrugoes Gerais para Concessao de Licengas aos Militares da 

Ativa do Exercito (IG 30-07).
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g. Portaria ns 293 - Cmt Ex, 09 MAIO 05 - Aprova as lnstru?6es Gerais para os Professores Militares (IG 60-02).

h. Portaria n® 279-Cmt Ex, de 30 ABR 08 - Altera as Instru^oes Gerais para os Professores Militares (IG 60-02).

i. Portaria n2 015-EME/Res, de7JUL 11 - Diretriz para a Previsao de Cargos e Preenchimento declares no Exercito 

Brasileiro.

j. Portaria 47-DGP, de 30 MAR 12 - Aprova as lnstru?6es Reguladoras para Aplicafao das (IG 10-02), 

Movimentagao de Oficiais e Pranas do Exercito (EB 30-IR-40.001).

k. Portaria ns 290-DGP, de 9 DEZ 13 - Aprova as Normas para a Gestao dos Recursos Financeiros Destinados a 

Movimentasao de Pessoal e Deslocamento Fora da Sede no Ambito do Exercito Brasileiro (EB30-N-10.003).

l. Portaria ne 23-DGP, de 31 JAN 14 - Fixa os percentuais de efetivos de militares de carreira previstos para o 

completamento de pessoal das Organizagoes Militares do Exercito. (Emfase de atualizagao)

m. Portaria n® 40-DGP, de 24 FEV 15 - Altera dispositive da Portaria 047-DGP, de 30 MAR 12, que aprova as 

Instrusoes Reguladoras para Aplicagao das IG 10-02, Movimentagao de Oficiais e Pra?as do Exercito (EB 30-IR- 

40.001).

n. Portaria ns 1.250, de 9 de setembro de 2015 - Estabelece a competencia para execu?ao de atos relatives as 

movimenta^oes de oficiais e pragas do Exercito e da outras providencias.

o. Portaria n9 189-DGP, de 18 SET 15 - Aprova as Instrugoes Reguladoras para o Sistema de Gestao do 

Desempenho do Pessoal Militar do Exercito (EB30-IR-60.007).

p. Portaria n° 32-DGP, de 29 FEV 16 - Altera dispositive da Portaria n° 047-DGP, de 30 MAR 12, que aprova as 

Instrugoes Reguladoras para Aplicagao das IG 10-02, Movimentagao de Oficiais e Pragas do Exercito (EB 30-IR- 

40.001).

q. Portaria n° 99-DGP, de 8 JUN 16 - Altera dispositive da Portaria n° 047-DGP, de 30 MAR 12, que aprova as 

Instrugoes Reguladoras para Aplicagao das IG 10-02, Movimentagao de Oficiais e Pragas do Exercito (EB 30-IR- 

40.001).

r. Diretrizes do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal.

s. Diretrizes do Diretor de Controle de Efetivos e Movimentagoes.

3. OBJETIVO

a. Regular os procedimentos a serem realizados no processo de nomeagao de oficiais e pragas nos cargos de 

professor, instrutor para o bienio 2024/2025 e monitor para o trienio 2024/2026, bem como a recondugao para o 

ano de 2024.

b. Atender o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 01 do DGP, que visa contribuir com o Fortalecimento da 

Dimensao Humana, a fim de cooperar com o Exercito para atrair, reter, motivar, comprometer e apoiar os recursos 

humanos, com enfase para a movimentagao do pessoal.

c. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 01 da DCEM, que visa contribuir para modernizar a gestao da 

Forga de Trabalho, a fim de aperfeigoar os processes de controle de efetivo, selegao de pessoal e movimentagdes, 

por meio da utilizagao de criterios bem definidos, transparentes e justos, de forma a contribuir para o aumento da 

operacionalidade do Exercito e para o fortalecimento da crenga nos valores da Instituigao.
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d. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 02 da DCEM, que visa aperfei^oar as movimentagoes de 

pessoai observando os prindpios da necessidade do servigo, da economicidade e do interesse pessoal (sempre que 

possivel), a fim de estabelecer agoes judidosas na execugao das diversas modaiidades de movimentagdes.

e. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 03 da DCEM, que visa aprimorar as atividades de selegao de 

pessoal no Exercito Brasileiro, a fim de conceber procedimentos criteriosos e eficazes na selegao de pessoal.

f. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 04 da DCEM, que visa aumentar a eficiencia no controle de 

efetivos, a fim de desenvolver agoes que permitam controlar a situagao do pessoal de carreira do Exercito Brasileiro.

g. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 06 da DCEM, que visa modernizar a gestao de efetivos, a fim 

de adequar o percentual de militares de carreira previstos para recompletamento dos efetivos e melhorar a 

distribuigao dos militares pelas guarnigdes.

h. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 07 da DCEM, que visa implementar a ferramenta 

"Planejamento Anual de Movimentagao de Pessoal a Cargo do DGP", a fim de permitir urn acompanhamento 

fidedigno da situagao de cada OM, levando em consideragao as caracteristicas e peculiaridades vigentes para o ano 

A+l.

i. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 08 da DCEM, que visa contribuir para instituir a gestao por 

competencias, promovendo a gestao dos recursos humanos.

j. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 09 da DCEM, que visa ampliar a interagao com a nossa gente, 

a fim de desenvolver agoes inovadoras que permitam aproximar a comunicagao.

4. EXECUGAO

a. O presente Plano sera conduzido em 2 (duas) fases, da seguinte forma:

1) 12 Fase: recondugao de instrutores e monitores, conforme Anexo "A"; e

2) 22 Fase: nomeagao de instrutores, professores, professores em comissao e monitores, conforme Anexo "B".

b. As inscrigoes das propostas de recondugao serao reaiizadas no penodo de 5 DEZ 22 a 9 JAN 23, por intermedio 

doSUCEMNET.

c. As inscrigoes dos voluntaries para as nomeagoes nos EE, Cl, CPOR, CFGS/UETE e NPOR serao reaiizadas no 

periodo de 13 FEV 23 a 13 MAR 23, por intermedio do CAMEx Estabelecimento de Ensino (CAMEx EE), no SUCEMNET.

d. No ano de 2023, todas as nomeagdes para os EE, Cl, CPOR, CFGS/UETE e NPOR serao reaiizadas com base 

no universo de voluntdrios inscritos no CAMEx EE.

5. PRESCRIBES DIVERSAS

a. Movimentacao para a Guarnicao de Brasilia

A movimentagao para a Guarnigao de Brasilia estara condicionada a disponibilidade de Proprio Nacional 

Residencial (art. 90, das EB30-IR-40.001) e a inscrigao no Plano n2 14-DCEM - Movimentagao com Proposta para 

Substituigao e Recompletamento em Brasilia (a ser divulgado oportunamente). A Prefeitura Militar de Brasilia (PMB) 

ira analisar e homologar as propostas, quanto ao PNR indicado para ocupagao pelo proposto, com ou sem restrigoes, 

antes das inscrigoes serem enviadas para a DCEM. Ressalta-se que, em 2023, o estudo das movimentagoes para
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algumas OM da Gu de Brasilia sera realizado por intermedio do CAMEx, chamado "CAMEx Brasilia" (Projeto Piloto).

b. Data de desligamento

Os militares movimentados no ambito deste piano deverao ser desligados entre os dias 13 de novembro de 

2023 e 15 de ianeiro de 2024. Caso, neste perfodo, ainda nao possuam o tempo mfnimo de sede, somente poderao 

ser desligados apos completarem o tempo mmimo de permanencia. As OM deverao atentar para a fiel observancia 

desta orienta^ao.

c. Concessao de licencas

Afim de atender ao previsto no inciso III e no § 2® do art. 11, da Port n2 470 -Cmt Ex, de 17 SET 01, que aprova 

as Instru^oes Gerais para Concessao de Licengas aos Militares da Ativa do Exercito (IG 30-07), as OM deverao 

confirmar, junto a DCEM, se ha inconveniencia para concessao de licencas para militares abrangidos por este piano, 

bem como informar, com a maior brevidade possivel, a concessao das demais licencas previstas no art. 67, do 

Estatuto dos Militares, conforme previsto no anexo da Port n® 440 - Cmt Ex, de 19 MAIO 14, que aprova as Normas 

para Remessa e Obtengao de Informacoes Relativas ao Controle e a Atualiza^ao dos Dados Cadastrais do Pessoal 

Militar (EB10-N-02.005).

d. Outras situacoes

1) As OM deverSo informar imediatamente a DCEM os militares que passarem a situagao de sub judice, 

cumprindo pena judicial ou sursis, indiciados em inquerito policial militar ou, ainda, aqueles que passarem para 

a reserva ou forem licenciados, bem como qualquer outra situacao que possa interferir no processo de 

movimentagio.

2) O militar voluntario para nomeagao como instrutor/professor ou monitor devera informar, por ocasiao da 

inscricao, se possui conjuge militar de carreira do Exercito, Marinha do Brasil ou For^a Aerea Brasileira, ou ainda 

servidor publico federal. No caso especifico de conjuge militar de carreira do Exercito, devera informar a identidade 

do conjuge. Em caso de alteracao no estado civil, as OM deverao informar imediatamente a DCEM.

3) O militar que possui conjuge militar de carreira do Exercito deve estar ciente de que so podera ser 

movimentado(a) para sede ou guarnigao em que houver claro compativel com o posto ou graduagao e qualificagao 

militar do conjuge.

4) ATENCAO: as OM devem verificar e corrigir eventuais erros no SICaPEx referentes as movimentagdes dos 

militares inscritos neste piano, dedicando especial atengao a sua data de apresentagao na OM e na sede. Manter 

o SiCaPEx atualizado e de fundamental importancia para a execugao de urn correto processo de movimentagao e a 

existencia de erros na ficha de movimentagao podera prejudicar o militar no processo de movimentagao.

5) O militar, cuja movimentagao tiver sido publicada em aditamento da DCEM, nao sera estudado nos demais 

Pianos de Movimentagao a cargo do DGP.

6) Ao termino do perfodo de inscrigao, tanto para as recondugoes quanto para as nomeagoes, o Sistema sera 

definitivamente bloqueado para novos cadastros.
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7) Ao militar, com mais de 35 anos de idade (ate 31 DEZ 2023), sera solicitado firmar TERMO DE 

COMPROMISSO DE MILITAR, o qual sera utilizado na tomada de decisao do ato administrativo de movimenta^ao. 

Casoo militar desejeinformaralgumasitua?aooujustificativa quanto a esse compromisso, devera utilizar ocampo, 

da ficha de inscri^ao do piano, que permite escrever texto.

8) 0 militar inscrito e o responsavel em informar a DCEM, via canal de comando, qualquer fato novo (tais 

como problema de saude proprio e de dependente, problema social, dentre outros) que possa prejudicar/impedir 

a movimenta?ao.

9) As duvidas serao esdarecidas pelo canal de ouvidoria, dispomvel no seguinte sitio 

(http://faleconosco.dgp.eb.mil.br),

10) Este Plano ter£ prioridade sobre os demais Pianos de Movimenta^ao desta Diretoria. Desta forma, o 

militar nomeado para algum dos Estabelecimentos de Ensino deixara de concorrer nos demais Pianos.

11) Os casos omissos serao analisados pela DCEM, mediante contato com o orgao proponente, para decisao 

do Chefe do DGP, se for o caso.

12) AS OM NAO DEVERAO encaminhar DlEx d DCEM com solicita^des de movimentatdes ou alterando 

informafoes diversas, alem das previstas neste Plano. Eventuais expedientes remetidos serao desconsiderados.

ANEXO "A" - RECONDUCAO DE INSTRUTORES E MONITORES

ANEXO "B" - NOMEAgAO DE INSTRUTORES, PROFESSORES E MONITORES (a ser divulgado oportunamente)

Brasilia/DF, 23 de novembro de 2022.

Gen Div PEDRQ&EL&jd COELHO MONTE

Diretor de Controle de Efetivos e frrrentagoes
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ANEXO "A" ao PLANO NS 05-DCEM/2023

RECONDligAO DE INSTRUTORES E MONITORES

1. CONDigOES GERAIS

a. Os militares propostos para recondugao deverao observar e atender ao prescrito na legisiagao de 

movimentagao e no presente piano, em particular as exigencias contidas nas IG 10-02 e EB30-IR-40.001.

b. O militar nomeado (oficial e praga) e que figura no universe para o processo de recondugao devera reaiizar 

sua inscrigao via SUCEMNET, declarando ser voluntario ou nao para o processo, encaminhando a mesma ao Cmt 

OM, o qual homologara a proposta.

c. As propostas de recondugao homologadas serao encaminhadas a DCEM, que analisara a validade das mesmas 

e tomara as seguintes providencias:

1) envio de relagao contendo as propostas de recondugao para o DECEx e DCT, para apreciagao;

2) de posse da relagao de recondugao apreciada pelo DECEx e DCT, reaiizar a publicagao das recondugoes de 

instrutores dos Estb Ens, dos Cl e dos CPOR;

3) de posse da relagao de recondugao apreciada pelo DECEx e DCT, reaiizar a publicagao das recondugoes de 

monitores dos Estb Ens e dos CPOR;

4) envio de relagao aos Comandos Militares de Area contendo as propostas para as recondugoes de instrutores 

nos NPOR e nas CFGS/UETE apreciadas pelo DECEx; e

5) envio de relagao aos Comandos Militares de Area contendo as propostas para as recondugoes de monitores 

nos Cl, nos NPOR e nas CFGS/UETE apreciadas pelo DECEx.

d. A recondugao de oficial, que tenha conciui'do o prazo de sua nomeagao para instrutor, podera ser feita por ate 

2 (dois) penodos sucessivos de 1 (um) ano (Paragrafo unico, inciso V, art. 57, EB30-IR-40.001).

e. A recondugao para o cargo de monitor em CFGS/UETE podera ser realizada por ate 2 (dois) penodos sucessivos 

de 1 (urn) ano, mediante proposta ao O Mov (§is, art.70, EB30-IR-40.001).

f. A recondugao para o cargo de monitor de Centro de Instrugao (Cl), Centro de Adestramento (CA), Estb Ens, 

CPOR ou NPOR podera ser realizada, mediante proposta ao 0 Mov, por apenas um penodo de 1 (um) ano (art. 70, 

EB30-IR-40.001).

g. Apos o recebimento da relagao de propostas da DCEM, os C Mil A realizarao a recondugao dos instrutores de 

NPOR e CFGS/UETE, dando ciencia deste ato ao DGP/DCEM (art.60, EB30-IR-40.001).

h. Apos o recebimento da relagao de propostas da DCEM, os C Mil A realizarao a recondugao dos monitores de 

Cl, NPOR e CFGS/UETE, apos solicitagao de empenho de claro junto ao 0 Mov.

i. Caso o DECEx, o DCT, os C Mil A e/ou a DCEM verifiquem que e precise manter o militar na fungao, por 

necessidade do servigo, o instrutor/monitor pode ser reconduzido, mesmo que nao seja voluntario.
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2. CALENDARIO DE RECONDUgAO

Atividade Responsive! ObsData

Inscrigao e envio das propostas de recondu^ao 05 DEZ 22 a 09 JAN 23OM SUCEMNET

Envio da rela^ao de propostas de recondugao de 

instrutores e monitores ao DECEx e DCT.
At6 13 FEV 23DCEM DlEx

Aprecia^ao da relagao de propostas de recondu^ao de 

instrutores e monitores, com informa^ao a DCEM.
Ati 3 MAR 23DECEx e DCT DlEx

Envio da relagao de propostas de recondugao de 

instrutores (NPOR e CFGS/UETE) e monitores (Cl, NPOR e 

CFGS/UETE) aos C Mil A para aprecia^ao e publicagao.

At4 13 MAR 23DCEM DlEx

Publicagao das recondu^oes de instrutores (NPOR e 

CFGS/UETE) e monitores (Cl, NPOR e CFGS/UETE).
C Mil A At4 27 MAR 23 Bol C Mil A

Publica^ao das recondugoes de instrutores (Estb Ens, Ci e 

CPOR) e monitores (Estb Ens e CPOR)
Adt/Bol DGPA critirio da DCEMDCEM

Obs: Os perfodos poderao ser antecipados ou adiados, a criterio da DCEM, mediante informa^ao no sitio da DCEM.
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3. FLUXO DA RECONDUCAO
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ANEXO "B" ao PLANO N& 05-DCEM/2023

NOMEACAO DE INSTRUTORES, PROFESSORES, PROFESSORES EM COMISSAO EM ITORES

1. CONDUCES GERAIS

a. Os militares voluntaries para nomeagao deverao observer e atender ao prescrito na legislagao de 
movimentagao e no presente piano, em particular as exigenclas contidas nas IG 10-02 e EB30-IR-40.001.

b. 0 cadastre dos militares (oficiais e pranas) voluntaries para as nomea?6es se dara de forma 
centralizada, por intermedio do SUCEMNET, pelo preenchimento do Cadastre de Movimenta?6es do 
Exercito - Estabelecimento de Ensino (CAMEx EE).

c. No ano de 2023, as nomea?oes de instrutores, professores, professores em comissao e monitores 
ocorrerao baseadas nas inscri^oes no CAMEx EE para os seguintes Estabelecimento de Ensino:

- EsPCEx, AMAN, ESAO, ECEME, ESFCEx, ESA, EASA, EsSLog, IME, EsACosAAe, EsIE, EsEFEx, EsEqEx, 
CEP, CCOPAB, CPOR/BH, CPOR/PA, CPOR/R, CPOR/RJ, CPOR/SP, CM Bel, CMBH, CMB, CMCG, CMC, CMF, 
CMJF, CMM, CM PA, CMR, CMRJ, CMS, CMSM e CMSP.

d. Os demais Estabelecimentos de Ensino nao listados no item anterior deverao realizar o cadastro das 
propostas de nomeagao de instrutores e monitores por intermedio do SUCEMNET.

f. Todos os militares aptos para movimentagao deverao realizar suas inscrigoes por intermedio do 
Cadastro Anual de Movimentagoes do Exercito - Estabelecimento de Ensino (CAMEx EE), o qual sera 
disponibilizado no penodo de 13 de fevereiro a 13 de margo de 2023.

g. 0 militar devera informar, por ocasiao da inscrigao, se:

1) e voluntario para nomeagao;

2) possui conjuge militar de carreira do Exercito, Marinha do Brasil ou Forga Aerea Brasileira, ou 
ainda servidor publico federal. No caso espedfico de conjuge militar de carreira do Exercito, devera 
informar a identidade do conjuge; e

3) deseja ou nao ocupar PNR, caso a guarnigao de destine seja Brasilia.

h. A DCEM realizara o estudo dos universes de militares (oficiais e pragas) aptos para nomeagao e 
tomara as seguintes providencias:

1) envio de relagao contendo as propostas de nomeagao para o DECEx e DCT (IME), baseadas no 
CAMEx EE, para apreciagao;

2) de posse da relagao contendo as propostas de nomeagao para o DECEx e DCT (IME), baseadas no 
CAMEx EE, apreciadas, realizara a publicagao das nomeagdes de professores, professores em comissao, 
instrutores e monitores dos Estb Ens listados na letra c. do item 1. CONDUCES GERAIS;

3) de posse das propostas de nomeagao dos demais Estabelecimentos de Ensino, Centres de 
Instrugao e Centres de Adestramento nao listados na letra c. do item 1. CONDUCES GERAIS, realizara a 
publicagao das nomeagdes de instrutores e monitores;

4) os C Mil A realizarao as nomeagdes de instrutores para os NPOR e UETE/CFGS, dando ciencia 
deste ato ao DGP/DCEM (art.60, EB30-IR-40.001);

5) os C Mil A realizarao as nomeagdes de monitores para os Centres de Instrugao, Centres de 
Adestramento, NPOR e UETE/CFGS, dando ciencia deste ato ao DGP/DCEM (art.60, EB30-IR-40.001);

i. Para nomeagao de instrutores e monitores, em sede distinta daquela onde o militar atualmente 
serve, o militar devera possuir o tempo minimo de sede previsto em legislagao, ate 28 de fevereiro de 
2024.
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2. CALENDARIO DE NOMEACAO

Responsavel ObsAtividade Data

13 FEVa 13Militar SUCEMNETInscrigao no CAM Ex EE MAR

OM nao listados na 
letra c. do item 1. 

CONDICOES GERAIS

13 FEVa 13 SUCEMNETInscrigao e envio das propostas de nomea^ao. MAR

13 MAR a 14 SADMOVEstudos dos universes de militares para as nomeagoes DCEM
ABR

Disponibilizagao das listas de militares aptos as 
nomea?6es para priorizagao pelo DECEx e DCT

Ate 17 ABRDCEM DIEX

Priorizagao dos militares pre-selecionados pelo DECEx e
DCT

DECEx e DCT 17 a 28 ABR DIEX

A partir de 8 
MAIO

Adt/Bol DGPNomeagao DCEM

Obs: Os periodos poderao ser antecipados ou adiados, a criterio da DCEM, mediante informagao no sitio 
da DCEM.

Brasilia / DF, 2 de fevereiro de 202S.

MEIDA PORTOE DE

ontrole de^fetivos e Movimentagoes
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»/**
j. Por ocasiao do cadastro no CAMEx EE, o oficial que pleiteia nomeafao para os cargos/de professor 

em comissao deve, necessariamente, possuir a habilita^ao exigida para o cargo e aten^r rc> previsto nas 
IG 60-02.

k. Os militares cadastrados no CAMEx EE como voluntarios para as nomea?6es para instrutor, professor, 
professor em comissao e monitor por este piano e que possuem tempo mmimo de sede para 
movimentagao deverao estar inscritos no Cadastro Anual de Movimenta?6es do Exercito (CAMEx).

l. Os 29 Sargentos sem Curso de Aperfeigoamento de Sargentos (CAS) poderao ser nomeados nos 
cargos destinados aos 39 sargentos, em conformidade com o expresso na Portaria n9 015-EME/Res, de 7 
JUL11.

m. Nao poderao se cadastrar no CAMEx EE militares na condigao de sub judice ou indiciados em IPM.

n. Nao poderao se cadastrar no CAMEx EE militares com problemas de saude propria ou de seus 
dependentes que venham a impactar no processo de movimenta?ao.

o. Nao poderao se cadastrar no CAMEx EE militares em gozo ou previstos para gozar qualquer licenca 
(expressa no Estatuto dos Militares e/ou na Port n9 470-Cmt Ex, de 17 DEZ 01), cujo termino ultrapasse o 
dia 13 de novembro de 2023, data prevista para o im'cio do period© desligamento, das OM de origem, dos 
militares transferidos por este piano.

p. Nao poderao se cadastrar no CAMEx EE militares para nomea^ao em cargos onde ocorrera a 
interrupgao da aplicagao de conhecimentos adquiridos em cursos de especializagao ou extensao recem- 
concluidos.

q. Os oficiais possuidores do Curso de Gestao e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) somente 
serao atendidos neste piano para os cargos que possuem a habilitagao para o referido curso.

r. A nomeagao de oficial para o cargo de instrutor de Estb Ens, Cl, CA, CPOR e NPOR sera feita pelo 
prazo de 2 (dois) anos (art. 57, EB30-IR-40.001).

s. A nomeagao de oficial para o cargo de instrutor de CFGS/UETE sera feita pelo prazo de 1 (urn) ano 
(art. 57, EB30-IR-40.001).

t. A nomeagao para o cargo de monitor de Centro de Instrugao (Cl), Centro de Adestramento (CA), Estb 
Ens, CPOR ou NPOR sera feita pelo prazo de 3 (tres) anos (art. 70, EB30-IR-40.001).

u. A nomeagao para o cargo de monitor em CFGS/UETE sera feita pelo prazo de 1 (um)ano (§19, art.70, 
EB30-IR-40.001).

v. O instrutor ou professor exonerado somente podera exercer, novamente, qualquer desses cargos, 
apos o prazo mmimo de 2 (dois) anos, contados a partir do termino de sua ultima nomeagao ou 
recondugao (art. 59, EB30-IR-40.001).

w. 0 monitor exonerado somente podera exercer, novamente, qualquer desses cargos, apos o prazo 
mfnimo de 1 (um) ano, contados a partir do termino de sua ultima nomeagao ou recondugao.
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