
Serviço Militar  - Seleção do Exército será no CTG Getúlio 
Vargas 

 
Ocorrerá  na quarta-feira próxima (23/09), às 07:00 horas a anual Seleção Geral 

do Exército no Município de Getúlio Vargas. O local da realização do evento foi transferido 
para o Centro de Tradições Gaúchas  Getúlio Vargas e já por 40 dias o Município está fazendo a 
divulgação dessa mudança. 

 
Os trabalhos de seleção serão conduzidos por uma Comissão de Seleção (CS) 

composta por 20 militares da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada,  baseada 
em Alegrete (2ª Cia. E. Cmb Mec.) A presidência dessa comissão está a cargo do Capitão de 
Engenharia Humberto Costa, subcomandante dessa unidade militar. O Capitão Humberto Costa 
formou-se em 2001  na AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras, localizado em Resende 
(RJ).  

Além dos integrantes dessa comissão, os trabalhos serão acompanhados pelo 
Capitão Rodrigues, Delegado da 17ª Delegacia de Serviço Militar de Erechim e  representantes 
do poder público municipal. A Junta de Serviço Militar (JSM) de Erechim atuará em conjunto 
com a JSM de Getúlio Vargas para que os cidadãos dispensados no dia prestem o juramento à 
Bandeira e recebam o Certificado de Dispensa de Incorporação no mesmo dia. 

 
No período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015, a JSM de Getúlio 

Vargas alistou 120 jovens nascidos em 1997  ou refratários, número bem superior aos anos 
anteriores. Desse total, 111 deles foram encaminhados a essa seleção, sendo 15 deles 
voluntários para servir. Dos 120 alistados, três foram isentos do serviço militar por serem 
notoriamente incapazes; cinco tiveram adiamento de incorporação por cursarem veterinária, 
medicina ou curso de formação teológica. Um dos conscritos foi dispensado do serviço 
alternativo ao militar obrigatório. 

 
Documentos que você não pode esquecer em casa 
 
Todos os 111 conscritos deverão portar o Certificado de Alistamento Militar 

(CAM), documento de identidade e comprovante de CPF e de escolaridade,  além de uma foto 3 
x 4 atualizada e sem adereço, além  da importância de R$ 3,13 trocados  para pagamento de taxa 
militar prevista em Lei, caso  o jovem seja dispensado de servir já nesta primeira seleção. 

 
Os conscritos que possuírem uma limitação física  ou mental ou doença que o 

impossibilite  de fato de  prestar o serviço militar obrigatório a partir de 1º de março de 2016, 
deverão reunir todos os documentos originais e recentes possíveis que atestem sua situação: 
exames, atestados, receituários médicos, dentre outros. Caso o conscrito se encontre casado ou 
união estável, ele deverá portar consigo a Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União 
Estável. Em situação de paternidade, o conscrito deverá portar consigo a Certidão de 
Nascimento do filho(a). Havendo uma situação de arrimo familiar, o jovem deverá apresentar o 
comprovante de renda de todos os membros da família que morem na mesma casa e 
comprovação de vulnerabilidade social  ali existente. 

 
Obrigatoriedade em comparecer 
 
Caso o jovem não compareça  ao dia da Seleção do Exército ele ficará em débito  

com o serviço militar e terá uma dívida real com o seu País. Para tanto, sem a comprovação de 



quitação militar,  nenhum brasileiro  do sexo masculino da faixa etária dos 18 aos 45 anos pode 
assumir cargos públicos providos por concurso público, tirar passaporte ou  prorrogar sua 
validade. O cidadão também fica privado de ingressar em universidades públicas  ou de concluir 
o curso. Caso o cidadão não tenha  feito a carteira de trabalho e nem o título de eleitor até os 18 
anos, ele não conseguirá obtê-los tem a apresentação documento militar competente. No 
mercado de trabalho, a maioria das empresas tem exigido a apresentação do documento de 
quitação militar para formalizar vínculo empregatício. 

 
Um fato de grande desconhecimento dos jovens é que, caso eles faltem o dia 

marcado, eles  torna-se refratário e terão que ser encaminhados para a seleção do ano seguinte, 
com preferência de servir. Até a conclusão do processo, muito provavelmente  passar-se-á de 
dois anos. Caso o cidadão necessite do documento de dispensa de forma imediata, isso será 
impossível, ficando ele prejudicado conforme  explanado acima. 

 
Em 2016, já está definido pelo Plano Regional de Convocação 2015-2016 (PRC) 

que os jovens alistados em Getúlio Vargas farão agrupamentos com os conscritos selecionados 
em Estação, Sertão, Pontão e Alegrete (que distribui  jovens  recrutados para sete organizações 
militares do próprio Município) para servir na 2ª Cia. E. Cmb Mec. 

 

 
Cap. Eng. Humberto Costa – Subcomandante da 2ª Cia. E. Cmb Mec – Alegrete – RS 
 
 
 



 

            Conscritos se apresentando para Seleção do Exército em 2012. 
 
 
Getúlio Vargas (RS), 17 de setembro de 2015. 
 
 
Por Cássio Antônio Malacarne, 
Secretário da Junta de Serviço Militar de Getúlio Vargas. 


