
 

Concurso de Admissão no Curso de Formação de Sargento Combatente do Exército 
EsSA - Escola de Sargento das Armas – Sargento das Armas 

EXAME DE HABILITAÇÃO MUSICAL (EHM) – ÁREA MÚSICA 

a. Convocação e apresentação dos candidatos para o EHM 

1) Os candidatos que forem aprovados no EI, aptos na IS e no EAF deverão se apresentar na 

Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), no primeiro dia do prazo previsto para esta etapa no 

Calendário Anual do Concurso de Admissão, a fim de realizarem o Exame de Habilitação 

Musical (EHM), de acordo com os naipes dos instrumentos que escolheu na ficha de inscrição. 

2) Os candidatos deverão ainda utilizar trajes compatíveis com sua permanência no interior do 

aquartelamento da EsSLog, não podendo trajar bermudas, corsários ou similares, sandálias 

abertas e camisetas sem manga; caso contrário, será impedida a sua entrada e realização do 

EHM, sendo eliminado do concurso de admissão. 

Constituição do EHM 

1) O EHM constará de uma prova prática, na qual o candidato deverá utilizar seus próprios 

instrumentos musicais, de acordo com os naipes para os quais declarou por ocasião da 

realização da inscrição (à exceção do naipe de tuba, para o qual será usado instrumento da 

EsSLog). 

2) O documento normativo complementar do DECEx, referente a cada concurso de admissão, 

conterá os assuntos, a bibliografia indicada e o programa do EHM, que deverão constar 

também do edital de abertura, constituindo-se na base para a avaliação do desempenho do 

candidato. 

c. Procedimentos durante o EHM 

1) O candidato convocado para realizar o EHM deverá comparecer ao local designado pela 

EsSLog, na data prevista no calendário anual, com 30 (trinta) minutos de antecedência, 

considerando o horário de Brasília, portando seu documento de identificação. Os instrumentos 

serão inspecionados, quanto às suas condições de utilização, pela comissão aplicadora do 

exame; caso não seja aprovado o seu uso, por estar fora dos padrões normais, poderá ser 

utilizado instrumento de outro candidato, desde que disponível no local do exame e no 

momento de sua realização. 

2) Não será permitido ao candidato entrar ou permanecer no local de realização do EHM 

portando gorros, chapéus, bonés ou similares, bolsas, mochilas, livros, impressos, anotações, 

cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações. Também não lhe será permitido 

portar aparelhos eletro-eletrônicos, tais como “bips”, telefones celulares, walkman, aparelhos 

rádiotransmissores, palmtops, pagers, receptores de mensagens, gravadores ou qualquer tipo 

de material não autorizado por estas Instruções. 



3) Durante a realização das provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos ou com outras pessoas não autorizadas. 

4) Os candidatos serão avaliados em até 03 (três) naipes que escolheram por ocasião da 

inscrição. No caso do candidato não realizar qualquer uma das avaliações, será atribuído grau 

0,0 (zero vírgula zero) referente ao naipe que deixou de realizar o exame. 

5) O candidato somente poderá sair do local que lhe for indicado para realizar a prova prática 

após realizar todas as tarefas previstas e ser liberado pela Comissão Aplicadora. 

d. Resultados do EHM e procedimentos relativos à majoração 

1) Os resultados do EHM serão expressos por nota de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula 

zero), de acordo com o barema confeccionado pela própria EsSLog. Estes resultados serão 

divulgados pela Comissão Aplicadora diretamente a todos os candidatos, ao final do exame e 

deverão ser informados com urgência, à EsSA, para fins de consolidação do resultado final do 

concurso e publicação em DOU. 

2) Caso demonstre inaptidão em algum dos instrumentos declarados por ocasião da realização 

da inscrição, ou seja, nota inferior a 5,0 (cinco vírgula zero), o candidato poderá solicitar uma 

segunda tentativa à Comissão Aplicadora, até o último dia previsto para a realização do EHM. 

NF/CFS Mus (naipe 1)= (1 x NF/EI) + (2 x NN1EHM) 
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