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Artigo n.º 1
Finalidade
O Regulamento de Admissão aos EME (RAE) é aprovado por Sua Excelência o General Chefe de EstadoMaior do Exército (CEME) e fixa as condições de candidatura e as regras aplicáveis ao concurso e às
provas de admissão, no respeito pelos princípios fundamentais do Sistema Educativo Português e pelas
especificidades da formação de matriz militar. Estabelece como requisitos gerais de candidatura e
admissão aos Estabelecimentos Militares de Ensino não superior do Exército (EME), possuir as
condições físicas e psicológicas, os conhecimentos e as capacidades de base indispensáveis à frequência
do nível de ensino do estabelecimento a que o candidato concorre.
CAPÍTULO I
Condições de admissão
Artigo n.º 2
Condições de admissão
1.

Nos EME a admissão de alunos faz-se preferencialmente para o Ensino Básico e também para o 10.º
Ano do Ensino Profissional, em regime de externato misto, com opção de internato a partir do 5.º
ano de escolaridade.

2.

No CM, os alunos que entrem para o 1º Ciclo, caso queiram transitar para o 5.º ano de
escolaridade, realizarão provas de admissão idênticas às dos restantes candidatos. Os alunos que
forem considerados “Aptos “, têm preferência no acesso ao 5º Ano.

3.

A título excecional, pode o Diretor de Educação autorizar candidaturas:
a. Caso subsistam vagas por preencher, terminada a última fase do concurso;
b. Para outros anos de escolaridade, caso se verifique a existência de capacidade remanescente;
c. Verificadas as condições especiais de admissão referidas nas alíneas a) e b) do artigo 4.º, no
âmbito do apoio social escolar a agregados da Família Militar.
Artigo n.º 3
Condições Gerais de Admissão

1.

São condições gerais de admissão aos EME:
a. Possuir o aproveitamento escolar indispensável à frequência do ano escolar do EME a que o
candidato se propõe.
b. Comprovar a sua aptidão escolar, a sua condição física e psicológica mediante a realização de
provas de admissão.
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c. O candidato e os respetivos pais/encarregados de educação (PEE) demonstrarem empatia
com o projeto educativo e a especificidade do estabelecimento de ensino a que concorrem.
2.

Por forma a permitir a análise do aproveitamento escolar referido na alínea a) do n. º1, os
candidatos deverão proceder à entrega da última avaliação relativa ao seu percurso escolar.
Artigo n.º 4
Condições Especiais de Admissão

São condições especiais de admissão aos EME:
a. O candidato ser dependente de agregado familiar de militar do quadro permanente ou
equiparado nos termos e para os efeitos previstos no Artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 76/2018
de 11 de outubro1.
b. O candidato ter, em 31 de dezembro do ano civil a que respeita o concurso de admissão, idade
igual ou inferior à soma numérica do ano escolar a que se propõe com 6 (seis).
CAPÍTULO II
Concurso de admissão
Artigo n.º 5
Aptidão Escolar, Física e Psicológica
1. A aptidão escolar, física e psicológica dos candidatos autorizados a concurso de admissão é apreciada
e avaliada por meio das seguintes operações:
a. Provas de Aptidão Escolar, a Português e a Matemática.
b. Inspeção Médica acompanhada pelos respetivos PEE, os quais devem proceder à entrega de
atestado médico, por forma a permitir aferir a condição dos candidatos, designadamente ao
nível da visão, audição e capacidade motora, bem como avaliar a sua condição para a realização
da Prova de Aptidão Física.
c. Provas de Aptidão Física visando atestar as condições mínimas de capacidade física
adequadas à frequência dos EME.
d. Provas de Avaliação Psicológica, com o objetivo de avaliar as aptidões adquiridas, o potencial
de desenvolvimento cognitivo e a autonomia dos candidatos.
e. Entrevista aos candidatos e respetivos PEE, destinada a apreciar de forma global o candidato,
as suas motivações, assim como a empatia com o projeto educativo do EME.

1

DL 76/2018 de 11 de outubro, aprova o Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos diferentes regimes de contrato e no regime de voluntariado (...)
Artigo 31.º
Acesso aos estabelecimentos militares de ensino
1 - Os menores a cargo de militares em RC, RCE ou RV têm direito a frequentar os estabelecimentos militares de ensino em igualdade de condições com os menores a cargo dos militares dos
quadros permanentes.
2 - O direito previsto no número anterior mantém-se pelo período de tempo correspondente ao número de anos completos de serviço militar prestado naqueles regimes.
3 - Os estabelecimentos militares de ensino informam anualmente a DGRDN do número de menores a cargo de militares em RC, RCE ou RV que ingressam em cada ano letivo ao abrigo do
presente artigo.
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2.

Qualquer das operações referidas no ponto 1. tem caráter eliminatório.

3.

O concurso de admissão ao 1.º ciclo do Ensino Básico no CM implica a realização de:
a. Prova de diagnóstico de competências cognitivas, com o propósito de avaliar as aptidões
básicas envolvidas na aprendizagem escolar.
b. Prova de dinâmica de grupo, com a finalidade de observar as relações interpessoais em
contexto escolar. A prova não é eliminatória, tem como objetivo efetuar uma apreciação
global das aptidões sociais e relacionais da criança, e traduz-se numa avaliação qualitativa.
c. Inspeção Médica, cujo intuito é aferir a condição dos candidatos designadamente ao nível da
visão, audição e capacidade motora.
d. Entrevista aos candidatos e respetivos PEE, com caráter eliminatório, destinada a efetuar uma
apreciação de caráter global ao candidato e a empatia com o projeto educativo do CM.
Artigo n.º 6
Comissão de Admissão

1.

O concurso de admissão aos EME é desenvolvido por uma Comissão de Admissão (CA), nomeada
anualmente por despacho do Diretor de Educação, que aprova o respetivo Regimento, nos termos
do presente Regulamento de Admissão aos EME, a qual se constitui como órgão responsável pela
coordenação e pelo controlo de todas as operações dos concursos, em cada um dos EME.

2.

A CA tem a seguinte constituição:
a. Presidente, membro da CA designado pelo Diretor de Educação;
b. Adjunto Militar da DE;
c. Diretores dos EME, que coordenam as operações do concurso de admissão no respetivo
estabelecimento de ensino não superior;
d. Secretário.

3.

Em cada um dos EME, na dependência da CA é constituída uma Subcomissão (SubCA) com a
seguinte constituição:
a. Diretor, é o Coordenador da SubCA do respetivo estabelecimento de ensino;
b. Subdiretor, vogal Executivo;
c. Presidente do júri das provas de aptidão escolar;
d. Presidente do júri das provas de avaliação psicológica e de diagnóstico de competências;
e. Oficial(ais) Médico(s) que efetuem a inspeção médica;
f. Presidente do júri das provas de aptidão física;
g. Secretário.

4.

A CA mantém-se constituída desde o anúncio da abertura do concurso até ao seu encerramento,
competindo-lhe em especial:
a. Fazer cumprir as disposições insertas no RAE e no regimento da CA;
b. Propor ao Diretor de Educação os requisitos necessários às candidaturas aos concursos, às
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provas de admissão e o respetivo conteúdo;
c. Estabelecer anualmente a calendarização dos concursos;
d. Estabelecer os critérios gerais de classificação e seriação dos candidatos, de acordo com as
normas de admissão;
e. Deliberar sobre a admissão ou a exclusão dos candidatos aos concursos;
f. Propor, para homologação, a lista de classificação final dos candidatos;
g. Apresentar propostas de alteração das fases do concurso;
h. Elaborar o relatório final de atividades;
i. Proceder à análise dos processos de admissão dos candidatos;
j. Superintender no processamento de todas as provas de admissão;
k. Elaborar informações e propostas sobre matéria que requeira decisão superior;
l. Apresentar ao Diretor de Educação o relatório final das atividades do concurso de admissão,
incluindo a respetiva autoavaliação assente num inquérito de satisfação.
Artigo n.º 7
Fases do Concurso
1.

Para cada uma das operações do concurso são realizadas até quatro fases, de acordo com o
número de vagas remanescentes, destinando-se a última aos candidatos que não puderam, por
uma razão justificada, estar presentes nas fases anteriores ou, a título excecional, para melhoria
dos resultados com vista ao preenchimento das vagas remanescentes.

2.

O candidato apenas poderá realizar as provas escritas após entrega de toda a documentação,
excetuando o atestado médico, que poderá ser entregue até ao último dia útil antes da realização
das provas de aptidão física.

3.

No final de cada uma das fases, os resultados são tornados públicos, através da afixação de pautas
no respetivo estabelecimento militar de ensino e comunicados individualmente aos PEE.
Artigo n.º 8
Local das Operações de Concurso

1.

As operações do concurso, no seu todo ou em parte, têm lugar no EME a que os candidatos
concorrem.

2.

Os candidatos que concorram simultaneamente a dois estabelecimentos de ensino prestam as
provas nos respetivos EME, sendo que a inspeção médica e as provas de aptidão psicológica podem
ser realizadas uma única vez, no primeiro estabelecimento em que ocorram.
Artigo n.º 9
Candidatos residentes no estrangeiro

1.

Os candidatos residentes no estrangeiro efetuam todas as provas no estabelecimento de ensino a
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que concorrem, nas datas disponibilizadas para as diferentes fases do concurso de admissão.
2.

Relativamente às provas de aptidão escolar, os candidatos residentes no estrangeiro, podem
efetuar provas de aferição nas Embaixadas de Portugal, caso existam condições e em coordenação
com os Adidos Militares. Caso os candidatos optem pela realização destas provas:
a. A CA envia os exemplares das provas ao Gabinete de Ligação aos Adidos de Defesa e Militares,
que por sua vez, os enviará aos adidos;
b. Os adidos militares das embaixadas portuguesas avisarão os candidatos da data, hora e local
a que devem comparecer para a realização das provas, e enviarão as provas realizadas à CA.
c. Apenas os candidatos que obtenham a classificação final de “apto”, poderão prestar provas
de aptidão escolar no EME a que concorram.
Artigo n.º 10
Taxa de Candidatura

Antes do início das provas, cada candidato pagará uma taxa de candidatura de 30€, não reembolsável,
destinada a cobrir custos administrativos.
Artigo n.º 11
Realização das Provas
1.

Os candidatos convocados para as várias operações do concurso devem comparecer com
pontualidade nos locais, nos dias e às horas definidas, sendo portadores do respetivo cartão de
cidadão ou passaporte, e fazendo uso de traje adequado à realização das provas.

2.

O candidato, que se apresente após o início da prova, poderá realizá-la devendo, porém, ser
considerado como “Condicional” e apresentar-se na fase seguinte.
CAPÍTULO III
Organização do concurso de admissão
Artigo n.º 12
Vagas, Calendário e Tabela de Mensalidades

1.

Com base em informação facultada pelos EME e mediante proposta do Diretor de Educação, o
CEME fixará, anualmente, o número de vagas a atribuir por ano de admissão para cada um dos
EMEe a tabela de mensalidades a aplicar nos termos da legislação em vigor.

2.

No âmbito do referido no número 1., as propostas dos EME deverão ser remetidas à DE.
Artigo n.º 13
Anúncio

1.

O anúncio de abertura do concurso, o calendário das operações, o valor das mensalidades e o
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número total de vagas previstas por ano letivo, serão publicitados após despacho favorável do
CEME.
2.

A documentação comprovativa das condições gerais e especiais, assim como outra informação
relacionada com as operações de admissão, será comunicada pelos EME aos interessados.

3.

A DE promove a divulgação do concurso nos países de língua oficial portuguesa, através dos canais
institucionais estabelecidos.
Artigo n.º 14
Prioridade de preenchimento de vagas

1.

As vagas criadas são definidas anualmente por despacho do CEME, devendo ser preenchidas por
candidatos que satisfaçam as condições de admissão, de acordo com a seguinte ordem de
prioridade:
a. Agregado familiar de militar das Forças Armadas:
(1) Ser órfão de militar de Forças Armadas falecido no exercício das suas funções e por
motivo do seu desempenho, com preferência, para os que tenham falecido em
campanha ou em situação equiparada
(2) Ser órfão de militar das Forças Armadas, com prioridade para os órfãos de pai e mãe.
(3) Ter pai ou mãe em situação de invalidez, com grau de incapacidade mínimo de 30%,
resultante do exercício das suas funções militares e por motivo do seu desempenho, com
preferência para os que se tenham incapacitado em campanha ou em situação
equiparada.
(4) Ter três irmãos menores, excetuando os já matriculados nos EME, e não possuir outros
rendimentos além do vencimento da função militar.
(5) Ser filho de militar das Forças Armadas que tenha prestado serviços à Pátria
recompensados a título individual com qualquer grau da Ordem Militar da Torre e
Espada, do Valor Lealdade e Mérito, ou com as medalhas militares de Valor Militar ou de
Cruz de Guerra e de Serviços Distintos com Palma, pela ordem legal de precedências.
(6) Ser filho(a) de militar do quadro permanente ou equiparado nos termos e para os efeitos
previstos no Artigo 31.º do Dec-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro.
(7) Ser neto de deficiente das Forças Armadas.
b. Outros agregados familiares:
(1) Filhos de pessoal dos quadros de pessoal militarizado das Forças Armadas, e de oficiais,
graduados, praças ou guardas da Guarda Nacional Republicana ou falecidos nessa
situação.
(2) Filhos de funcionários civis dos mapas de pessoal do Ministério da Defesa Nacional ou
de qualquer dos Ramos das Forças Armadas.
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(3) Filhos de elementos das Forças de Segurança na efetividade de serviço.
(4) Irmão de aluno a frequentar o estabelecimento de ensino.
(5) Outros candidatos.
2.

Os candidatos dentro de cada grupo de prioridades anteriormente referidas, quando aprovados
nas provas de admissão, serão ordenados pela classificação nos respetivos grupos.
Artigo n.º 15
Órfãos de Pai e Mãe

1.

Para efeitos de admissão, os órfãos de pai ou mãe, filhos de militar das Forças Armadas, mantêm
os mesmos direitos, ainda que o progenitor vivo não seja militar e venha a casar com um(a)
indivíduo civil.

2.

Para efeitos de admissão, são equiparados a filhos de militares das Forças Armadas, os órfãos de
pai ou mãe, filhos de civis, cujo progenitor vivo tenha posteriormente casado com militar das
Forças Armadas.

3.

Para preenchimento das vagas são considerados os candidatos tidos como dependentes do
agregado familiar na declaração do IRS2.
Artigo n.º 16
Preenchimento das Vagas

1.

Os candidatos aprovados em cada fase do concurso de admissão serão agrupados pela CA de
acordo com as classificações obtidas nas provas de aptidão escolar, e admitidos até ao limite do
número de vagas.

2.

Os candidatos aprovados para o 1º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico serão agrupados pela CA de
acordo com o resultado da prova de diagnóstico de competências cognitivas (percentil mínimo de
60%), em cada uma das fases do concurso, sendo aplicadas as condições de preferência previstas
no Artigo n.º 14 e nos números 4. e 5. do presente artigo, quando o número de candidatos
aprovados for superior às vagas atribuídas.

3.

Caso não tenham sido esgotadas as vagas referidas no n.º 2., poderá o Diretor de Educação, a título
excecional e sob proposta do Diretor do CM, autorizar o preenchimento das vagas remanescentes,
de acordo com a ordenação resultante da prova de diagnóstico de competências cognitivas e tendo
em conta as condições de preferência previstas no Artigo n.º 14 e nos números 4. e 5. do presente

2

Código do IRS, artigo 13º, nºs 4 e 5 (...)
4 – O agregado familiar é constituído por:
a) Os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, ou os unidos de facto, e os respetivos dependentes;
b) Cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges, respetivamente, nos casos de separação judicial de pessoas e bens ou de declaração de nulidade, anulação ou dissolução do casamento, e os dependentes
a seu cargo;
c) O pai ou a mãe solteiros e os dependentes a seu cargo;
d) d) O adotante solteiro e os dependentes a seu cargo.
5 – Para efeitos do disposto no número anterior, e desde que devidamente identiﬁcados pelo número ﬁscal de contribuinte na declaração de rendimentos, consideram-se dependentes:
a) Os ﬁlhos, adotados e enteados, menores não emancipados, bem como os menores sob tutela;
b) Os ﬁlhos, adotados e enteados, maiores, bem como aqueles que até à maioridade estiveram sujeitos à tutela de qualquer dos sujeitos a quem incumbe a direção do agregado familiar, que não
tenham mais de 25 anos nem auﬁram anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida;
c) Os ﬁlhos, adotados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência;
d) Os aﬁlhados civis.
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artigo.
4.

Aos candidatos ao 1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico deverá ser atendida a preferência de
admissão em consequência da idade escolar legalmente admitida, tendo prioridade os candidatos
que completem 6 anos de idade até 15 de setembro do ano do concurso e condicionado, às vagas
para os candidatos que completam 6 anos de idade até 31 de dezembro3.

5.

Em caso de empate na classificação, dentro de cada grupo de prioridades, consideram-se
condições de preferência:
a. Menor capitação;
b. Ser irmão de candidato aprovado ou de aluno do EME a que concorre;
c. Ser filho/dependente de Funcionário, Militar ou Civil, do EME a que concorre;
d. Ser filho de antigo aluno do estabelecimento de ensino a que o candidato concorre.

CAPÍTULO IV
Prova de Dinâmica de Grupo
Artigo n.º 17
Prova de Dinâmica de Grupo
Na admissão ao 1.º Ciclo do Ensino Básico do CM, previamente à entrevista, realizar-se-á a prova não
eliminatória de dinâmica de grupo, com objetivo efetuar uma apreciação global das aptidões sociais e
relacionais da criança, e que tem como resultado uma avaliação qualitativa dos candidatos.

CAPÍTULO V
Entrevista
Artigo n.º 18
Entrevista
1.

Após a entrega da documentação comprovativa das condições gerais e especiais dos candidatos
autorizados a concurso de admissão aos EME, terá lugar a entrevista aos candidatos e respetivos
PEE.

2.

A Entrevista aos candidatos e respetivos PEE tem caráter eliminatório.

3.

A entrevista ao candidato e PEE, além de avaliar a empatia com o projeto educativo do respetivo
EME e, a identificação com a formação de matriz militar, inclui ainda uma apreciação de caráter
global ao candidato e respetiva candidatura.

3

Nos termos do previsto no n.º 7 do artigo 5.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril.
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CAPÍTULO VI
Provas de aptidão escolar
Artigo n.º 19
Provas de aptidão escolar
1.

Os candidatos ao ingresso a partir do 5.º Ano de escolaridade serão submetidos a provas de
aptidão escolar, destinadas a avaliar o nível de conhecimentos escolares, tendo por base os
programas curriculares aprovados pelo Ministério da Educação.

2.

As matérias a incluir nas provas mencionadas no número anterior devem corresponder ao previsto
nos programas curriculares aprovados pelo Ministério da Educação referentes ao ano letivo
anterior àquele em que o candidato se encontra, atendendo à data do concurso.

3.

As provas de aptidão escolar serão realizadas nas datas indicadas no calendário das operações do
Concurso de Admissão ao CM e IPE.

4.

As provas de aptidão escolar compreendem um teste de Português e um teste de Matemática,
com a duração de 50 minutos cada, separados por um intervalo de 30 minutos.

5.

As provas mencionadas no número anterior são elaboradas e classificadas por cada um dos EME a
que o candidato concorre.

6.

O resultado final das provas de aptidão escolar (“Apto”, “Condicional” e “Não Apto”) será, para os
candidatos aprovados, a média aritmética das cotações obtidas em cada prova escrita,
arredondada à décima.

7.

Para a elaboração/execução destas provas serão considerados os critérios constantes no
APÊNDICE 1.
Artigo n.º 20
Júri
O júri perante o qual os candidatos prestem as provas de aptidão escolar, é constituído por um

oficial superior ou um docente, que preside, e dois professores, propostos pelo Diretor do
estabelecimento de ensino.

CAPÍTULO VII
Artigo n.º 21
Prova de avaliação psicológica
1.

A prova de avaliação psicológica destina-se a avaliar os candidatos no leque das competências
necessárias para a frequência do EME.

2. Os resultados da prova de avaliação psicológica (“Apto” e “Não Apto”) não são públicos e são
comunicados diretamente pela SubCA de cada um dos EME, aos PEE, pela via que for considerada
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mais conveniente.
Artigo n.º 22
Elaboração e classificação da prova de avaliação psicológica
1.

A elaboração, o controlo da realização e a classificação da prova de avaliação psicológica é da
exclusiva competência do Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAE).

2.

As provas são classificadas em regime de anonimato, não podendo os candidatos apor a sua
assinatura ou rubrica fora do local designado para esse fim, determinação esta cuja não
observância implica a anulação da prova.

3.

Do júri fará obrigatoriamente parte, um oficial a designar pelo CPAE.

4.

A avaliação psicológica é efetuada apenas uma vez, mesmo que o candidato concorra em
simultâneo ao CM e IPE.

CAPÍTULO VIII
Inspeção Médica
Artigo n.º 23
Inspeção Médica
1.

A verificação das condições físicas dos candidatos para a frequência dos EME é feita através de
Inspeção Médica (IM).

2.

As IM destinam-se a averiguar a existência de quaisquer condições físicas ou de saúde suscetíveis
de condicionar o normal desempenho dos alunos no âmbito do projeto educativo e demais
atividades inerentes aos EME.
Artigo n.º 24
Exames e Informação Clínica

As IM serão realizadas por Oficial(ais) Médico(s) proposto(s) pela Direção de Saúde do Exército e
consistem na realização de um exame clínico geral, na avaliação dos resultados dos exames
complementares de diagnóstico e da informação clínica apresentados.
Artigo n.º 25
Boletins, Exames e Atestados
1.

Aos candidatos será exigida, até ao dia útil anterior à realização da Inspeção Médica, a apresentação
de:
a. Boletim Individual de Saúde (atualizado);
b. Boletim de Vacinas (atualizado) de acordo com o Plano Nacional de Vacinação (PNV);
c. Eletrocardiograma (com relatório);
d. Radiografia ao tórax (postero-anterior com relatório);
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e. Análises ao sangue: Hemograma; Velocidade de sedimentação; Glicémia; Ureia; Creatinina;
TGO; TGP; Fosfatase alcalina; Tipagem sanguínea (grupo e fator RH);
f. Análise de urina: Tipo II;
g. Atestado Médico que afira a condição do candidato ao nível da visão, audição e capacidade
motora;
h. Atestado Médico comprovativo da sua condição para a realização da prova de aptidão física.
2.

Ficam dispensados da apresentação dos itens c., d., e., f. e h. do número anterior, os candidatos à
frequência do primeiro ciclo.
Artigo n.º 26
Resultado da Inspeção Médica

O resultado da IM é classificado em:
a. “Apto”;
b. “Não Apto”;
c. “Condicional”, os candidatos que, por indicação do Oficial Médico que realiza a IM,
necessitem de:
(1) Realizar exames médicos complementares de diagnóstico;
(2) Avaliação em consulta médica de especialidade;
(3) O referido nos números anteriores deverá ser entregue até à última fase do concurso
de admissão.
Artigo n.º 27
Consequências da Inspeção Médica
1.

A classificação de “Não Apto” atribuída a um candidato, impossibilita-o de concorrer a qualquer
EME nesse ano.

2.

Os candidatos considerados “Condicionais”, podem continuar em concurso, até decisão em
contrário que será pronunciada até à última fase do concurso.

3.

Os critérios para a execução da Inspeção Médica constam no APÊNDICE 2.
Artigo n.º 28
Recurso da Inspeção Médica

1.

Dos resultados da IM, o Encarregado de Educação pode interpor Recurso dirigido ao CEME,
devidamente fundamentado e documentado clinicamente.

2.

O prazo de interposição do Recurso é de cinco dias úteis a contar da data da afixação do resultado
da IM.

3.

Da análise do relatório da IM, e após parecer da Direção de Saúde, o CEME decidirá se o candidato
deverá ou não ser presente a nova IM.

4.

A decisão de não repetição da IM proferida pelo CEME não é passível de Recurso.
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5.

A repetição da IM dá lugar a uma decisão definitiva, a qual não é passível de Recurso.

CAPÍTULO IX
Prova de aptidão física
Artigo n.º 29
Finalidade
A prova de aptidão física aplica-se a candidatos a partir do 5.º Ano de escolaridade e, em conjugação
com a Inspeção Médica, destina-se a verificar se o candidato reúne as condições físicas indispensáveis à
frequência dos EME.
Artigo n.º 30
Constituição da Prova
A prova de aptidão física é constituída por um conjunto de exercícios, cuja composição e condições de
execução constam no APÊNDICE 3.
Artigo n.º 31
Júri
A prova de aptidão física é prestada perante um júri constituído por um oficial superior ou um docente
a designar pelo Diretor do respetivo EME, que preside, e por dois professores de Educação Física.
Artigo n.º 32
Normas e condições de realização
Antes do início da prova e dos diversos exercícios, os candidatos serão elucidados pelo júri sobre todas
as normas e condições da sua realização.
Artigo n.º 33
Resultados
1.

Para a execução da prova de aptidão física serão considerados os critérios de avaliação constantes
no APÊNDICE 3.

2.

Terminada a prova, o júri lança em registo próprio os resultados obtidos por cada candidato
(“Apto”, “Condicional” e “Não Apto”), bem as observações que considere necessárias.

3.

O candidato só repetirá a prova de aptidão física se o seu resultado for “Condicional”.

4.

Se o candidato for considerado “Apto”, esse resultado será válido até ao final do concurso.
Artigo n.º 34
Consequências da prova de aptidão física

Das decisões do júri da prova de aptidão física somente caberá Recurso com fundamento na violação
dos critérios para realização e avaliação das provas.
13

CAPÍTULO X
Exclusão do Concurso
Artigo n.º 35
Exclusão do Concurso
1.

Serão excluídos do concurso os candidatos que:
a. Sejam considerados “Não Aptos“, numa das provas em qualquer das fases do concurso.
b. Utilizem qualquer método ilícito para a realização das provas, situação em que o candidato
será imediatamente excluído, não voltando a ser convocado para qualquer operação de
admissão a qualquer dos EME.
c. De forma reiterada não acatem as indicações dadas por professores, militares ou funcionários
civis durante a sua permanência no interior dos EME ou adotem outras atitudes
desrespeitosas. Nestes casos, o candidato é de imediato excluído do concurso, não voltando
a ser convocado para qualquer operação de admissão a qualquer um dos EME.
d. Apresentem brincos, “piercings”, tatuagens ou outras formas de arte ou modificação corporal
(como por exemplo “alargadores” nas orelhas):
(1) Visíveis quando em uniforme de educação física (“T-shirt”, calções e meias até ao
tornozelo);
(2) Independentemente da sua localização, promovam a violência ou qualquer forma de
discriminação negativa ou ainda que agridam os valores dos EME, por afetarem a sã
convivência, a moral, a ordem e a disciplina entre alunos.

2.

Relativamente ao uso de brincos, o ponto 1.d. não é aplicável a candidatos do género feminino.
Artigo n.º 36
Resultados

1.

Concluídos os trabalhos de ordenação, a CA elaborará a lista dos candidatos a admitir,
submetendo-a à aprovação do Diretor de Educação.

2.

No final de cada uma das fases, após aprovação do Diretor de Educação/CA, os resultados são
divulgados através da afixação de pautas no respetivo EME e comunicados aos PEE.

3.

A informação a constar nas pautas será a do número do candidato e a sua situação: “Aprovado”,
“Condicional” ou “Não Aprovado”.

4.

Os candidatos aprovados em todas as operações podem ser admitidos aos EME, de acordo com as
vagas disponíveis, mediante o pagamento do valor, não reembolsável, da inscrição.

5.

Os candidatos que realizem as provas numa fase do concurso, podem repeti-las numa das fases
seguintes, desde que se encontrem na situação de “Condicional”.
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Artigo n.º 37
Relatório Final do Concurso
1.

O processo do concurso de admissão conclui-se com a elaboração pelo Presidente da CA do
relatório final de atividades do concurso de admissão.

2.

O relatório final de atividades deverá analisar:
a. O desempenho do EME no processo do concurso;
b. A caracterização dos candidatos ao concurso;
c. Indicadores de desempenho dos candidatos no concurso;
d. Os resultados da monitorização da satisfação dos PEE dos candidatos efetuada com o apoio
do CPAE.
Artigo n.º 38
Concurso de Admissão “Ad Hoc”

1.

Para efeitos do disposto no n.º 4. do artigo 2.º, e com vista à avaliação do disposto nos artigos 3.º e
4.º, será organizado, para cada candidato ou grupo de candidatos nas mesmas condições, um
concurso de admissão “ad hoc”.

2.

O concurso referido no número anterior constará das provas previstas no artigo 5.º do presente
regulamento, devidamente adaptadas em função do ano escolar a que respeitarem.

CAPÍTULO XI
Disposições Finais e Transitórias
Artigo n.º 39
Filhos de Militares em regime de contrato
Para efeitos de aplicação do Regulamento de Admissão aos EME, os filhos de militares em regime de
contrato ou falecidos nessa situação são incluídos na prioridade 1. a. (6) do Artigo n.º 14.
Artigo n.º 40
Revisão do Regulamento
O presente regulamento será revisto anualmente, sendo as eventuais alterações sujeitas a aprovação do
CEME.
Artigo n.º 41
Dúvidas ou Omissões
As dúvidas ou casos omissos serão resolvidos por despacho do CEME, ouvido o Diretor de Educação e
nos termos do previsto na legislação em vigor.
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APÊNDICES:
1 – Critérios para a elaboração/execução das Provas de Aptidão Escolar;
2 – Critérios para a execução da Inspeção Médica;
3 – Critérios para a execução da Prova de Aptidão Física.
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