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Nº 160, sexta-feira, 21 de agosto de 2015
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA
PORTARIA N o- 490, DE 20 DE AGOSTO DE 2015
O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria
nº 354, de 18 de fevereiro de 2015 e o art. 4º da Portaria nº 120, de
30 de março de 2010, resolve:
Art. 1.º - Aprovar o(s) projeto(s) cultural(is), relacionado(s)
no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s) proponente(s)
fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da Lei
n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de
23 de novembro de 1999.
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS BEYRODT PAIVA NETO
ANEXO I
ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
151086 - HOUSE OF GODDESS
Daniela Pisani de Campos
CNPJ/CPF: 257.551.988-88
Processo: 01400014731201587
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 661.160,00
Prazo de Captação: 21/08/2015 à 31/12/2015
Resumo do Projeto: Criação, Produção, Montagem e Temporada do espetáculo adulto inédito no Brasil HOUSE OF GODDESS, de Daniela Pisani de Campos (Ella Martines). A peça é um
melodrama inspirado em fatos reais que se passa em club de striptease em Londres. A encenação conta com 10 (dez) atores e música
ao vivo. Ensaios de segunda a sexta-feira, 8 (oito) horas diárias
durante 3 (três) meses. Temporada que contempla 64 (setenta e quatro) apresentações, a preços populares. Realização de ensaios abertos
e debates gratuitos. Ingressos gratuitos para estudantes do EJA e de
faculdades, deficientes físicos, auditivos e visuais. Grande divulgação
nos meios de comunicação.
ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
151881 - PIRAÍ FEST PALADAR ? FESTIVAL DE GASTRONOMIA E CULTURA DE PIRAÍ
Vezes Três Produção e Eventos Ltda ME
CNPJ/CPF: 05.359.691/0001-38
Processo: 01400015807201591
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 415.850,00
Prazo de Captação: 21/08/2015 à 30/12/2015
Resumo do Projeto: O Projeto FESTIVAL DE GASTRONOMIA E CULTURA, realizado em paralelo ao Piraí Fest há 13
anos, apresenta-se como um marco na preservação do patrimônio
cultural imaterial da gastronomia local, que promove os saberes e as
tradições da localidade e intercâmbio com outras regiões e grandes
chefs, além da valorização da música instrumental e artes cênicas. Em
2015 será realizado de 9 a 12 de outubro e terá como temática
'Gentileza Gera Gentileza' baseada na lendária figura de José Datrino,
mais conhecido como Profeta Gentileza. Fio condutor que permeará
as ações culturais do Evento, levando a reflexões acerca da importância da convivência harmoniosa entre todos. O evento promoverá degustações, palestras, oficinas culturais e gastronômicas, além
de apresentações cul
ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
151969 - A PHOTOGRAPHER'S LIFE 1990-2005
Estudio Bum de Design Ltda ME
CNPJ/CPF: 01.405.997/0001-22
Processo: 01400015933201546
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 2.746.104,00
Prazo de Captação: 21/08/2015 à 31/12/2015
Resumo do Projeto: A PHOTOGRAPHER'S LIFE 19902005 é uma exposição de artes visuais, que marca uma ruptura na
carreira da fotógrafa Annie Leibovitz. Famosa por retratar celebridades, nesta mostra volta suas lentes para si e sua família, numa
espécie de inventário emotivo. Chegará ao Brasil no final de 2015. A
exposição circulará em três capitais: São Paulo, Rio de Janeiro e
Curitiba. Também serão impressas 2.000 unidades de catálogo complementar à exposição.
ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
152010 - Escultura brasileira séc. XXI
Editora de Livros Cobogó Ltda
CNPJ/CPF: 08.929.767/0001-01
Processo: 01400015983201523
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 504.108,00
Prazo de Captação: 21/08/2015 à 31/12/2015
Resumo do Projeto: Proposta de edição de um livro de arte,
em edição bilíngue português-inglês, cuja meta é fazer uma cartografia da produção escultórica brasileira das duas últimas décadas,
abordando os trabalhos de trinta artistas - sua pesquisa e criação - no
campo da tridimensionalidade do objeto.O livro Escultura brasileira
séc. XXI é o quinto título da série que tem como objetivo a ampliação
e o aprofundamento do projeto de mapeamento das artes brasileiras,
iniciado pela Editora Cobogó em 2011, com o livro Pintura brasileira
séc. XXI, seguido de Desdobramentos da pintura brasileira séc. XXI
(2012), Fotografia na arte brasileira séc. XXI (2013) e Outras fotografias na arte brasileira séc. XXI (2014).
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ANEXO II

ANEXO

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26 , § 1º )
150859 - Passante
William Blanco Trindade Junior
CNPJ/CPF: 507.539.837-53
Processo: 01400001958201562
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: 587884.00
Prazo de Captação: 21/08/2015 à 31/12/2015
Resumo do Projeto: Produção do novo CD de Billy Blanco
Jr., criação do videoclipe de 3 músicas selecionadas e turnê de lançamento pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília, Belém, Belo Horizonte e Lisboa. Será produzida uma tiragem de
2000 unidades do CD e serão realizados um total de 7 shows, sendo
um em cada localidade, atingindo aproximadamente 2800 espectadores.
152361 - Wheelchair Fest
Associação Escola de Samba Embaixadores da Alegria
CNPJ/CPF: 09.300.611/0001-20
Processo: 01400028131201504
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: 1963773.60
Prazo de Captação: 21/08/2015 à 31/12/2015
Resumo do Projeto: Wheelchair Fest (Festival Cadeira de
Rodas) é um evento multicultural que utiliza a cadeira de rodas como
instrumento de conexão entre diferentes culturas, artes e estilo de
vida. Com artes integradas, o Wheelchair Fest é uma forma de incluir
pessoas na sociedade. O projeto consiste em 4 eventos culturais: a)
Apresentação Musical (show): realizar uma apresentação musical com
artistas com e sem deficiência dividindo um mesmo palco. b) Exposição artes plasticas: realizar uma exposição ao ar livre com cadeiras de rodas customizadas por renomados artistas plásticos nacionais. c) Mostra Cinema: realizar uma mostra de filmes onde a
deficiência é abordada no conteúdo. d) Teatro: fazer uma peca de
teatro onde os artistas sem deficiência possam interpretar e falar sobre
a vida das pessoas com deficiencia.

DIRETRIZ PARA O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO
DAS ATIVIDADES DE ESTUDO E PARA O PROCESSO SELETIVO AOS CURSOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, ATINENTE AO
ANO DE 2016
1. FINALIDADE
Estabelecer os elementos básicos e necessários para o planejamento e a execução das atividades de estudo, além de orientar e
divulgar os processos de indicação, inscrição, seleção e matrícula dos
candidatos aos cursos da Escola Superior de Guerra (ESG), no ano
letivo 2016.
2. REFERÊNCIAS
2.1. Lei nº 785, de 20 de agosto de 1949, que cria a Escola
Superior de Guerra e dá outras providências;
2.2. Decreto nº 5.874, de 15 de agosto de 2006, que aprova
o Regulamento da Escola Superior de Guerra;
2.3. Decreto nº 7.974, de 1º de abril de 2013, que aprova a
Estrutura Regimental do Ministério da Defesa e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas;
2.4. Portaria nº 206/MD, de 11 de fevereiro de 2008, que
delega competência ao Comandante da Escola Superior de Guerra
para dispor sobre o Regimento Interno da Escola;
2.5. Portaria Interministerial nº 18/MD/MEC, de 13 de novembro de 2008, que dispõe sobre a equivalência de cursos nas
instituições militares de ensino em nível de pós-graduação lato-sensu;
2.6. Portaria nº 118/ESG, de 09 de fevereiro de 2011, que
aprova o Regimento Interno da Escola Superior de Guerra; e
2.7. Portaria Normativa nº 916/MD, de 13 de junho de 2008,
que aprova a Diretriz para a Difusão e a Implementação do Direito
Internacional dos Conflitos Armados nas Forças Armadas.
3. ATIVIDADES DE ENSINO
Os estudos da ESG serão orientados para os temas de interesse do Desenvolvimento, da Segurança e Defesa, em especial os
relacionados à Defesa Nacional, em consonância com a Política de
Defesa Nacional (PDN), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o
Livro Branco de Defesa.
O conteúdo programático dos cursos da ESG observará critérios de transversalidade com as diversas áreas do conhecimento,
visando a estabelecer abordagem construtiva e integradora dos temas
Segurança e Defesa, em especial quanto aos aspectos relacionados a
direitos humanos, economia, ciência, tecnologia e inovação.
3.1. Cursos a serem realizados pela ESG em 2016
3.1.1. na ESG Brasília - DF
a) Curso Superior de Política e Estratégia (CSUPE);
b) Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados
(CDICA); e
c) Curso de Diplomacia de Defesa (CDIPLOD).
3.1.2. Na ESG Rio de Janeiro - RJ
a) Curso Superior de Defesa (CSD);
b) Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE);
c) Curso de Estado-Maior Conjunto (CEMC);
d) Curso Superior de Inteligência Estratégica (CSIE);
e) Curso de Logística e Mobilização Nacional (CLMN); e
f) Curso Avançado de Defesa Sul-Americano (CAD-SUL).
3.1.3. Em São Paulo - SP:
- Curso de Gestão de Recursos de Defesa (CGERD).
3.2. Destinação, duração e efetivo dos cursos
3.2.1. Curso Superior de Defesa
O CSD destina-se a preparar civis e militares das Forças
Armadas, das Forças Auxiliares e das Nações Amigas para o exercício de funções de assessoramento de alto nível, que envolva assuntos de defesa, tanto no âmbito do Ministério da Defesa (MD)
como nos demais órgãos governamentais de interesse da Defesa Nacional, promovendo a interação entre os integrantes dos Cursos de
Altos Estudos realizados pelas Forças Armadas e pela ESG.
O curso será desenvolvido em 5 semanas, distribuídas ao
longo do ano, iniciando em 29 de fevereiro e terminando em 01 de
julho, com efetivo previsto de 220 (duzentos e vinte) participantes, e
será desenvolvido concomitantemente com os Cursos de Política e
Estratégia - CAEPE (Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia),
C-PEM (Curso de Política e Estratégia Marítimas), CPEAEx (Curso
de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército) e CPEA
(Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais) - abrangendo assuntos
comuns, inseridos nas áreas do conhecimento de Política, Defesa e
Relações Internacionais.
3.2.2. Curso Superior de Política e Estratégia
O CSUPE destina-se a proporcionar, a civis do alto nível da
administração pública e a militares das Forças Armadas, elementos
para a macroanálise dos cenários nacional e internacional, de modo a
possibilitar a avaliação de políticas e estratégias, em especial na área
da Defesa Nacional.
O curso terá a duração de 11 semanas, iniciando em 22 de
agosto e terminando em 04 de novembro, com 3 (três) encontros
semanais de 3 (três) horas de duração, nas manhãs de terça-feira a
quinta-feira, com efetivo previsto de 50 (cinquenta) participantes.
3.2.3. Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia
O CAEPE destina-se a preparar civis e militares das Forças
Armadas das Forças Auxiliares e de Nações Amigas para o exercício
de funções de direção e assessoramento de alto nível na Administração Pública, em especial nas áreas da Defesa Nacional.
O curso terá a duração de 41 semanas, iniciando em 22 de
fevereiro e terminando em 02 de dezembro, com efetivo planejado de
90 (noventa) estagiários, sendo até 10 (dez) de Nações Amigas.

PORTARIA N o- 491, DE 20 DE AGOSTO DE 2015
O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº
354, de 18 de fevereiro de 2015 e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30
de março de 2010, resolve:
Art. 1.º - Prorrogar o prazo de captação de recursos do(s)
projeto(s) cultural(is), relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria,
para o(s) qual(is) o(s) proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista no § 1º
do Artigo 18 e no Artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de
1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS BEYRODT PAIVA NETO
ANEXO I
ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
130292 - Onde Tudo Começou
Martha Locks Guimarães
CNPJ/CPF: 402.854.567-68
Cidade: Maricá - RJ;
Prazo de Captação: 26/07/2015 à 31/12/2015
140202 - Segredos da Mata Atlântica
Via das Artes Assessoria, Projetos e Marketing Cultural Ltda
CNPJ/CPF: 06.045.303/0001-07
Cidade: Pirenópolis - GO;
Prazo de Captação: 20/08/2015 à 31/12/2015
ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
147303 - FRONTEIRAS: Crossing Brazilian Borders (nome
provisório)
GM - Serviços Fotográficos Ltda. - ME
CNPJ/CPF: 05.082.876/0002-29
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 20/08/2015 à 31/12/2015

.

Ministério da Defesa
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA NORMATIVA N o- 1.806/MD, DE 20 DE AGOSTO
DE 2015
Aprova a Diretriz para o Planejamento e a
Execução das Atividades de Estudo e para
o Processo Seletivo aos Cursos da Escola
Superior de Guerra, atinente ao ano de
2016.

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do parágrafo único do
art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 23 do
Anexo do Decreto no 5.874, de 15 de agosto de 2006, resolve:
Art. 1o Aprovar a Diretriz para o Planejamento e a Execução
das Atividades de Estudo e para o Processo Seletivo aos Cursos da
Escola Superior de Guerra (ESG), atinente ao ano de 2016, nos
termos do Anexo desta Portaria Normativa.
Art. 2º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015082100019
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Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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Considerando a Portaria Interministerial nº18 MD/MEC, de
13 de novembro de 2008, o curso é equivalente à pós-graduação latosensu, definidos na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, alterada
pela Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007, da Câmara de Ensino
do Conselho Nacional de Educação.
3.2.4. Curso de Estado-Maior Conjunto
O CEMC destina-se a preparar oficiais superiores das Forças
Armadas para o exercício de funções nos estados-maiores conjuntos e
o desempenho de atividades que envolvam o planejamento e o emprego estratégico-operacional de forças militares em operações conjuntas ou executadas sob orientação e supervisão do MD, bem como
capacitá-los às atividades de instrutoria.
O curso terá a duração de 17 semanas sendo desenvolvidos
na modalidade semipresencial. A fase à distância terá duração de 3
semanas e será realizada de 04 a 20 de julho, a fase presencial terá
duração de 14 semanas e será realizada de 22 de agosto a 25 de
novembro, com efetivo planejado de 25 (vinte e cinco) estagiários.
Considerando a Portaria Interministerial nº18 MD/MEC, de
13 de novembro de 2008, o curso é equivalente à pós-graduação latosensu, definidos na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, alterada
pela Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007, da Câmara de Ensino
do Conselho Nacional de Educação.
3.2.5. Curso Superior de Inteligência Estratégica
O CSIE destina-se a preparar civis e oficiais superiores das
Forças Armadas e das Forças Auxiliares para o exercício de funções
de inteligência estratégica na Administração Pública e, em especial,
nos órgãos ligados ao Sistema Brasileiro de Inteligência.
O curso terá a duração de 20 semanas, iniciando em 29 de
fevereiro e terminando em 15 de julho, com efetivo planejado de 30
(trinta) estagiários.
Considerando a Portaria Interministerial nº18 MD/MEC, de
13 de novembro de 2008, o curso é equivalente à pós-graduação latosensu, definidos na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, alterada
pela Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007, da Câmara de Ensino
do Conselho Nacional de Educação.
3.2.6. Curso de Logística e Mobilização Nacional
O CLMN destina-se a preparar civis e oficiais superiores das
Forças Armadas e das Forças Auxiliares para atuar nos níveis gerenciais executivos da Logística, bem como no assessoramento aos
órgãos responsáveis pelo Sistema Nacional de Mobilização.
O curso terá a duração de 17 semanas, sendo desenvolvido
na modalidade semipresencial. A fase à distância será realizada de 29
de março a 11 de março e a presencial, de 14 de março a 24 de junho,
com efetivo planejado de 30 (trinta) estagiários.
Considerando a Portaria Interministerial nº18 MD/MEC, de
13 de novembro de 2008, o curso é equivalente à pós-graduação latosensu, definidos na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, alterada
pela Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007, da Câmara de Ensino
do Conselho Nacional de Educação.
3.2.7. Curso de Gestão de Recursos de Defesa
O CGERD destina-se a proporcionar conhecimento a civis e
oficiais superiores das Forças Armadas dos conceitos de defesa no
Estado Moderno e os processos de gestão de recursos de defesa no
âmbito da administração pública e privada.
O curso terá a duração de 7 semanas, sendo realizado em
São Paulo, iniciando em 25 de julho e terminando em 09 de setembro, com 3 (três) encontros semanais de 3 (três) horas de duração,
nas manhãs de terça-feira a quinta-feira, com efetivo planejado de 40
(quarenta) estagiários.
3.2.8. Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados
O CDICA destina-se a preparar civis e militares para o
exercício de funções de assessoramento de alto nível e de ensino que
envolvam questões relativas às leis dos conflitos armados, tanto no
âmbito do Ministério da Defesa como nos órgãos públicos ligados ao
Direito Internacional dos Conflitos Armados, quanto à aplicação, respeito e garantia do cumprimento das normas internacionais de origem
convencional ou consuetudinária.
O curso terá a duração de 5 semanas, sendo desenvolvido na
modalidade semipresencial. A fase à distância será realizada no período de 15 de fevereiro a 4 de março e a Presencial, no período de
07 a 18 de março, com efetivo planejado de até 25 (vinte e cinco)
estagiários.
3.2.9. Curso Avançado de Defesa Sul-Americano
O CAD-SUL destina-se a capacitar civis e militares que
atuam na área de defesa dos países da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), proporcionando-lhes conhecimentos que possibilitem o desenvolvimento de um pensamento sul-americano de defesa, com base na cooperação e integração regionais.
O curso terá a duração de 9 semanas, iniciando em 19 de
setembro e terminando em 18 de novembro, com efetivo planejado de
30 (trinta) estagiários.
3.2.10 Curso de Diplomacia de Defesa
O CDIPLOD destina-se a capacitar profissionais das Forças
Armadas e servidores do Ministério da Defesa a atuarem nas diversas
atividades relacionadas à diplomacia de defesa; e a capacitar profissionais ao exercício de atividades de assessoria na área internacional em assuntos relativos à Defesa Nacional.
O curso terá a duração de 10 semanas, sendo realizado no
período de 11 de abril a 16 de junho, com 03 (três) encontros semanais, nas manhãs de terça-feira a quinta-feira, com efetivo previsto
de até 20 (vinte) participantes.
3.3. Viagens e visitas de estudo
3.3.1. Viagens de estudo
Serão planejadas viagens a regiões do território nacional e
estrangeiro, com duração de até 10 (dez) dias, para os diferentes
cursos, conforme descrito a seguir:
a) CSD: 2 (duas) viagens de estudo em território nacional;
b) CSUPE: 2 (duas) viagens de estudo em território nacional;

1
c) CAEPE: 2 (duas) viagens de estudo, sendo 1 (uma) em
território nacional e 1 (uma) em território estrangeiro;
d) CAD-SUL: 1 (uma) viagem de estudo em território nacional;
e) CSIE: 1 (uma) viagem de estudo em território nacional;
f) CEMC: 2 (duas) viagens de estudo em território nacional;
g) CLMN: 1 (uma) viagem de estudo em território nacional;
e
h) CGERD: 1 (uma) viagem de estudo em território nacional.
3.3.2. Visitas de estudo
Serão planejadas visitas de estudo a setores de interesse do
Curso, na região de realização do mesmo.
4. INDICAÇÃO E INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS
4.1. A Administração Central do MD (AC/MD), as Forças
Armadas e as Nações Amigas convidadas procederão à indicação de
seus militares e civis para participação nos cursos da ESG.
4.2. O processo de indicação e inscrição dos candidatos civis
e integrantes das Forças Auxiliares aos cursos da ESG iniciar-se-á
com a expedição de convites, pelo MD, aos Ministérios e Nações
Amigas, e pela ESG, às instituições públicas e privadas. O CAEPE
admite, em caráter excepcional, a inscrição de civis não vinculados às
instituições convidadas.
4.3. Os candidatos civis indicados aos cursos da ESG devem
ser pessoas reconhecidas por suas instituições como de notável competência, com atuação relevante nos diversos segmentos da sociedade
brasileira, e serão inscritos no processo seletivo se satisfizerem, preliminarmente, às seguintes condições, no que couber:
a) ter vida pregressa ilibada, comprovada por meio de certidão de Antecedentes Criminais das Comarcas e Regiões onde reside
ou residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
b) ter formação universitária;
c) ter, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência profissional;
d) ter sido indicado, particularmente, por instituição convidada;
e) estar em atividade na instituição responsável pela indicação; e
f) estar em cargo de nível superior.
4.4. As respostas aos convites serão consideradas para o
processo de inscrição e seleção se atendidas as seguintes condições ,
no que couber:
a) preenchimento e assinatura de todos os documentos, pelo
candidato e pela autoridade responsável por sua indicação, e remessa
dessa documentação à ESG Campus Rio de Janeiro- RJ, acompanhada de diplomas, títulos, certificados e outros instrumentos comprobatórios, informados nas instruções complementares específicas
para cada processo seletivo;
b) recebimento, pela ESG, no prazo previsto, da documentação exigida;
c) atendimento, pelos candidatos, aos requisitos para inscrição e demais instruções; e
d) aceitação, pelas instituições públicas e privadas, dos encargos de salários, diárias, ajuda de custo e demais despesas referentes a seus candidatos, manifestada em declaração anexa à documentação.
5. CRITÉRIOS PARA DESTINAÇÃO E OCUPAÇÃO DE
VAGAS
5.1. O número de vagas para as Forças Singulares, em cada
um dos cursos, será fixado e informado pela ESG, consideradas as
necessidades das Forças Armadas, da AC/MD e as condições estruturais da Escola.
5.2. A destinação das vagas aos civis será feita levando-se
em consideração a formação acadêmica, a profissão e a experiência
do candidato, a região geográfica onde ele exerce suas atividades, a
instituição indicante, a representatividade de gêneros e o número total
de vagas para o curso.
5.3. Para os integrantes das Forças Auxiliares a destinação de
vagas obedecerá ao critério da representatividade entre os Estados da
Federação e o Distrito Federal, considerado o número total de vagas
para o curso.
6. PREENCHIMENTO DE VAGAS
6.1. O preenchimento de vagas dar-se-á conforme os critérios
estabelecidos a seguir:
6.1.1. Curso Superior de Defesa:
- Destinadas, exclusivamene, aos matriculados nos cursos de
Altos Estudos de Política e Estratégia - CAEPE, C-PEM, CPEAEx e
CPEA.
6.1.2. Curso Superior de Política e Estratégia:
a) civis indicados por instituições convidadase selecionados
pela ESG;
b) civis, oficiais-generais e oficiais superiores do último posto possuidores do Curso de Estado-Maior, indicados pela AC/MD e
pelas respectivas Forças Singulares; e
c) oficiais superiores do último posto das Forças Auxiliares
do Distrito Federal, possuidores do Curso Superior de Polícia Militar
ou Superior de Bombeiro Militar, em caráter excepcional, a critério
do Comandante da ESG e selecionados pela ESG.
6.1.3. Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia:
a) civis indicados por instituições convidadase selecionados
pela ESG;
b) civis, oficiais-generais e oficiais superiores do último posto possuidores do Curso de Estado-Maior, indicados pela AC/MD e
pelas respectivas Forças Singulares;
c) oficiais superiores do último posto das Forças Auxiliares,
possuidores do Curso Superior de Polícia Militar ou Superior de
Bombeiro Militar, indicados pelos Governadores dos Governadores
dos Estados da Federação e Distrito Federal e selecionados pela ESG;
e
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d) civis e oficiais superiores do último posto possuidores de
Curso de Estado-Maior, indicados por Nações Amigas convidadas.
6.1.4. Curso de Estado-Maior Conjunto:
- oficiais superiores das Forças Armadas, preferencialmente
dos dois primeiros postos, possuidores de Curso de Estado-Maior,
indicados pela AC/MD e pelas respectivas Forças Singulares, conforme previsão de vagas destinadas.
6.1.5. Curso Superior de Inteligência Estratégica:
a) civis indicados por instituições convidadase selecionados
pela ESG, com estágio ou experiência na área de Inteligência ou no
Sistema Brasileiro de Inteligência;
b) oficiais superiores das Forças Armadas dos dois primeiros
postos, possuidores do Curso de Estado-Maior, indicados pela
AC/MD e pelas respectivas Forças Singulares; e
c) oficiais superiores dos dois primeiros postos das Forças
Auxiliares possuidores do Curso Superior de Polícia Militar ou Superior de Bombeiro Militar com curso ou experiência na área de
Inteligência, indicados pelos Governadores dos Governadores dos Estados da Federação e Distrito Federal e selecionados pela ESG.
6.1.6. Curso de Logística e Mobilização Nacional:
a) civis indicados por instituição convidada, de interesse do
Sistema Nacional de Mobilização e selecionados pela ESG;
b) oficiais superiores das Forças Armadas, dos dois primeiros postos, indicados pela AC/MD e pelas respectivas Forças
Singulares; e
c) civis, oficiais superiores das Forças Auxiliares, dos dois
primeiros postos, possuidores do Curso Superior de Polícia ou de
Bombeiro Militar, indicados pelos Governadores dos Governadores
dos Estados da Federação e Distrito Federal e selecionados pela
ESG.
6.1.7. Curso Avançado de Defesa Sul-Americano:
a) civis que atuem na área de defesa dos países-membros da
UNASUL; e
b) oficiais superiores dos dois últimos postos das Forças
Armadas dos países-membros da UNASUL, possuidores do Curso de
Estado-Maior.
6.1.8. Curso de Gestão de Recursos de Defesa:
a) civis indicados por instituições convidadase selecionados
pela ESG;
b) oficiais superiores das Forças Armadas, indicados pela
AC/MD e pelas respectivas Forças; e
c) oficiais superiores das Forças Auxiliares, indicados pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e selecionados pela ESG.
6.1.9. Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados:
a) servidores ou assessores jurídicos indicados pelos ministérios; e
b) civis e oficiais superiores das Forças Armadas, indicados
pela AC/MD e pelas respectivas Forças Singulares.
6.1.10. Curso de Diplomacia de Defesa:
a) oficiais das Forças Armadas possuidores do curso de Estado-Maior com perspectivas de exercerem cargos de adidos militares
ou de defesa ou de assessor na área internacional da Defesa Nacional
b) civis indicados por instituições convidadase selecionados
pela ESG, que atuem como negociadores internacionais ou que tenham atuação na área diplomática de defesa, com conhecimento na
língua inglesa e espanhola.
7. PROCESSO SELETIVO
7.1. O processo seletivo dos candidatos será realizado pela
ESG, levando em consideração os seguintes aspectos:
a) formação acadêmica;
b) produção acadêmica;
c) experiência profissional;
d) representatividade dos cargos e funções públicas ou privadas;
e) interesse, para o MD e para a ESG, da participação do
candidato no curso, em razão de sua potencial contribuição, experiência e notoriedade em determinada área do conhecimento ou do
cargo que ocupe; e
f) equilíbrio entre profissões, gêneros, setores, órgãos de
origem e regiões do País, no universo dos candidatos indicados.
7.2. A seleção dos candidatos civis e das Forças Auxiliares
realizada pela ESG será aprovada pelo Ministro de Estado da Defesa
e publicada no Diário Oficial da União.
7.3. A seleção e a indicação de civis e militares das Forças
Armadas serão realizadas pelos respectivos Comandos, encaminhadas
à ESG, aprovadas pelo Ministro de Estado da Defesa e publicadas no
Diário Oficial da União.
7.4. Para estrangeiros (civis e militares) não haverá processo
seletivo, baseando-se sua matrícula na indicação do respectivo país,
de acordo com os seguintes procedimentos:
a) a ESG informará à AC/MD o número de vagas disponíveis para os estrangeiros no CAD-SUL e no CAEPE, e sugerirá
os países a serem convidados para o CAEPE;
b) a Subchefia de Assuntos Internacionais do MD analisará
as propostas da ESG e, ouvido o Ministério das Relações Exteriores
(MRE), fará convites aos diversos países, encaminhando as informações necessárias; e
c) após o recebimento das indicações pela AC/MD, a relação
será encaminhada à ESG e publicada no Diário Oficial da União.
7.5. A ESG realizará seleção complementar, quando necessário.
7.6. A relação de candidatos selecionados para os cursos será
divulgada na página eletrônica da ESG.
8. MATRÍCULA
8.1. A matrícula dos candidatos selecionados nos cursos será
efetuada pelo Comandante da ESG, com publicação no Boletim Interno, após sua apresentação na Escola.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

Nº 160, sexta-feira, 21 de agosto de 2015
8.2. O Comandante da ESG poderá cancelar a matrícula ou desligar do curso o estagiário:
a) por solicitação da entidade de origem;
b) por motivo de saúde própria ou de familiar;
c) a pedido, mediante requerimento dirigido ao Comandante;
d) quando for demonstrado desempenho insuficiente ou desinteresse pelo curso;
e) quando for evidenciada conduta ética e intelectual incompatível; e
f) se militar, por cometer transgressão disciplinar grave.
8.3. O estagiário que tiver a matrícula cancelada ou for desligado do curso nas situações
previstas nas alíneas "d", "e" e "f" do item 8.2 não poderá vir a ser matriculado em nenhum outro curso
da ESG.
8.4. Para efeito do disposto na alínea "d" do item 8.2, considera-se desempenho insuficiente ou
desinteresse pelo curso:
a) falta às atividades programadas em número superior ao estabelecido;
b) aproveitamento insatisfatório;
c) descumprimento das prescrições escolares;
d) inadaptação à ESG; e
e) falta de cooperação nos trabalhos de grupo.
9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
9.1. No processo seletivo ao CAEPE será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Expedição/remessa ao MD de convites aos ministérios e às instituições
públicas e privadas.
Publicação, na página da ESG, das informações necessárias para a inscrição de candidatos ao processo seletivo.
Recebimento, dos ministérios e das instituições convidadas, das indicações
e inscrições dos candidatos civis e das Forças Auxiliares.
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pela AC/MD,
pelas Forças Singulares e Nações Amigas.
Realização do processo seletivo dos candidatos civis e integrantes das
Forças Auxiliares e formulação da proposta de seleção.
Elaboração e aprovação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Informação aos candidatos selecionados sobre a aprovação no processo
seletivo.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
o processo seletivo.

Responsabilidades
ASA (ESG)

Prazos
08 SET 2015

ASA (ESG)

11 SET 2015

ASA (ESG)

23 OUT 2015

ASSISTÊNCIAS/ ASA 23 OUT 2015
(ESG)
ASA (ESG)
30 OUT 2015
CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

13 NOV 2015
23 NOV 2015

ASA (ESG)

25 NOV 2015

ASA (ESG)

30 NOV 2015

9.2 No processo seletivo ao CSIE será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Expedição/remessa ao MD de convites aos ministérios e às instituições
públicas e privadas.
Publicação, na página da ESG, das informações necessárias para a inscrição de candidatos ao processo seletivo.
Recebimento, dos ministérios e das instituições convidadas, das indicações
e inscrições dos candidatos civis e das Forças Auxiliares.
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pela AC/MD e
pelas Forças Singulares.
Realização do processo seletivo dos candidatos civis e integrantes das
Forças Auxiliares e formulação da proposta de seleção.
Elaboração e aprovação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Informação aos candidatos selecionados sobre a aprovação no processo
seletivo.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
o processo seletivo.

Responsabilidades
ASA (ESG)

Prazos
22 SET 2015

ASA (ESG)

25 SET 2015

ASA (ESG)

06 NOV 2015

ASSISTÊNCIAS/ ASA 06 NOV 2015
(ESG)
ASA (ESG)
13 NOV 2015
CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

27 NOV 2015
07 DEZ 2015

ASA (ESG)

09 DEZ 2015

ASA (ESG)

14 DEZ 2015

9.3 No processo seletivo ao CLMN será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Expedição/remessa ao MD de convites aos ministérios e às instituições
públicas e privadas.
Publicação, na página da ESG, das informações necessárias para a inscrição de candidatos ao processo seletivo.
Recebimento, dos ministérios e das instituições convidadas, das indicações
e inscrições dos candidatos civis e das Forças Auxiliares.
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pela AC/MD e
pelas Forças Singulares.
Realização do processo seletivo dos candidatos civis e integrantes das
Forças Auxiliares e formulação da proposta de seleção.
Elaboração e aprovação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Informação aos candidatos selecionados sobre a aprovação no processo
seletivo.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
o processo seletivo.

Responsabilidades
ASA (ESG)

Prazos
05 OUT2015

ASA (ESG)

09 OUT 2015

ASA (ESG)

19 NOV 2015

ASSISTÊNCIAS/ ASA 19 NOV 2015
(ESG)
ASA (ESG)
26 NOV 2015
CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

30 NOV 2015
14 DEZ 2015

ASA (ESG)

14 DEZ 2015

ASA (ESG)

21 DEZ 2015

9.4 No processo seletivo ao CDICA será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Expedição/remessa ao MD de convites aos ministérios.
Publicação, na página da ESG, das informações necessárias para a inscrição de candidatos ao processo seletivo.
Recebimento, dos ministérios convidados, das indicações e inscrições dos
candidatos civis.
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pela AC/MD e
pelas Forças Singulares.
Realização do processo seletivo dos candidatos civis e formulação da
proposta de seleção.
Elaboração e aprovação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Informação aos candidatos selecionados sobre a aprovação no processo
seletivo.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
o processo seletivo.

Responsabilidades
ASA (ESG)
ASA (ESG)

Prazos
05 OUT2015
09 OUT 2015

ASA (ESG)

23 NOV 2015

ASSISTÊNCIAS/ ASA 23 NOV 2015
(ESG)
ASA (ESG)
08 JAN 2016
CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

15 JAN 2016
25 JAN 2016

ASA (ESG)

25 JAN 2016

ASA (ESG)

01 FEV 2016

9.5 No processo seletivo ao CDIPLOD será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Expedição/remessa ao MD de convites às instituições e aos ministérios.
Publicação, na página da ESG, das informações necessárias para a inscrição de candidatos ao processo seletivo.
Recebimento, das instituições e dos ministérios convidados, das indicações
e inscrições dos candidatos civis.
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pela AC/MD e
pelas Forças Singulares.

Responsabilidades
ASA (ESG)
ASA (ESG)

Prazos
05 OUT2015
09 OUT 2015

ASA (ESG)

23 NOV 2015

ASSISTÊNCIAS/ ASA 23 NOV 2015
(ESG)
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Realização do processo seletivo dos candidatos civis e formulação da
proposta de seleção.
Elaboração e aprovação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Informação aos candidatos selecionados sobre a aprovação no processo
seletivo.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
o processo seletivo.
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ASA (ESG)

08 JAN 2016

CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

15 JAN 2016
25 JAN 2016

ASA (ESG)

25 JAN 2016

ASA (ESG)

01 FEV 2016

9.6 No processo seletivo ao CSUPE será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Expedição/remessa ao MD de convites às instituições públicas e privadas e
aos ministérios.
Publicação, na página da ESG, das informações necessárias para a inscrição de candidatos ao processo seletivo.
Recebimento, das instituições e dos ministérios convidados, das indicações
e inscrições dos candidatos civis.
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pela AC/MD e
pelas Forças Singulares.
Realização do processo seletivo dos candidatos civis e formulação da
proposta de seleção.
Elaboração e aprovação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Informação aos candidatos selecionados sobre a aprovação no processo
seletivo.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
o processo seletivo.

Responsabilidades
ASA (ESG)

Prazos
11 ABR 2016

ASA (ESG)

15 ABR 2016

ASA (ESG)

16 MAI 2016

ASSISTÊNCIAS/ ASA 16 MAI 2016
(ESG)
ASA (ESG)
30 MAI 2016
CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

20 JUN 2016
04 JUL 2016

ASA (ESG)

04 JUL 2016

ASA (ESG)

11 JUL 2016

9.7 No processo seletivo ao CGERD será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Expedição/remessa ao MD de convites às instituições públicas e privadas e
aos ministérios.
Publicação, na página da ESG, das informações necessárias para a inscrição de candidatos ao processo seletivo.
Recebimento, das instituições e dos ministérios convidados, das indicações
e inscrições dos candidatos civis e das Forças Auxiliares.
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pela AC/MD e
pelas Forças Singulares.
Realização do processo seletivo dos candidatos civis e integrantes das
Forças Auxiliares e formulação da proposta de seleção.
Elaboração e aprovação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Informação aos candidatos selecionados sobre a aprovação no processo
seletivo.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
o processo seletivo.

Responsabilidades
ASA (ESG)

Prazos
14 MAR 2016

ASA (ESG)

21 MAR 2016

ASA (ESG)

23 MAI2016

ASSISTÊNCIAS/ ASA 23 MAI 2016
(ESG)
ASA (ESG)
31 MAI 2016
CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

06 JUN 2016
20 JUN 2016

ASA (ESG)

20 JUN 2016

ASA (ESG)

27 JUN 2016

9.8 No processo seletivo ao CEMC será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pela AC/MD e
pelas Forças Singulares.
Consolidação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
as seleções realizadas pela AC/MD e pelas Forças Singulares.

Responsabilidades
ASSISTÊNCIAS/ ASA
(ESG)
CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

Prazos
04 ABR2016
02 MAI 2016
16 MAI 2016

ASA (ESG)

30 MAI 2016

9.9 No processo seletivo ao CAD-SUL será observado o seguinte cronograma:
Atividades
Recebimento das indicações dos candidatos selecionados pelos países, pela
AC/MD e pelas Forças Singulares.
Consolidação da proposta de seleção.
Divulgação, na página eletrônica da ESG, da relação final dos candidatos
aptos à matrícula.
Remessa ao MD para publicação em DOU da relação final que consolida
as seleções realizadas pela AC/MD e pelas Forças Singulares.

Responsabilidades
ASSISTÊNCIAS/ ASA
(ESG)
CMDO/ASA (ESG)
ASA (ESG)

Prazos
04 JUL 2016
08 JUL 2016
12 JUL 2016

ASA (ESG)

25 JUL 2016

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os recursos orçamentários necessários à implementação e execução das atividades de
estudos constam da Proposta Orçamentária da ESG.
10.2. O seguinte fluxo de documentos, de responsabilidade da ESG e da AC/MD, deverá ser
observado no encaminhamento das informações relativas às atividades de estudo:
Documentos
Proposta de temas de monografia para o ano de 2016
Cópias das Monografias/2015
Sugestões para os cursos/2017 para aprovação
Proposta de Diretriz para 2017
Calendários e Currículos dos Cursos/2017
Pedidos de Cooperação de Ensino/2017

Responsabilidades
AC/MD
ESG
AC/MD
ESG
ESG
ESG

Prazos
11 DEZ 2015
27 MAR 2016
29 ABR 2016
31 JUL 2016
30 OUT 2016
31 OUT 2016

10.3. Os diversos órgãos da AC/ MD relacionados aos propósitos dos cursos da ESG poderão
sugerir à Escola estudos específicos e assuntos de seu interesse.
10.4. A ESG deverá divulgar aos órgãos da AC/MD suas principais atividades de estudo, em
particular as viagens e visitas de estudos dos diversos cursos e seminários.
10.5. A ESG deverá dar continuidade aos estudos para a implementação do Curso Avançado de
Defesa para os países membros e observadores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CADCPLP), visando, particularmente, a uma maior integração estratégica de defesa com o essas nações e
ficar em condições de planejar a realização desse curso para atender a interesses específicos do Ministério da Defesa.
10.6. A ESG deverá estar em condições de planejar e realizar os Cursos de Formação e de
Especialização para Gestor de Políticas Públicas de Defesa, para atender a interesses específicos do
Ministério da Defesa.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos nesta Diretriz serão solucionados pelo Comandante da Escola Superior
de Guerra.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PORTARIA NORMATIVA
Altera o Anexo da Portaria Normativa nº 1.806/MD, de 20 de Agosto de 2015, que aprova a Diretriz para
o Planejamento e a Execução das Atividades de Estudo e para o Processo Seletivo dos Cursos da Escola
Superior de Guerra (ESG), atinente ao ano de 2016.
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 23 do Anexo do Decreto
no 5.874, de 15 de agosto de 2006, resolve: Art. 1o Anexo da Portaria Normativa nº 1.806/MD, de 21 de
Agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
"2.5 Portaria Interministerial nº 01/MD/MEC, de 26 de agosto de 2015 que dispõe sobre a equivalência
de cursos nas instituições militares de ensino em nível de pós-graduação lato sensu;” (NR)
3.2.1..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
"O Curso será desenvolvido em 7 semanas, distribuídas ao longo do ano, iniciando em 29 de fevereiro e
terminando em 3 de novembro" (NR)
3.2.3..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
"Considerando a Portaria Interministerial nº 01/MD/MEC, de 26 de agosto de 2015, o curso é
equivalente à pós-graduação lato sensu, definidos na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, alterada
pela Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007, da Câmara de Ensino do Conselho Nacional de
Educação.” (NR)
3.2.4..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
"Considerando a Portaria Interministerial nº 01/MD/MEC, de 26 de agosto de 2015, o curso é
equivalente à pós-graduação lato sensu, definidos na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, alterada
pela Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007, da Câmara de Ensino do Conselho Nacional de
Educação.” (NR)
3.2.5..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
"Considerando a Portaria Interministerial nº 01/MD/MEC, de 26 de agosto de 2015, o curso é
equivalente à pós-graduação lato sensu, definidos na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, alterada
pela Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007, da Câmara de Ensino do Conselho Nacional de
Educação.” (NR)
3.2.6..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
"O Curso terá a duração de 17 semanas, sendo desenvolvido na modalidade semipresencial. A fase a
distância será realizada de 29 de fevereiro a 11 de março.
Considerando a Portaria Interministerial nº 01/MD/MEC, de 26 de agosto de 2015, o curso é equivalente
à pós-graduação lato sensu, definidos na Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, alterada pela
Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007, da Câmara de Ensino do Conselho Nacional de Educação.”
(NR)
“4.2 O processo de indicação e inscrição dos candidatos civis e integrantes das Forças Auxiliares aos
cursos da ESG iniciar-se-á com a expedição de convites, pelo MD, aos Ministérios e Nações Amigas, e
pela ESG, às instituições públicas e privadas.” (NR)
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6.1.3..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
“c) “oficiais superiores do último posto das Forças Auxiliares, possuidores do Curso Superior de Polícia
Militar ou Superior de Bombeiro Militar, indicados pelos Governadores dos Estados da Federação e
Distrito Federal e selecionados pela ESG; e” (NR)
6.1.5..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
“c) oficiais superiores dos dois primeiros postos das Forças Auxiliares possuidores do Curso Superior de
Polícia Militar ou Superior de Bombeiro Militar com curso ou experiência na área de Inteligência,
indicados pelos Governadores dos Estados da Federação e Distrito Federal e selecionados pela ESG.”
(NR)
6.1.6..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
“c) civis, oficiais superiores das Forças Auxiliares, dos dois primeiros postos, possuidores do Curso
Superior de Polícia ou de Bombeiro Militar, indicados pelos Governadores dos Estados da Federação e
Distrito Federal e selecionados pela ESG.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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