
 

 

ESA 2019 
ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS 

VAGAS GERAL/AVIAÇÃO (MASCULINO) 900 VAGAS E GERAL/AVIAÇÃO (FEMININO) 100 VAGAS 

IN
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Inscrições DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2019 
 

Local de Inscrição http://www.esa.rb.mil.br 

Taxa de pagamento R$ 95,00 
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4/8/19 

 LÍNGUA PORTUGUESA (12 

QUESTÕES); 

 MATEMÁTICA (12 QUESTÕES);  

 HISTÓRIA DO BRASIL                    

(06 QUESTÕES) 

 GEOGRAFIA DO BRASIL                  

(06 QUESTÕES); 

 INGLÊS (04 QUESTÕES); 

 

            HORÁRIO 

- Fechamento dos portões: 
11h30  

(horário de Brasília); 
- Início das Provas Escritas:  

13h às 17h. 
(horário de Brasília). 

 

DOCUMENTAÇÃO 

 preencher a Ficha de Inscrição, cujo modelo conterá os termos do requerimento; 

 imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da taxa; 

 imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI); 

OBSERVAÇÕES 

 Ser brasileiro(a); 

 Ter conluído o ensino médio ou estar cursando a última série desse nível escolas (3ª 
série) no ano da inscrição e concluir antes do final do processo seletivo. 

 Ter pago o boleto bancário. 

 Possuir no mínimo 17 (dezessete) e, no máximo, 24 (vinte e quatro) anos de idade para 
área Geral/Aviação (ter nascido no período compreendido entre 1º de janeiro de 1996 e 
31 de dezembro de 2003 inlusive). Para todas as áreas as idades serão referenciadas a 
31 de dezembro do ano da matrícula. 

 20/03/19 - Data limite para mudança de dados da inscrição para a realização do EI. 

 22/07 a 4/08/19 (11:30) – Disponibilização  dos Cartões de Confirmação de Inscrição no 
site (http://www.esa.rb.mil.br). – OBRIGATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA. 

 4/8/19 - Chegada ao local de prova a partir das 10:00 (horário de Brasília). 

 11/10/19 - Divulgação do resultado parcial do EI na página do candidato (faltando a 
revisão da redação). 

 Publicação, no site da ESA, da listagem dos candidatos(as) classificados(as) dentro do 
número de vagas. 
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