
Promoções 

 

1. Que, para a Sistema de Valorização do Mérito, a pontuação máxima computada para 

3º Sgt, no Componente da Profissão Militar- Comportamento - são 2,00 (dois) pontos, 

equivalente à menção “Ótimo”? 

2. Que o militar pode acessar sua FVM consolidada (Final), a partir da 2ª quinzena 

(FEV/AGO), até a 1ª quinzena (MAIO/NOV) do semestre que estiver incluído nos 

limites para as promoções? 

3. Que a extinção de qualquer das situações impeditivas para o ingresso em QA são 

computáveis até o dia anterior ao da promoção em processamento? 

4. Que os recursos interpostos sobre a composição dos QA, recontagem de pontos e 

promoção em ressarcimento de preterição devem ser dirigidos ao Chefe do DGP e 

enviado diretamente à DA Prom, sob a forma de requerimento, conforme previsto nas 

Instruções Gerais para a Correspondência do Exército (EB10IG-01.001), aprovadas pela 

Port Cmt Ex nº 769, de 7 DEZ 11? 

5. Que o sítio da DAPROM possui os cadernos intitulados “O Subtenente em 

QAM” e “ O sargento em Quadro de Acesso”, com a finalidade de esclarecer 

aspectos da situação do militar, ao ser incluído nos limites quantitativos de 

antiguidade para as respectivas promoções? 

6. Que as punições disciplinares deixarão de ser consideradas pelo SVM, como 

demérito, após a homologação do cadastro do cancelamento de seu registro na BDCP? 

7. Que as condenações judiciais deixarão de ser consideradas, como demérito, após 

homologação do cadastro de reabilitação judicial do militar na Base de Dados 

Corporativa de Pessoal (BDCP)?  

8. Que as promoções de cada turma prevista para as promocões, até a graduação de 

subtenente, serão realizadas em três ocasiões: JUN e DEZ do ano A; e JUN do ano A+1, 

obedecendo-se, em princípio, aos seguintes percentuais: 1ª etapa: 40%; 2ª etapa: 50%; 

e 3ª etapa: os remanescentes da turma? 

 



9. Que ao gozar LTIP, o militar perderá tempo de serviço, e essa perda será consignada 

no Almanaque do Exército e registrada em sua folha de alterações? 

 

10. Que ao perder tempo de serviço, o militar será deslocado na escala hierárquica, 

passando a fazer parte da turma que lhe couber pelo deslocamento havido? 

 

11. Que, conforme previsto no Anexo - Calendário para o Processamento das 

Promoções - às EB 10-IG-02.006, aprovadas pela Port Cmt Ex nº 1.505, de 15 DEZ 14, 

os limites são publicados nas seguintes datas: 

Promoções de 1° JUN do Ano A Promoções de 1° DEZ do Ano A 

Publicação até 10 DEZ do Ano A-1 Publicação até 10 JUN do Ano A 

 

12. Que o Relatório de Impedimentos para Promoção (RIProm) é o documento 

fundamental para o processo de promoções, que lista os requisitos essenciais a que 

devem satisfazer os militares para ingresso em QA, bem como as situações impeditivas? 

 

13. Que o RIProm é disponibilizado no sítio eletrônico do DGP na Internet, campo 

“Informações do Pessoal”, a partir de data fixada na portaria que fixa os limites e 

estabelece os procedimentos para a remessa da documentação necessária ao estudo e à 

organização dos quadros de acesso? 

 

14. Que o graduado, para ingresso em QA, deve satisfazer aos seguintes requisitos 

essenciais: interstício; arregimentação; aptidão física; aproveitamento em curso ou 

concurso de habilitação ao desempenho dos cargos próprios da graduação superior; e 

classificação, no mínimo, no comportamento “bom”? 

 

15. Que cumprir o interstício é satisfazer apenas a um dos requisitos exigidos para as 

promoções? 

 

16. Que qualquer militar, para concorrer às promoções, deve estar incluído nos limites 

quantitativos de antiguidade e, para ser promovido, deve constar em QA e ser abrangido 

pelo número de vagas fixado? 

 

 


