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*A PALAVRA OFICIAL DO EXÉRCITO* 
 

 

INFORMEX NR 010 - DE 10 DE ABRIL DE 2015 
 

 

DISTRIBUIÇÃO: TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES 
DIFUSÃO: TODOS OS MILITARES 

ASSUNTO: 
ORIENTAÇÕES AOS CMT/CH/DIR OM SOBRE A 
SISTEMÁTICA DE PROMOÇÕES PARA INGRESSO NO 
QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS (QAO) 

 

 

A fim de melhor esclarecer o processo de promoção para o ingresso no Quadro Auxiliar de 

Oficiais (QAO), incumbiu-me o Sr Comandante do Exército de transmitir à Força o que segue: 

 

1. as promoções para ingresso no QAO ocorrem somente pelo critério de MERECIMENTO; 

 

2. o Estado-Maior do Exército é o órgão responsável por estabelecer as medidas para manter 

a regularidade do fluxo de carreira e pela fixação de vagas para as promoções; 

 

3. os Quadros de Acesso por Merecimento (QAM) são organizados especificamente para 

cada promoção, haja vista a mudança dos universos estudados pelas respectivas comissões de 

promoção. Não há, portanto, interdependência entre eles, ou seja, a pontuação de um QAM não está 

relacionada com a pontuação de outro; 

 

4. a promoção para ingresso no QAO é baseada na análise dos aspectos profissionais e morais 

de toda a carreira dos militares. A organização do QAM é realizada tendo como referência o 

somatório do grau da Ficha de Valorização do Mérito (FVM), do Grau de Conceito na Graduação 

(GCG) e do grau da Comissão de Promoções do QAO (CP-QAO); 

 

5. a pontuação da FVM é definida de acordo com as Instruções Reguladoras para o Sistema 

de Valorização do Mérito dos Militares de Carreira do Exército (EB30-IR-60.001), aprovadas pela 

Portaria nº 240-DGP, de 23 de novembro de 2013; 

 

6. o GCG é obtido a partir da multiplicação da média dos conceitos na graduação de 

subtenente por 7,3 (sete vírgula três), conforme parágrafo 2º do art. 6º das Instruções Gerais para 

Ingresso e Promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (EB 10-IG 02.005), aprovadas pela Port nº 

1.496, de 11 de dezembro de 2014; 

 

7. a CP-QAO tem como atribuição, dentre outras, organizar o QAM. O estudo da CP-QAO 

inicia-se com os militares relacionados em ordem decrescente de mérito puro (FVM + GCG) e tem 

continuidade pela análise da documentação prevista no art. 5º das IG 02.005 [Ficha Cadastro; Ficha 

de Valorização do Mérito (FVM); Ficha Disciplinar; Fichas de Avaliação do Desempenho e Perfil 

do Avaliado; Ficha de Informação para a Promoção por Merecimento (FIProm); Registro de 

Informações Pessoais (RIP) e Relatório Gerencial de Promoção]; 
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8. a pontuação da CP-QAO, consequência do posicionamento final do QAM definido em 

Plenária, variará de 0 a 49 pontos, sendo realizada com base na análise das informações constantes 

no RIP; do rendimento escolar; dos aspectos relevantes da vida profissional do militar consignados 

na Ficha Cadastro; dos atributos constantes do perfil do avaliado e nas Fichas de Avaliação do 

Desempenho e de outros aspectos a cargo da CP-QAO, particularmente da FIProm, conforme 

parágrafo 4º do art. 6º das IG 02.005. 

 

 
 
 
 

Gen Bda OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS 
Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército 

 

 

“FEB 70 ANOS - EM DEFESA DOS IDEAIS DE LIBERDADE E DEMOCRACIA” 

 


