EDITAL Nº 001/2017
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CGI – CURSO DE

GRADUAÇÃO INTEGRADO

O Comando do 14º Batalhão do Exército de Cristo da Paraíba, situado na Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, sito a Rua Severino Alves da Silveira, s/n, Colinas do Sul –
João Pessoa – PB, na pessoa do seu comandante Major Agrinaldo Tavares Junior, no uso de
suas atribuições, confere tornar público o curso de graduação integrada, para cabos,
sargentos e sub tenentes, conforme especificações deste edital.
Este edital destina-se, antes de tudo, a orientá-lo; portanto, leia-o com muita atenção,
pois aborda, nos mínimos detalhes, todas as etapas do concurso de admissão, e pretende lhe
proporcionar conhecimentos indispensáveis ao fiel e correto cumprimento de todas as
atividades previstas.

1. Do Quantitativo de admissão para o curso de Graduação Integrado (CGI).
1.1 Para o 14º Batalhão João Pessoa
01 vaga para Subtenente
01 vaga para 1º Sargento
02 vagas para 2º Sargento
03 vagas para 3º Sargento
04 vagas para Cabo
1.2 Para a 1ª CIA do 14º Batalhão Mituaçu
01 vaga para 1º Sargento
01 vaga para 2º Sargento
01 vaga para 3º Sargento
02 vagas para Cabo
2. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA AS GRADUAÇÕES DE SUBTENTENTE, 1º, 2º
E 3º SARGENTO
Saber cantar o hino oficial do departamento (212 – Harpa Cristã), o hino Nacional
Brasileiro, saber o Lema e Divisa, os juramentos: Do departamento, a bandeira do Brasil, e a
bandeira Cristã. Saber o significado da tocha, da estrela de Davi, e dos ramos de trigo que
formam o Brasão do departamento, e saber nome dos fundadores do ECAD.

2.1 OUTRAS EXIGÊNCIAS:
a) Ser membro (batizado) ativo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus local.
b) Ter a Palavra de DEUS como única regra de Fé e prática.

c) Obediência pronta ás ordens dos superiores hierárquicos, serem rigoroso na observância
das prescrições (de tudo quanto trata o Regulamento).
d) Ter boas atitudes e maneiras, tanto no departamento como nos trabalhos da Igreja, em
casa, na escola e convivência com as demais pessoas.
e) Colaborar espontaneamente com a disciplina, colaborando assim para uma boa imagem
do Departamento do ECAD, como da Igreja.
f) Cooperar com os superiores hierárquicos, respeitar seus subordinas.
g) Estar sempre presente nos cultos, nas reuniões, nos treinamentos, nas viagens, nos
passeios, e em qualquer trabalho ou lugar que o Departamento se faça presente, salvo sob
força maior, tais como impedimentos de doença, de trabalho, de estudo, de viajem necessária
com a família.
h) Ajudar aos e Oficiais no cumprimento das regras do ECAD.
i) Trazer sugestões de aperfeiçoamento para todo o grupo.
j) Não participar de atividades extras Igreja que possam ou venham envergonhar o Evangelho
de Cristo, mas ser um autêntico Cristão, sendo Luz do mundo e Sal da Terra como nos ensinou
Jesus.
k) Não realizar atividades contrárias à direção deste Departamento e aos seus Comandantes
l) Saber executar todas as vozes de comandos aprendidas.
m) Não participar movimentos contrários a Obra de Deus e ao Pastor da Igreja.
n) Submeter – se a realização de prova escrita (conhecimentos bíblicos e sobre o ECAD), e a
um TAF (Teste de Avaliação Física)
o) Ter idade mínima de 15 anos (graduação de 3º Sargento)
p) Ter idade mínima de 16 anos (graduação de 2º Sargento)
q) Ter idade mínima de 17 anos (graduação de 1º Sargento e Subtenente)
r) Saber comandar.
2.2 REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA A GRADUAÇÃO DE CABO
Saber cantar o hino oficial do departamento (212 – Harpa Cristã), o hino Nacional Brasileiro,
saber o Lema e Divisa, os juramentos: Do departamento, a bandeira do Brasil, e a bandeira
Cristã. Saber o significado da tocha, da estrela de Davi, e dos ramos de trigo que formam o
Brasão do departamento, e saber nome dos fundadores do ECAD. Então o Soldado será
promovido a CABO, sendo diplomado pelo EXÉRCITO DE CRISTO.

2.3 OUTRAS EXIGÊNCIAS:
a) Ter a Palavra de DEUS como única regra de Fé e prática.
b) Obediência pronta ás ordens dos superiores hierárquicos, serem rigoroso na observância
das prescrições (de tudo quanto trata o Regulamento).
c) Ter boas atitudes e maneiras, tanto no departamento como nos trabalhos da Igreja, em
casa, na escola e convivência com as demais pessoas.
d) Colaborar espontaneamente com a disciplina, colaborando assim para uma boa imagem
do Departamento do ECAD, como da Igreja.
e) Cooperar com os superiores hierárquicos, respeitar seus subordinas.
a) Estar sempre presente nos cultos, nas reuniões, nos treinamentos, nas viagens, nos
passeios, e em qualquer trabalho ou lugar que o Departamento se faça presente, salvo sob
força maior, tais como impedimentos de doença, de trabalho, de estudo, de viajem necessária
com a família.
f) Ajudar aos Sargentos e Oficiais no cumprimento das regras do ECAD.
g) Ter idade mínima de 13 ou 14 anos
h) Saber executar ordem unida

i) Submeter – se a realização de prova escrita (conhecimentos bíblicos e sobre o ECAD), e a
um TAF (Teste de Avaliação Física)
j) Saber comandar
3. Do Período de Inscrição
A inscrição preliminar do candidato consolida a sua expressa concordância com as
presentes instruções e o compromisso tácito de aceitar as condições do concurso nos termos
em que se acham estabelecidas neste Edital. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
As inscrições de Admissão ao Curso Geral Integrado(CGI) para Formação de Oficiais
e Graduados do ECAD/PB, 14º Batalhão e CIA.
Estarão abertas no período de 01 de Outubro a 06 de Outubro de 2017, no seguinte
site - adcolinas.com.br

4. Das Etapas do Concurso
4.1 Do Exame Intelectual (Prova Objetiva/Subjetiva) – 1ª ETAPA
A 1ª etapa (Exame Intelectual), de caráter eliminatório e classificatório, constará de uma
prova objetiva/subjetiva elaborada e aplicada pelo Departamento e terá acompanhamento e
fiscalização designados pelo Comandante do 14º BTL.
A Prova objetiva/subjetiva será realizada unicamente na sede do batalhão no dia 23 de
outubro de 2017 as 19:00hs, e o resultado se dará no dia 28 de outubro de 2017 as 19:00
horas.
O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da prova, com
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
Não haverá segunda chamada para qualquer etapa do concurso, seja qual for o
motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato no dia de realização da
prova. O não comparecimento a quaisquer das provas implicará na eliminação automática do
candidato em qualquer Etapa.
Não será permitida a consulta a livros, apostilas ou a qualquer outro tipo de material
impresso, durante a realização da prova, Terá sua prova anulada e será automaticamente
eliminado do concurso o candidato que, durante a realização do exame, deixar de cumprir
quaisquer das exigências deste edital.
O tempo de duração das provas escritas será de 2 (Duas) horas.
A nota mínima de classificação é 7,0 (sete).
As provas do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais e Graduados
do ECAD abrangerão as disciplinas de:










A Origem das Assembleias de Deus
Conhecendo o ECAD
Institucional
ODU
Noções de Hábito Alimentares Saudáveis – HASA
Noções Básicas de Primeiros Socorros – NBPS
Noções Básicas de Combate a Incêndio – NBCI
Relações Humanas e Bons Costumes – RHBC
Orientação Espiritual referente aos Livros de Mateus e Marcos conforme foi ministrado.

4.2 Do Exame Físico (TAF) – 2ª Etapa








O Exame de Avaliação de Condicionamento Físico (EACF) terá caráter,
exclusivamente, Eliminatório, não influindo na classificação do candidato, e o mesmo
será considerado apto ou inapto.
Serão convocados com antecedência de no mínimo, 05 (cinco) dias, somente os
candidatos aprovados na 1ª Etapa.
O candidato convocado para o Exame de Avaliação de Condicionamento Físico deverá
apresentar-se, no dia 04 de novembro de 2017 as 07:00 hr, e deverá estar com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início.
Será considerado eliminado da prova e do concurso o candidato que deixar de
comparecer para a realização das provas no dia 04 de novembro de 2017 as 07:00
horas, Não alcançar qualquer uma das marcas mínimas estabelecidas nas provas, For
surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes.
O resultado da 2ª etapa, Do Exame de aptidão Física se dará no dia 06 de Novembro
de 2017 as 19:00 horas.

5. DOS TESTES
CORRIDA DE MÉDIA DISTÂNCIA






A prova consistirá de corrida de 12 (doze) minutos, 2000 metros em pista para Homens,
e 1400 metros para mulher, devendo o candidato percorrer, no mínimo, a distância
estabelecida.
Os candidatos deverão iniciar a progressão para frente, ao ser dado um sinal indicativo
de 12 (doze) minutos de corrida.
O candidato terá apenas uma única tentativa para realizar essa prova.
O candidato que abandonar a pista, der ou receber ajuda, será considerado inapto.
O candidato que não percorrer a distância estabelecida no tempo estipulado será
considerado inapto.

FLEXÃO DE BRAÇO






Na prova de flexão de braço com o apoio ao solo o candidato deverá realizar repetições
do Exercício, o candidato realizará flexões de braços sucessivas e se contarão aquelas
em que o tronco não tocar o solo na descida e que os braços fiquem totalmente
distendidos quando o retornar à posição inicial.
O ritmo das flexões será de acordo com as condições físicas do candidato, não havendo
tempo limite.
O candidato que não realizar o quantitativo mínimo especificado no quadro abaixo será
considerado inapto.
Limite de Flexão de Braço para homens será de 25 flexão e 12 flexão para as
mulheres podendo ser usado as pernas de apoio.

FLEXÕES ABDOMINAIS


O candidato deverá executar flexões abdominais, em decúbito dorsal, pernas
estendidas, braços no prolongamento do corpo, apoiados no solo. No movimento







seguinte deverá elevar tronco e flexionar as pernas, simultaneamente, devendo os
cotovelos ultrapassar os joelhos (remador).
O candidato deverá iniciar e terminar cada flexão abdominal com as costas em contato
com o solo.
Durante a prova de flexões abdominais cada candidato será acompanhado por um
fiscal, que fará a respectiva contagem do número de abdominais.
O ritmo das flexões será de acordo com as condições do candidato, desde que o
movimento seja ininterrupto.
O candidato que não realizar o quantitativo mínimo especificado no quadro abaixo será
considerado inapto
Limite de Flexões abdominais para homens será de 20 flexões e para as mulheres
será de 10 flexões.

TRAÇÃO EM BARRA FIXA
Na prova de tração na barra fixa o candidato deverá realizar repetições do exercício
como mostrado a seguir:
Posição inicial: com o corpo em extensão, permanecer pendurado em uma barra
horizontal e as mãos em pronação; e
Partindo da posição acima descrita flexionar os braços e elevar o corpo até o ponto em
que seu queixo ultrapasse a barra, voltando a seguir à posição inicial.
O ritmo das flexões será de acordo com as condições físicas do candidato, não havendo
tempo limite.
O candidato terá que na última repetição da flexão na barra permanecer com os braços
distendidos, totalmente, antes de ser liberado pelo fiscal. Assim, terá que realizar as marcas
mínimas adiante especificadas; e
O candidato que não realizar o quantitativo mínimo especificado no quadro abaixo, será
considerado inapto
Limite de flexão em barra fixa será de 4 barras para os homens e 2 barras para as
mulheres.
6. Do Testemunho – 3ª Etapa
Será analisado o testemunho do candidato, a assiduidade nas instruções e eventos do
ECAD, com o comando do Ecad, com o pastor da igreja, com o coordenador de mocidade
para saber a assiduidade na oração e trabalho com a mocidade, com o dirigente da escola
bíblica e com os pais.
Da avaliação de testemunho também terá caráter exclusivamente Eliminatório, não
influindo na classificação do candidato, e o mesmo será considerado apto ou inapto.
O Resultado da 3º etapa será em 13 de novembro de 2017.

7. Disposições Gerais
7.1 Se ao final das etapas houver vagas que não foram preenchidas, e houver candidatos
aptos, estes deverão preenche-las independente do local da inscrição, se houver vagas
remanescentes na Cia de Mituaçu e se houver candidatos com nota suficiente em Colinas do
Sul, estes deverão preencher, e vice-versa.
7.2 Se houver empates o critérios de desempate se dará na seguinte ordem:

a) Candidato com maior nota na 3ª Etapa
b) Candidato com maior nota no Exame Intelectual
c) Candidato com maior nota no Exame TAF
8. Do Curso de Graduação – 4ª Etapa
Curso de ODU
Curso de Institucional
Curso de Conhecendo o Ecad
Curso de Liderança e chefia
Curso de bons costumes
Curso de TAF

Requisitos Exigidos
Ser no Mínimo Soldado
Ser Membro (batizado) ativo da Igreja Evangélica assembleia de Deus Local.
Ter a Palavra de Deus como única regra de Fé e prática
Ter atestado Médico de saúde com a condição de apto para o TAF
Ter idade mínima de 13 anos conforme especificação de cada graduação

9. Do local de funcionamento e duração do curso
O Local será informado posteriormente por este comando.
10. Do acampamento
Será realizado com os candidatos que passaram nas 4 etapas do concurso, sendo também o
acampamento de caráter eliminatório. A data e local será divulgado posteriormente pelo
comando.
11. Do resultado final do concurso
Se dará com um culto de solenidade de graduação, em nossa igreja sede do setor, para os
aprovados em todas as etapas deste curso.

Agrinaldo Tavares da Silva Júnior – Major
Comandante do 14º Batalhão
Leandro André Pereira de Aquino – Capitão
Sub - Comandante do 14º Batalhão

