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O alistamento militar é obrigatório para

todo jovem brasileiro do sexo masculino.

A inscrição deve ser realizada de 2 de janeiro 

ao úl�mo dia do mês de junho do ano em

que o jovem completar 18 anos.  

Serviços que podem ser solicitados:
.   Alistamento no Serviço Militar

.   Carimbo de reservista

.   Encaminhamento para seleção

.   Emissão de 1ª e 2ª via de cer�ficados militares

.   Documento de reservista

Local: Junta do Serviço Militar, no prédio da Administração Regional

ou pelo site h�p://www.alistamento.eb.mil.br (alistamento)

Horário: de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

                   e sexta-feira, das 8h às 12h.

Observação: . Assim que fizer o alistamento e o agendamento

para a seleção geral, o jovem receberá o Cer�ficado de Alistamento

Militar (CAM), onde constará a data, local e hora de apresentação.

. Na seleção geral, o jovem será subme�do à avaliação médica, 

  realizará testes (para verificar as condições �sicas e determinar

  suas habilidades e preferência pela Marinha, Exército ou Força

  Aérea) e passará por uma entrevista. 

. Se for dispensado, o jovem deverá retornar mais uma vez à Junta

  Militar para par�cipar de cerimônia de juramento à Bandeira,

  quando receberá seu Cer�ficado de Dispensa de Incorporação.

Documentos necessários: 
. Carteira de Iden�dade

. Cer�dão de nascimento

. Carteira de trabalho

. 1 fotografia 3 x 4 (atual)

. Comprovante de residência

. Cer�ficado de naturalização ou termo de opção 

   (para os brasileiros naturalizados ou por opção)

. CPF

SERVIÇO MILITAR

O alistamento ao Serviço Militar é obrigatório. A apresentação

deve ser feita dentro dos primeiros seis meses do ano em que

o jovem completar 18 anos de idade.

Custo: 
Dentro do prazo o serviço não tem custo. 

O alistamento fora do prazo gera multa.

Atenção: 
O jovem que não es�ver em dia com o Serviço Militar fica

inapto a �rar passaporte, prestar concurso público, tornar-se

servidor público, matricular-se em ins�tuição de ensino.
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