
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS E RESPONSÁVEIS QUANTO À ENTRADA 
NO COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

 

1. A prova terá duração máxima de 210 (duzentos e dez) minutos, ou seja, 3 (três) 
horas e 30 (trinta) minutos. 

2. Abertura dos portões – 12:00h; Fechamento – 13:30h. Recomenda-se chegar ao 
Colégio Militar de Brasília com a máxima antecedência possível. 

3. Está autorizado ao candidato conduzir para os locais de prova, após verificação 
pelos membros da CAF, alimentos e bebidas não alcoólicas, em embalagens 
transparentes, para consumo individual durante a realização das provas. 

4. Documentação que o candidato deve ter em mãos, a fim de agilizar sua entrada 
e evitar aglomerações: Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) IMPRESSO, 
comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e documento 
original de identidade oficial com foto recente (DOCUMENTO FÍSICO – Carteira 
de Identidade expedida por órgãos públicos civis ou militares ou Passaporte). Não 
será aceita cópia, ainda que autenticada, de documento oficial de identificação. 

5. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o 
candidato deverá apresentar o registro de ocorrência em órgão policial expedido há, no 
máximo, 30 (trinta) dias. 

6. O acesso aos locais de prova será admitido, somente, aos candidatos inscritos 
no concurso. 

7. Não será permitido ao candidato e ao responsável (caso este, excepcionalmente, 
adentre ao Colégio) portar gorro, chapéu, boné ou similar, viseira, roupa de banho, 
bermuda ou short (masculino ou feminino), blusa decotada, camiseta e blusa sem manga 
(masculino ou feminino), mini ou microssaia, chinelo e sandália de borracha, camiseta 
de propaganda político-partidária e camisa estampando propaganda que faça apologia a 
drogas. 

8. Também não será permitido ao candidato portar lenço de cabelo, cachecol, 
bolsas, mochilas, livros, impressos, anotações, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo 
e/ou anotações, bem como qualquer outro item diferente do listado como autorizado. Os 
cabelos e as orelhas deverão estar sempre visíveis. Também é proibido portar aparelhos 
eletroeletrônicos, tais como máquinas calculadoras ou similares, “bips”, telefones 
celulares, walkman, aparelhos radiotransmissores, palmtops, pagers, receptores de 
mensagens, gravadores, mp3, mp4 ou qualquer tipo de material que não os autorizados 
na Portaria DECEX / CEx nº 235, de 14 de julho de 2021. 

9. O Colégio Militar de Brasília não se responsabilizará pela guarda de objetos 
pertencentes aos candidatos. 



10. Os candidatos somente poderão deixar os locais de provas após transcorridos 
45 (quarenta e cinco minutos) do início da realização da prova. 

11. O uso de máscara será obrigatório para todos os candidatos durante todo o 
tempo de permanência no local de prova. 

12. Não deverá ocorrer aglomeração de candidatos na entrada dos locais de prova. 

13. Os responsáveis deverão anotar seu número de telefone atrás do Cartão 
de Confirmação de Inscrição (CCI). Tal medida visa entrar em contato caso o 
Colégio julgue necessário.  

14. ATENÇÃO: É importante que todos os candidatos, assim como seus 
respectivos responsáveis, tenham ciência da sala onde a prova será realizada. Tal 
informação consta no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). 

 


