CÂMARA DE IUNA-ES

NOTÍCIAS - GERAL

JOVENS QUE COMPLETAM 18 ANOS DEVEM SE ALISTAR
ATÉ JUNHO
ALISTAMENTO VAI ATÉ JUNHO E É OBRIGATÓRIO PARA HOMENS QUE COMPLETAM 18 ANOS EM 2015

Publicado em 30/03/2015 às 15:20 (Atualizado em 08/07/2020 às 10:35), postado por Silvia Goulart - ImppactMidia, Fonte: Câmara de Iúna

Jovens nascidos em 1997 devem se preparar para o alistamento militar, que teve início no dia
1º de janeiro e vai até 30 de junho deste ano. O alistamento militar é um ato obrigatório a todo
jovem brasileiro do sexo masculino, que completa ou vai completar dezoito anos. O alistamento é
realizado na Junta de Serviço Militar mais próxima.
Em Iúna, a Junta Militar fica localizada na Rua Galaor Rios, Centro de Iúna, no Setor de
Identidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h
às 17h. O cidadão deverá estar munido dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou
documento de identidade, comprovante de residência e uma fotografia 3x4 recente.
O brasileiro que não se alistar no prazo previsto estará em débito com o Serviço Militar e
estará impedido de obter passaporte, ingressar como funcionário, empregado ou associado em
instituição, empresa ou associação oficial; assinar contrato com o Governo Federal, Estadual,
dos Territórios ou Municípios, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de
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ensino, obter carteira profissional; inscrever-se em concurso público, entre outros.

Saiba Mais
- O que fazer se eu perder o prazo do alistamento?
O brasileiro deve comparecer a uma Junta de Serviço Militar mais próxima de seu domicílio,
pagar a multa prevista na legislação vigente e realizar o seu alistamento militar. O valor da multa
é R$ 1,38.
- Pessoas com deficiência se alistam no Serviço Militar?
Sim, pois o alistamento militar é um ato constitucional obrigatório. No entanto, o brasileiro que
apresenta aparente incapacidade física e/ou mental estará isento do Serviço Militar e poderá
requerer na Junta de Serviço Militar, o seu Certificado de Isenção (CI).
- Posso escolher em qual Força Armada quero prestar o Serviço Militar?
Durante a Seleção Geral, o brasileiro poderá indicar sua preferência pela Marinha,
Exército ou Força Aérea. No entanto, somente será atendido caso venha a se enquadrar nos
perfis e padrões previamente estabelecidos para cada Força Armada, de acordo com a
disponibilidade de vagas.
- Quais são as etapas do alistamento militar?
O recrutamento militar compreende as seguintes fases: alistamento, seleção (aspectos
físico, cultural, psicológico e moral), distribuição (encaminhado à Marinha, Exército ou
Aeronáutica), e a incorporação (ingresso nas Forças Armadas).
- Quais são os benefícios do serviço militar?
O Serviço Militar contribui para a formação do caráter cívico e da cidadania dos jovens
brasileiros, introduzindo valores éticos, morais, físicos e culturais, difundidos e praticados nas
Forças Armadas. Presentes em todo o território nacional, as Forças Armadas, com o Serviço
Militar, garantem a representatividade geográfica, étnica, social e religiosa de seus integrantes,
interagindo melhor com a sociedade.
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