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Missão do NPOR do 9º B Log: promover a formação 

do Oficial da Reserva de 2ª classe, por meio do 

desenvolvimento moral, ético, físico, intelectual e 

afetivo, de modo que possa ser um agente de difusão dos 

valores e tradições do Exército Brasileiro e, também, ser 

um cidadão consciente dos seus deveres e direitos 

perante a sociedade civil.

COMO INGRESSAR NO NPOR:

O processo de seleção para ingresso no NPOR é dividido 
em etapas:

1ª Etapa – Alistamento:

 O alistamento militar deve ser realizado por todo 
jovem brasileiro do sexo masculino, no período de 1º de 
janeiro ao último dia útil do mês de junho do ano em que 
completar 18 anos, na Junta de Serviço Militar (JSM) do 
município de Santiago ou dos municípios tributários: Alegria, 
Augusto Pestana, Campo Novo, Capão do Cipó, Chiapetta, 
Coronel Bicaco, Eugênio de Castro, Jóia, Redentora, Santo 
Augusto e São Martinho. Na ocasião, o jovem deverá portar: 
Certidão de Nascimento (original), uma foto 3x4 e 
comprovante de residência.

 2ª Etapa - Seleção Geral e Seleção Especial:

 Na Seleção Geral você será submetido à uma 
avaliação médica, realizará testes e passará por uma 
entrevista. Caso seja estudante universitário, tenha concluído 
o ensino médio ou esteja matriculado no 3º ano do ensino 
médio, poderá então ser encaminhado para a Seleção Especial 
para o NPOR. Os candidatos considerados APTOS na Seleção 
Especial,  participarão posteriormente da Seleção 
Complementar.

3ª Etapa - Seleção Complementar:

 Se rá  e fe tuada  pe la  Comissão  de  Se leção 
Complementar do NPOR, e constará de:

1) Revisão Médica (Rev Med): será procedida pelo médico 
da Organização Militar.

2) Exame de Aptidão Física (EAF) - será realizado somente 
pelos candidatos aprovados em Rev Med e constará das 
seguintes provas e índices mínimos:

I - Abdominal supra: 20 repetições em um tempo máximo 
de 5 minutos;

II - Flexão de braço: 12 repetições, sem limite de tempo;
III - Corrida de 12 minutos: 2000 metros.
3) Entrevista: de caráter eliminatório, visa obter dados 

gerais do candidato.
4) Exame Intelectual: constará de uma redação e de uma 

prova objetiva, no nível de 3º ano do ensino médio, 
abrangendo as seguintes disciplinas: Matemática, Português, 
História do Brasil e Geografia.

MAIORES INFORMAÇÕES: 
9º Batalhão Logístico

Avenida Aparício Mariense, nº 345, Vila Nova,
 Santiago-RS, CEP 97700-000

Telefone: (55) 3251 2905 (Ramal 219) - E-mail: 
9blog.npor@gmail.com

Site: http://www.9blog.eb.mil.br



O Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva 

(NPOR) do Quadro de Material Bélico do 9º Batalhão 

Logístico foi criado por meio da Portaria nº 023-EME, 

de 6 de fevereiro de 2017, e desenvolverá suas 

atividades a partir de 1º de janeiro de 2018, ficando 

subordinado ao 9º B Log, para efeito de planejamento, 

orientação e supervisão das atividades de instrução e 

adestramento.

 Os candidatos à seleção para o NPOR/9º B Log 

serão recrutados entre cidadãos convocados para a 

prestação do serviço militar inicial, brasileiros natos 

considerados aptos na seleção geral, e matriculados, no 

mínimo, no último ano do Ensino Médio. Os 

candidatos que atenderem aos requisitos para matrícula 

no NPOR, após a seleção, serão submetidos a uma 

entrevista e aos exames de aptidão física e intelectual.

 O candidato selecionado será então incorporado 

na condição de Aluno do NPOR, e para que possa 

desempenhar suas obrigações universitárias, cumprirá 

uma carga horária de 4 (quatro) horas diárias de 

atividades, das 08:00 às 12:00 horas, no período da 

manhã, recebendo uma remuneração inicial de  cerca 

de R$ 1.114,00. Durante as férias escolares, o período 

de instrução será integral.

“AQUI FORMA-SE O OFICIAL DA 
RESERVA E APRIMORA-SE 

O CIDADÃO.”

NÚCLEO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS
 DA RESERVA DO QUADRO DE

 MATERIAL BÉLICO

O ano de instrução do NPOR é dividido em duas 

fases: Período Básico (PB) e Período de Formação e 

Aplicação (PFA). Em aproximadamente 10 meses, o 

aluno é submetido à formação do combatente básico no 

PB, e posteriormente, no PFA, ele receberá os 

conhecimentos técnicos do Quadro de Material Bélico, 

e outros conhecimentos específicos relativos às 

funções que poderá desempenhar como oficial do 

Exército.

Ao concluir o curso com êxito, o aluno será declarado 

Aspirante-a-Oficial da Reserva não remunerada do 

Quadro de Material Bélico e, caso ele seja voluntário, e 

conforme a disponibilidade de vagas, poderá 

prosseguir na carreira das armas, como oficial 

temporário em uma organização militar do Exército, 

por até sete anos, recebendo uma remuneração inicial 

de  cerca de R$ 6.625,00.

Assim, em um ambiente saudável, que cultiva 

valores como o patriotismo, o civismo, a fé na missão 

do Exército, o amor à profissão, o espírito de corpo e o 

aprimoramento técnico-profissional, o jovem aluno do 

NPOR, futuro oficial da reserva, é forjado e formado, 

intelectual, moral e fisicamente, cônscio de seus 

deveres de soldado e cidadão, e pronto a contribuir para 

a grandeza do Brasil.
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