MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

PREFEITURA MUNICIPAL

ALISTAMENTO MILITAR 2020 DEVERÁ SER FEITO PELA
INTERNET
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, O PRAZO PARA O ALISTAMENTO FOI PRORROGADO ATÉ O DIA 30
DE SETEMBRO.
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Os jovens iunenses que completam 18 anos em 2020 devem fazer o alistamento militar neste ano.
Mas, em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19), só é possível fazê-lo pela internet.
Essa medida segue recomendações do Ministério da Saúde para que se evite
aglomerações. O alistamento militar online é uma forma prática, segura e de rápido acesso,
facilitando ao jovem sua inscrição. Para isso, devem acessar o
Alistamento Militar Online.
Também é possível fazer o alistamento por meio do aplicativo do Exército Brasileiro,
disponível para Android e IOS. As inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de setembro.
Os homens que não se alistarem no prazo estarão em débito com o serviço militar, ficando
impedidos de prestar concurso público, tirar passaporte, ser matriculado em universidade, entre
outras dificuldades. Os jovens que já estão com o alistamento vencido só poderão fazer a
inscrição pessoalmente na Junta Militar do município, os demais somente pela internet.
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Os documentos necessários para realizar a inscrição são: certidão de nascimento, um
documento oficial com foto, comprovante de residência e CPF. Para pessoas com deficiência,
também é necessário apresentar parecer médico sobre a deficiência (deve constar o CRM
do médico).
Nesse momento é importante evitar sair de casa e, por isso, agora, o procedimento somente está
disponível no modo virtual.
Decreto que prorroga o prazo de inscrição.
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