
 
 
 
 

 

Inscrições na Fundação Osorio 

 

Respaldada no Estatuto e no Regimento Interno da Fundação Osorio, a Direção da 
Escola publicou as novas "Instruções Reguladoras para Solicitação de Vagas 
na Fundação Osorio – 2019” com a finalidade de regular os procedimentos desse 
processo que se repete todo final de ano.  
A página eletrônica da Escola, anualmente, torna pública todas as informações 
necessárias aos interessados. No ano passado, após o encerramento das inscrições, 
registramos crescentes e continuados pedidos de vagas nos diferentes anos, números 
esses que muito nos orgulham, pois demonstram a confiança e o respeito que a 
sociedade deposita no trabalho que vem sendo desenvolvido pelos integrantes deste 
Estabelecimento de Ensino.  
Entretanto, se essa grande procura de vagas caracteriza um aspecto positivo e merece 
ser destacado, preocupa-nos bastante a frustração dos que não forem atendidos. A 
grande maioria desconhece as peculiaridades da Escola cujo principal "portão de 
entrada" é o 1º ano do Ensino Fundamental. As vagas de todos os outros anos surgem 
exclusivamente de raras desistências, de jubilações e, principalmente, de algumas 
transferências de militares que se mudam do Rio de Janeiro devido às características 
da profissão.  
Outro particular bem desconhecido pelos que procuram a nossa Escola é que, 
paralelamente ao Ensino Médio, a Fundação Osorio desenvolve um trabalho 
profissionalizante de "técnico em administração", com 1089 horas estendidas ao longo 
de todo o curso, com isso o acesso de alunos neste segmento só pode ser feito no 1º 
ano do EM.  
Um terceiro detalhe, essencial ao atual funcionamento da Escola é o fiel cumprimento 
de nossa parte dos "acordos de parceria" estabelecidos oficialmente com o EB 
(Exército Brasileiro), PMERJ (Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro) e CBMERJ 
(Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro), Instituições de onde a 
administração escolar vai buscar reforços para completar os inúmeros claros de 
pessoal existentes tanto na atividade-fim como na atividade-meio. 
 
Todos estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados, mas também temos 
plena consciência que é preciso melhorar sempre. Neste contexto, cresce de 
importância a participação de pais/responsáveis, ex-alunos, parceiros e colaboradores, 
no crescente esforço de ajudar a nossa Escola.  
Esperamos, desde já, contar com o apoio de todos os que nos procuram. Esperamos 
que o aumento nas contribuições em favor da Fundação (Z-40 ou L-29 ou GRU) 
aumente tão significativamente quanto crescem as solicitações por vagas nos últimos 
anos. 
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