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O Instituto Militar de Engenharia (IME) estÃ¡ ofertando 97 vagas para o curso de formaÃ§Ã£o e
graduaÃ§Ã£o de oficiais do quadro da Ativa e Reserva do ExÃ©rcito brasileiro. O vestibular Ã©
destinado a homens e mulheres que tenham concluÃ-do o ensino mÃ©dio. As inscriÃ§Ãµes
terminam no prÃ³ximo dia 3 de setembro.
Das vagas oferecidas, 67 sÃ£o para os interessados em seguir carreira militar (Ativa) e 30
sÃ£o destinadas aos participantes que desejam apenas a graduaÃ§Ã£o em Engenharia
(Reserva). A remuneraÃ§Ã£o inicial para os candidatos ao Quadro da Ativa Ã© R$7.440,05,
apÃ³s o curso de formaÃ§Ã£o. Os que ingressarem para o quadro da Reserva nÃ£o seguem
carreira militar.
O curso estÃ¡ divido entre as seguintes especialidades: FortificaÃ§Ã£o e ConstruÃ§Ã£o
(Engenharia Civil), ElÃ©trica, EletrÃ´nica, ComunicaÃ§Ãµes, MecÃ¢nica e de Armamento,
MecÃ¢nica e de AutomÃ³veis, Materiais, QuÃ-mica, Cartografia e ComputaÃ§Ã£o.
As inscriÃ§Ãµes devem ser realizadas atravÃ©s do site oficial do IME. Ã‰ necessÃ¡rio pagar
uma taxa de R$95. Caso o participante nÃ£o tenha acesso a internet, deverÃ¡ solicitar a ficha
de inscriÃ§Ã£o por telefone, fax, carta ou pessoalmente.
SÃ£o requisitos bÃ¡sicos para inscriÃ§Ã£o: ser brasileiro nato e ter idade entre 16 e 22 anos
completados atÃ© 31 de dezembro deste ano.
Quem estÃ¡ em fase conclusÃ£o do ensino mÃ©dio tambÃ©m pode se inscrever pois a
apresentaÃ§Ã£o do certificado de conclusÃ£o sÃ³ serÃ¡ feita no ato da matrÃ-cula no curso,
prevista para o dia 1Âº de fevereiro de 2013.
O processo seletivo terÃ¡ exame intelectual, inspeÃ§Ã£o de saÃºde e teste de aptidÃ£o
fÃ-sica. O exame intelectual serÃ¡ composto de duas fases. A primeira, programada para o dia
15 de outubro, serÃ¡ uma prova de mÃºltipla escola com questÃµes de MatemÃ¡tica, FÃ-sica e
QuÃ-mica. Entre os dias 29, 30, 31 do mesmo mÃªs e 1Âº de novembro serÃ£o realizadas as
provas discursivas e mistas de MatemÃ¡tica, FÃ-sica, QuÃ-mica, PortuguÃªs e InglÃªs,
respectivamente.
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