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Terminam no dia 3 de setembro as inscriÃ§Ãµes para o vestibular do Instituto Militar de
Engenharia (IME). O concurso Ã© para homens e mulheres que tenham concluÃ-do o ensino
mÃ©dio queiram ingressar curso de oficiais do quadro da Ativa e Reserva do ExÃ©rcito.
Ao todo, serÃ£o ofertadas 97 vagas, sendo 67 para os interessados em seguir carreira militar
(Ativa) e 30 para candidatos que desejam exclusivamente a graduaÃ§Ã£o, sem fazer parte dos
quadros do ExÃ©rcito (Reserva). A remuneraÃ§Ã£o bruta inicial, apÃ³s o curso de
graduaÃ§Ã£o, para os participantes que passam ao Quadro da Ativa Ã© de R$7.440,05.
Para se inscrever, o interessado deverÃ¡ preencher a ficha de inscriÃ§Ã£o no site do IME. Ã‰
necessÃ¡rio, tambÃ©m, pagar uma taxa de R$95. A ficha de inscriÃ§Ã£o pode ser solicitada
por telefone, carta, fax ou pessoalmente, caso o participante nÃ£o tenha acesso a internet.
Ser brasileiro nato, de no mÃ-nimo 16 e no mÃ¡ximo 22 anos (completados atÃ© 31 de
dezembro deste ano) e que tenha concluÃ-do ou esteja cursando a Ãºltima sÃ©rie do ensino
mÃ©dio sÃ£o os principais requisitos para quem deseja concorrer as vagas.
A primeira prova do processo seletivo estÃ¡ prevista para 15 de outubro. SerÃ¡ o primeiro de
dois exames intelectuais. Nele, os candidatos deverÃ£o responder itens de mÃºltipla escolha
de MatemÃ¡tica, FÃ-sica e QuÃ-mica. A segunda prova acontecerÃ¡ entre os dias 29 do
mesmo mÃªs e 1Âº de novembro e contarÃ¡ com questÃµes discursivas e mistas de
MatemÃ¡tica FÃ-sica, QuÃ-mica, PortuguÃªs e InglÃªs.
O processo seletivo ainda possui mais duas fases: uma inspeÃ§Ã£o de saÃºde e um teste de
aptidÃ£o fÃ-sica. Os candidatos aprovados na seleÃ§Ã£o receberÃ£o benefÃ-cios. AlÃ©m de
uma ajuda de custo mensal, eles terÃ£o direito a alimentaÃ§Ã£o, assistÃªncia mÃ©dica e
odontolÃ³gica e alojamento.
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