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O Instituto Militar de Engenharia (IME) estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para o concurso de
admissÃ£o ao Curso de FormaÃ§Ã£o e GraduaÃ§Ã£o de Oficiais. SÃ£o oferecidas ao todo 97
vagas.
Para aqueles que querem seguir a carreira militar em busca de estabilidade e possibilidade de
crescimento, a oportunidade estÃ¡ nas 65 vagas destinadas a oficiais da ativa do quadro de
engenheiros militares. ApÃ³s o tÃ©rmino do curso, o graduado passa a receber uma
remuneraÃ§Ã£o
bruta inicial de R$7.452.
HÃ¡ oportunidades tambÃ©m para aqueles que nÃ£o almejam seguir carreira. SÃ£o 32 vagas
para oficiais da reserva de segunda classe do quadro de engenheiros militares.
Os interessados devem se inscrever atÃ© o dia 2 de setembro, pelo site do IME, preenchendo
os dados solicitados. O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$95, devendo ser paga atÃ© o
prazo da inscriÃ§Ã£o, por meio da Guia de Recolhimento da UniÃ£o (GRU) identificado na
conta corrente do Tesouro Nacional.
O requerimento da isenÃ§Ã£o da taxa de inscriÃ§Ã£o pode ser solicitada atÃ© o dia 2 de
setembro, no site do IME. Para requerer a isenÃ§Ã£o Ã© necessÃ¡rio que o candidato seja
dependente de ex-combatente ou incapacitados em aÃ§Ã£o ou em consequÃªncia de
participaÃ§Ã£o na ForÃ§a ExpedicionÃ¡ria Brasileira (FEB) ou em operaÃ§Ãµes de guerra da
Marinha Mercante. TambÃ©m podem solicitar a isenÃ§Ã£o os inscritos no Cadastro Ãšnico
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÃºnico) e membros de famÃ-lia de baixa
renda.
Para participar os candidatos devem ser brasileiros natos, de ambos os sexos; possuir ensino
mÃ©dio completo; ter no mÃ-nimo 16 anos e, no mÃ¡ximo, 21 anos de idade completos atÃ©
31 de dezembro de 2013; e estar em dia com as obrigaÃ§Ãµes militares e eleitorais.
De acordo com o calendÃ¡rio de eventos, a primeira fase serÃ¡ constituÃ-da de uma prova
objetiva de MatemÃ¡tica, QuÃ-mica e FÃ-sica, a ser realizada no dia 15 de outubro. Depois,
com a segunda fase, a aplicaÃ§Ã£o da prova discursiva de MatemÃ¡tica, no dia 28, a prova
discursiva de FÃ-sica, no
dia 29, e a prova discursiva de QuÃ-mica, no dia 30. A prova mista de PortuguÃªs e a de
InglÃªs serÃ£o aplicadas no dia 31 do mesmo mÃªs, Ã s 13h30.
ServiÃ§o:
http://www.ime.eb.br
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