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O Instituto Militar de Engenharia (IME) estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para o vestibular atÃ©
1Âº de setembro. A instituiÃ§Ã£o possui dois tipos de formaÃ§Ã£o. A graduaÃ§Ã£o de Oficiais
do quadro de Engenheiros Militares destina-se aos jovens que desejam seguir carreira militar.
Para esta, sÃ£o ofertadas 70 vagas. Quem nÃ£o almeja fazer parte do quadro do ExÃ©rcito,
disputarÃ¡ as 28 vagas oferecidas na graduaÃ§Ã£o de oficiais da reserva de segunda classe.
Com duraÃ§Ã£o de cinco anos letivos, o vestibular do Ime Ã© uma boa opÃ§Ã£o para os
estudantes. Na condiÃ§Ã£o de matriculados, recebem benefÃ-cios como fardamento,
alimentaÃ§Ã£o, assistÃªncia mÃ©dica e dentÃ¡ria. Se concluÃ-rem a formaÃ§Ã£o com
aproveitamento, serÃ£o nomeados ao posto de primeiro- tenente. A remuneraÃ§Ã£o inicial
bruta Ã© de R$8.877 mensais. Nos dois casos, as especialidades disponÃ-veis sÃ£o:
Engenharia Civil, ElÃ©trica, QuÃ-mica, Cartografia, MecÃ¢nica, EletrÃ´nica, ComunicaÃ§Ãµes,
MecÃ¢nica de Armamento, MecÃ¢nica e AutomÃ³veis e de ComputaÃ§Ã£o.
Podem participar candidatos de ambos os sexos que atendam Ã s seguintes exigÃªncias:
possuir, no mÃ-nimo, 16, e no mÃ¡ximo 21 anos e estar em dia com as obrigaÃ§Ãµes
eleitorais. AlÃ©m disso, Ã© preciso ter concluÃ-do ou ter condiÃ§Ãµes de terminar o ensino
mÃ©dio em 2015. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do IME e preencher
o formulÃ¡rio. A taxa de R$100 pode ser paga atravÃ©s de boleto bancÃ¡rio ou depÃ³sito,
somente no Banco do Brasil.O concurso de admissÃ£o tem trÃªs etapas. A primeira, o exame
intelectual, ocorrerÃ¡ em 15 de outubro. Nele, serÃ£o realizadas provas objetivas de
MatemÃ¡tica, FÃ-sica e QuÃ-mica. Os aprovados avanÃ§am para a segunda fase do exame.
Composta de trÃªs provas discursivas e de mais duas objetivas mistas de PortuguÃªs e
InglÃªs, estÃ£o marcadas para 26, 27, 28 e 29 de outubro. Os classificados dentro do limite de
vagas passarÃ£o, ainda, pela inspeÃ§Ã£o de saÃºde e pelo teste de aptidÃ£o fÃ-sica.
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