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O edital do vestibular para o Instituto Militar de Engenharia (IME) jÃ¡ estÃ¡ disponÃ-vel. As
inscriÃ§Ãµes comeÃ§aram no Ãºltimo domingo, dia 17, e seguirÃ£o abertas atÃ© o dia 2 de
setembro. Este ano estÃ£o sendo ofertadas 95 vagas, sendo 52 delas para a ativa (carreira
militar) e 43 para o quadro de reserva (carreira civil). Homens e mulheres podem participar.
Os interessados deverÃ£o preencher o formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o na pÃ¡gina eletrÃ´nica do
IME e pagar uma taxa no valor de R$95. Quem nÃ£o tiver internet deverÃ¡ solicitar o
formulÃ¡rio atravÃ©s de telefone, fax, carta ou pessoalmente e devolvÃª-la ao IME.
Dependentes de ex-combatentes falecidos ou incapacitados em aÃ§Ã£o ou em consequÃªncia
de participaÃ§Ã£o na ForÃ§a ExpedicionÃ¡ria Brasileira (FEB); candidatos inscritos no
Cadastro Ãšnico para programas sociais do Governo Federal (CadÃšnico) e membros de
famÃ-lia de baixa renda podem pedir a isenÃ§Ã£o da taxa.
Para isso, Ã© necessÃ¡rio que o candidato envie o pedido atÃ© o dia 5 de agosto, via correio
ou pessoalmente na SubdivisÃ£o de Concursos do IME, de segunda a quinta, de 8 Ã s 11h30m
ou de 13 Ã s 16h30min ou sexta-feira, de 8 Ã s 12 horas. A lista de documentos solicitados
pode ser consultada no edital, que estÃ¡ disponÃ-vel nesta pÃ¡gina.
Para participar do concurso o candidato precisa ser brasileiro, ter concluÃ-do ou estar em fase
de conclusÃ£o do ensino mÃ©dio e ter, no mÃ-nimo, 16 e, no mÃ¡ximo, 22 anos completos,
entre 1Âº de janeiro e 31 de dezembro de 2012.
O processo seletivo serÃ¡ constituÃ-do por Exame Intelectual (EI), que tem carÃ¡ter
eliminÃ¡tÃ³rio e classificatÃ³rio; InspeÃ§Ã£o e SaÃºde (IS) e Exame de AptidÃ£o FÃ-sica
(EAF), ambos de carÃ¡ter eliminatÃ³rio. Durante o EI, os candidatos serÃ£o submetidos a
avaliaÃ§Ãµes objetivas e discursivas de MatememÃ¡tica, FÃ-sica, QuÃ-mica, PortuguÃªs e
InglÃªs. Os candidatos que ingressam na carreira militar, do 1Âº ao 4Âº ano, recebem uma
bolsa que varia de R$600 a R$1.100. No 5Âº ano, os vencimentos brutos iniciais sÃ£o de
R$7.343,88 e os formados recebem a patente de Primeiro Tenente. JÃ¡ os estudantes da
reserva, no 1Âº ano, recebem uma bolsa em torno de R$600.
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