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Rapazes e moÃ§as interessados em participar do Vestibular 2012 do Instituto Militar de
Engenharia (IME) tÃªm atÃ© o dia 2 de setembro para efetuar a sua inscriÃ§Ã£o. Destinado a
candidatos de ambos os sexos, o processo seletivo oferece 95 vagas, sendo 52 para a ativa
(carreira militar) e 43 para a reserva (carreira civil). Depois de formados, os alunos saem no
posto de 1Âº tenente, com vencimentos brutos inciais de R$7.343,88.
O atendimento aos candidatos Ã© feito pela internet, na pÃ¡gina eletrÃ´nica do IME. Os
candidatos deverÃ£o preencher os dados na internet, gerar o boleto e pagar a taxa de R$95 no
Banco do Brasil, atÃ© o dia 2 de setembro.
Candidatos que residam em regiÃµes onde nÃ£o hÃ¡ cobertura da internet poderÃ£o entre em
contato com o IME e solicitar o material de inscriÃ§Ã£o. Contudo, deverÃ£o fazer esse
procedimento em tempo hÃ¡bil de forma que consigam cumprir o prazo para inscriÃ§Ã£o.
Para participar Ã© preciso ser brasileiro(a) nato(a); ter concluÃ-do atÃ© o ato da matrÃ-cula (3
de fevereiro de 2012) o ensino mÃ©dio; ter no mÃ-nimo, 16 e, no mÃ¡ximo, 22 anos,
completados no perÃ-odo de 1Âº de janeiro e 31 de dezembro de 2011; estar em dia com as
obrigaÃ§Ãµes civis e militares, entre outras exigÃªncias.
O pontapÃ© inicial do concurso serÃ¡ dado no dia 7 de outubro, quando serÃ¡ aplicada uma
prova objetiva de MatemÃ¡tica, FÃ-sica e QuÃ-mica. Os aprovados nessa fase realizarÃ£o
prova discursiva de MatemÃ¡tica no dia 24 de outubro, prova discursiva de FÃ-sica no dia 25
de outubro, prova discursiva de QuÃ-mica no dia 26 de outubro e prova mista (questÃµes
objetivas e discursivas) de PortuguÃªs e de InglÃªs no dia 27 de outubro.
A seleÃ§Ã£o prosseguirÃ¡ com a realizaÃ§Ã£o de inspeÃ§Ã£o de saÃºde e exame de
aptidÃ£o fÃ-sica. Os candidatos que ingressam na carreira militar, do 1Âº ao 4Âº ano, recebem
uma bolsa que varia de R$600 a R$1.100. JÃ¡ os estudantes da reserva (carreira civil) no 1Âº
ano, recebem uma bolsa em torno de R$600. Ao final do curso, os militares ingressam no posto
de 1Âº tenente do Quadro de Engenheiros do ExÃ©rcito, com vencimentos brutos iniciais sÃ£o
de R$7.343,88.
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