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EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes do concurso de admissÃ£o ao Instituto TecnolÃ³gico da
AeronÃ¡utica (ITA). O prazo estipulado pela instituiÃ§Ã£o militar Ã© o dia 15 de setembro.
Podem concorrer pessoas de ambos os sexos. Nesta ediÃ§Ã£o, estÃ£o sendo ofertadas 130
vagas, sendo 50 privativas (carreira militar) e 80 ordinÃ¡rias (civil).
Os candidatos que escolhem a carreira militar, a partir do terceiro ano, recebem um soldo em
torno de R$4 mil, como aspirante oficial. Assim que se formam sÃ£o promovidos a 1Âº tenente
e recebem vencimentos brutos de R$7.343,88.
A duraÃ§Ã£o da graduaÃ§Ã£o em Engenharia no ITA Ã© de cinco anos, dos quais os dois
primeiros constituem o curso fundamental, comum a todos os alunos, e os trÃªs Ãºltimos
correspondem aos cursos profissionais, especÃ-ficos para cada especialidade de Engenharia.
Os alunos podem escolher entre as especialidades de Aeroespacial, AeronÃ¡utica,
Civil-AeronÃ¡utica, ComputaÃ§Ã£o, EletrÃ´nica e MecÃ¢nica-AeronÃ¡utica.
Das 50 vagas privativas, 30 sÃ£o direcionadas Ã queles que, em princÃ-pio, escolherem a
carreira militar no ato de inscriÃ§Ã£o e que estiverem dentre os 120 primeiros habilitados e
classificados no Concurso de AdmissÃ£o ao ITA 2012; nove aos ex-cadetes da Academia da
ForÃ§a AÃ©rea e aos ex-alunos da Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do Ar; seis aos Oficiais
da Ativa da AeronÃ¡utica e cinco aos Oficiais selecionados por outras ForÃ§as Nacionais ou
NaÃ§Ãµes Amigas, em conformidade com o disposto na legislaÃ§Ã£o vigente.
Alguns requisitos sÃ£o exigidos no ato da inscriÃ§Ã£o, tais como ser brasileiro nato, nÃ£o
possuir 25 anos de idade atÃ© 31 de dezembro do ano da matrÃ-cula e ter concluÃ-do ou estar
finalizando o ensino mÃ©dio em 2011. Outras informaÃ§Ãµes podem ser consultadas no edital
disponÃ-vel na pÃ¡gina da instituiÃ§Ã£o.
Para confirmÃ¡-la, os candidatos devem acessar o site do ITA, preencher o requerimento de
inscriÃ§Ã£o e, apÃ³s completar o cadastro, imprimir o boleto bancÃ¡rio e efetuar o pagamento
da taxa, no valor de R$100.
Tanto quem escolhe a carreira militar quanto a civil recebem ensino, alimentaÃ§Ã£o e
assistÃªncia mÃ©dica emergencial gratuitos (apenas exames sÃ£o cobrados). Aos que
desejam morar nos alojamentos, Ã© cobrada uma taxa no valor de R$50, com exceÃ§Ã£o
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daqueles que comprovarem carÃªncia.
Site da InstituiÃ§Ã£o
http://www.ita.br/vestibular
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