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Quem se prepara para o concurso de admissÃ£o ao curso de formaÃ§Ã£o de oficiais da ativa
do Quadro de Engenheiros Militares deve realizar as duas provas da seleÃ§Ã£o nos dias 31 de
outubro e 1Âº de novembro de 2012. A previsÃ£o Ã© da Sub-divisÃ£o de concursos do
Instituto Militar de Engenharia (IME).
ApÃ³s a formaÃ§Ã£o, os militares recebem R$7.300,27. As datas dos exames nÃ£o foram
divulgadas no edital do concurso e sÃ³ serÃ£o confirmadas apÃ³s a divulgaÃ§Ã£o do
calendÃ¡rio complementar onde constam todos os eventos dos processos seletivos do IME, o
que deve acontecer em maio.
As inscriÃ§Ãµes poderÃ£o ser feitas no site do Instituto Militar de Engenharia, entre 13 de
agosto e 14 de setembro. A taxa para participar do concurso serÃ¡ de R$97. PorÃ©m, quem for
membro de famÃ-lia de baixa renda, inscrito no Cadastro Ãšnico para Programas Sociais do
Governo, ou for dependente de ex-combatente falecido ou incapacitado, poderÃ¡ solicitar
isenÃ§Ã£o da taxa entre os dias 13 e 24 de agosto.
A quantidade de vagas oferecidas ainda serÃ¡ divulgada em uma portaria do Estado Maior do
ExÃ©rcito. A seleÃ§Ã£o serÃ¡ composta de exame intelectual, inspeÃ§Ã£o de saÃºde e exame
de aptidÃ£o fÃ-sica. Nas provas, os candidatos terÃ£o que responder a questÃµes
especÃ-ficas da Ã¡rea de atuaÃ§Ã£o e de PortuguÃªs e InglÃªs.
O resultado final da seleÃ§Ã£o serÃ¡ divulgado dia 21 de dezembro e a matrÃ-cula dos
classificados, no Instituto Militar de Engenharia deverÃ¡ ser realizada no dia 1Âº de fevereiro.
Ao final da formaÃ§Ã£o, esses estudantes sÃ£o nomeados primeiros-tenentes do Quadro de
Engenheiros Militares e passam a receber remuneraÃ§Ã£o bruta mÃ©dia de R$7.300,27.
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