IME: inscrições previstas para começar na segunda, 16
http://capecurso.com.br/site/modules/news/article.php?storyid=1983

IME: inscriÃ§Ãµes previstas para comeÃ§ar na segunda, 16
IME
Enviado por : admin
Enviado em: 16/07/12

A partir desta segunda-feira, dia 16, estarÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para o prÃ³ximo
vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME). Podem participar candidatos de ambos os
sexos que concluÃ-ram ou possam terminar, este ano, o ensino mÃ©dio.
O edital serÃ¡ divulgado nos prÃ³ximos dias. SÃ³ com o edital serÃ¡ possÃ-vel saber quantas
vagas serÃ£o oferecidas na seleÃ§Ã£o deste ano.
No entanto, estÃ¡ confirmado que haverÃ¡ vagas para a Ativa (voltada para aqueles que
desejam seguir carreira militar) e para a Reserva (para aqueles que apenas querem fazer o
curso de Engenharia do IME, sem a possibilidade de ingressar nos quadros de oficiais do
ExÃ©rcito. Para os que ingressarem na Ativa, os vencimentos iniciais, apÃ³s a graduaÃ§Ã£o
em Engenharia, serÃ£o de R$6.693,20.
As inscriÃ§Ãµes no vestibular poderÃ£o ser feitas atÃ© 3 de setembro. Para fazer a
inscriÃ§Ã£o, Ã© necessÃ¡rio acessar a pÃ¡gina do IME na internet. Para os candidatos que
pertenÃ§am a famÃ-lia de baixa renda ou forem dependentes de ex-combatentes falecidos,
haverÃ¡ possibilidade de solicitar isenÃ§Ã£o de pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o. No
entanto, as regras para solicitaÃ§Ã£o, bem como o valor da taxa e os prÃ©-requisitos de idade,
sÃ³ serÃ£o confirmados com a divulgaÃ§Ã£o do edital.
Uma das etapas do processo de admissÃ£o Ã© o Exame Intelectual, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio
e classificatÃ³rio, que consiste em 2 etapas: a primeira de prova objetiva e a segunda etapa
com trÃªs avaliaÃ§Ãµes discursivas. Dentre as disciplinas estÃ£o MatemÃ¡tica, FÃ-sica e
QuÃ-mica. Os classificados na primeira etapa terÃ£o pela frente, ainda, InspeÃ§Ã£o de
SaÃºde e Exame de AptidÃ£o FÃ-sica. Os candidatos que, por qualquer motivo, faltarem a uma
das etapas de avaliaÃ§Ã£o, serÃ£o considerados desistentes.
O IME oferece cursos de graduaÃ§Ã£o e formaÃ§Ã£o de oficiais que queiram seguir carreira
militar e curso aos oficiais da Reserva, que nÃ£o pretendam seguir carreira militar. A lista de
especialidades de Engenharia oferecidas sÃ£o FortificaÃ§Ã£o e ConstruÃ§Ã£o, EletrÃ´nica,
ComunicaÃ§Ãµes, ElÃ©trica, MecÃ¢nica e de Armamento, MecÃ¢nica e de AutomÃ³veis,
Materiais, QuÃ-mica, CartogrÃ¡fica e ComputaÃ§Ã£o.
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