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Principalmente no Rio de Janeiro, os milhares de jovens que pretendem disputar vagas
oferecidas por vestibulares pÃºblicos e privados ou fazer o Exame Nacional do Ensino MÃ©dio
(Enem) para ingressar em uma universidade pÃºblica tÃªm uma boa alternativa. EstÃ£o
abertas as inscriÃ§Ãµes para o vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME), que permite
aos classificados cursar em uma das melhores instituiÃ§Ãµes do paÃ-s e, atÃ© mesmo, seguir
a carreira militar, que tem atrativos como remuneraÃ§Ã£o acima da mÃ©dia, plano de carreira
e estabilidade no emprego.
O prazo de inscriÃ§Ãµes para o Curso de FormaÃ§Ã£o e GraduaÃ§Ã£o de Oficiais segue
atÃ© o dia 3 de setembro. Podem participar candidatos de ambos os sexos. SÃ£o 97 vagas e,
deste total, 67 sÃ£o para oficiais da Ativa, que permitem ao formado seguir carreira no
ExÃ©rcito. Ao final do curso de graduaÃ§Ã£o, o aluno ingressa como primeiro-tenente, com
remuneraÃ§Ã£o bruta inicial de R$7.440.
As outras 30 vagas sÃ£o para oficiais da Reserva. Os classificados serÃ£o formados como
civis e poderÃ£o trabalhar em qualquer empresa de Engenharia do mercado, mas nÃ£o terÃ£o
carreira militar. Ao longo do curso, recebem, assim como os alunos da Ativa, bolsa-auxÃ-lio e
benefÃ-cios como fardamento, alimentaÃ§Ã£o, assistÃªncia mÃ©dica, dentÃ¡ria, psicolÃ³gica e
alojamento, que, por sinal, nÃ£o existem em boa parte das instituiÃ§Ãµes de ensino superior,
mesmo do setor pÃºblico.
As inscriÃ§Ãµes deverÃ£o ser feitas no site do IME, e no final do procedimento serÃ¡ possÃ-vel
imprimir o Guia de Recolhimento da UniÃ£o (GRU) para efetuar o pagamento da taxa de R$95.
Dentre as especialidades ofertadas, estÃ£o FortificaÃ§Ã£o e ConstruÃ§Ã£o (Engenharia Civil),
ElÃ©trica, EletrÃ´nica, ComunicaÃ§Ãµes, MecÃ¢nica e de Armamento, MecÃ¢nica e de
AutomÃ³veis, Materiais, QuÃ-mica, Cartografia e ComputaÃ§Ã£o.
O processo de seleÃ§Ã£o Ã© aberto a candidatos de ambos os sexos que sejam brasileiros
natos, tenham entre 16 e 22 anos completados atÃ© 31 de dezembro de 2012, estejam em dia
com as obrigaÃ§Ãµes militares e eleitorais.
A primeira etapa do processo seletivo serÃ¡ realizada nos dias 13 de outubro e 1Âº de
novembro, com o Exame Intelectual, com questÃµes objetivas e discursivas. Os candidatos
responderÃ£o sobre MatemÃ¡tica, FÃ-sica, QuÃ-mica, LÃ-ngua Portuguesa e Inglesa. Os
classificados passarÃ£o pela InspeÃ§Ã£o de SaÃºde e Exame de AptidÃ£o FÃ-sica. O curso
de formaÃ§Ã£o ocorre no Rio de Janeiro e, no ano passado, 1.999 inscreveram-se para a
opÃ§Ã£o Ativa e 1.357 para a Reserva.
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