ITA– INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA(FEDERAL)/2018

N.°48

1.º semestre
Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 – Vila das Acácias
CEP 12228-900 – São José dos Campos – SP
Tels.: (12) 3947-5813/3947-5932
Internet: www.ita.br
MANUAL: pela Internet.
TAXA: R$ 140,00.
INSCRIÇÕES: até 15/9/2017, pela Internet.
DOCUMENTO: original da carteira de identidade.
EXAMES: 12 de dezembro de 2017, às 8h – Física;
13 de dezembro de 2017, às 8h – Português e Inglês;
14 de dezembro de 2017, às 8h – Matemática;
15 de dezembro de 2017, às 8h – Química.

Cursos e Períodos
Engenharia: Aeroespacial (I), Aeronáutica (I), Eletrônica (I), Mecânica-Aeronáutica (I), Civil Aeronáutica (I),
Computação (I).
Total de vagas oferecidas: 110.
Obs.: I = Integral.

Procedimentos para a Inscrição:
Podem se inscrever para o Concurso de Admissão ao ITA candidatos de ambos os sexos que preencham os seguintes
requisitos:
- serem brasileiros natos;
- não completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula para ingresso no Curso de
Graduação em Engenharia do ITA, isto é, ter no máximo 23 anos de idade no dia 31/12/2017;
- terem concluído ou estarem concluindo o Ensino Médio no ano de 2017; e
- estarem aptos a prestar o serviço militar no 1.º ano de Curso Fundamental;
- Os candidatos deverão ter pago a taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais);
- O valor pago referente à taxa de inscrição não será restituído, independentemente do motivo da solicitação de reembolso;
- Os candidatos carentes que foram selecionados no Programa de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição para o
Concurso de Admissão ao ITA 2018 (PIPTI) estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.

Locais dos Exames:
Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza
(CE), Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG), Londrina (PR), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Ribeirão
Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luis (MA), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP),
São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Obs.: Datas, cursos, número de vagas e períodos sujeitos a alterações pela Comissão de Vestibulares da Instituição.

Data: 8/8/2017.

