IME – INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA/2019
CFG/ATIVA E CRG/RESERVA

N.º 17

1.º semestre

Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha
CEP 22290-270 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2546-7139/2546-7007
Internet: www.inscricoes.ime.eb.br/vestibular
MANUAL: pela Internet.
TAXA: R$ 100,00.
INSCRIÇÕES: até 15/8/2018, pela Internet.
DOCUMENTO: original da carteira de identidade.
EXAMES: 12 de outubro de 2018, às 13h30 – Prova Objetiva: Matemática, Física e Química;
29 de outubro de 2018, às 13h30 – Prova Discursiva: Matemática;
30 de outubro de 2018, às 13h30 – Prova Discursiva: Física;
31 de outubro de 2018, às 13h30 – Prova Discursiva: Química;
1.º de novembro de 2018, às 13h30 – Prova Discursiva: Português e Inglês.

Cursos e Vagas

CURSO DE ENGENHARIA
Curso de Formação e Graduação de Oﬁciais à Reserva de Segunda Classe do quadro de Engenheiros Militares.
(QEM) – CFG/ATIVA E (QEM) – CFG/RESERVA
Total de vagas oferecidas: 74 vagas (ativas).
24 vagas (reserva).
REQUISITOS EXIGIDOS:

- Ser Brasileiro (a) nato (a);
- Se do sexo feminino, ser voluntária para o serviço militar;
- Haver concluído, até o ato da matrícula, curso do ensino médio ou equivalente, em estabelecimento de ensino reconhecido, de acordo
com a legislação federal vigente;
- Ter no mínimo 16 (dezesseis) e no máximo 22 (vinte e dois) anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2018;
- Ter consentimento do(s) genitor(es) ou responsável legal, se menor de 18 (dezoito) anos;
- Não ter sido condenado(a), em sentença transitada em julgado, por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial à segurança do Estado em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual superior a dois anos;
- Estar em dia com suas obrigações militares, se for do sexo masculino e maior de 18 (dezoito) anos de idade, e não ter do isento do
serviço militar pela incapacidade de que trata a letra b) do artigo 28 da Lei n.º 4.375/64, salvo se ocorrida a reabilitação de que trata o
parágrafo único do mesmo dispositivo legal, bem como não ter sido julgado incapaz deﬁnitivamente para o serviço militar, em inspeção
de saúde anterior à inscrição;
- Não ter sido anteriormente, desligado(a) do IME, por motivo motivo disciplinar, conceito insuﬁciente para o oﬁcialato ou desempenho
insuﬁciente;
- Ter pago a taxa de inscrição, se não estiver dela dispensado(a) em virtude de legislação federal;
- Estar em dia com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral;
- Não estar o candidato investido de cargo público, apresentando, na oportunidade da matrícula, certidão/declaração escrita dessa situação.
Obs.: Locais de Exames: São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campinas (SP). Em outros Estados: Rio de Janeiro (RJ), Vila Velha
(ES), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Curitiba (PR), Salvador (BA), Recife (PE), Belém (PA), Campo Grande (MS),
Fortaleza (CE), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Manaus (AM).

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

Secretaria de Vestibular do Curso Objetivo
Central de Informações: (11) 3170-3863
www.curso-objetivo.br

Data: 16/7/2018.

