
 

 

IME 2018/19 
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

VAGAS 
AMPLA CONCORRÊNCIA: 58 VAGAS ATIVA E 19 VAGAS RESERVA 

COTAS: 15 VAGAS ATIVA E 5 VAGAS RESERVA 

 

Inscrições DE 10 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2018 

Local de Inscrição (www.ime.eb.mil.br) 

Taxa de pagamento R$ 100,00 
DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO: 16/8/2018 
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1ª FASE 
 MATEMÁTICA (15) 

 FÍSICA (15) 

 QUÍMICA (10) 

            HORÁRIO 

- Fechamento dos portões às 12h45min, 
(horário de Brasília);  

- Início das Provas Escritas: 13h30min às 
17h30min. 

(horário de Brasília). 
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  2ª FASE 

MATEMÁTICA (PESO 3) 

30/10 FÍSICA (PESO 2.5) 

31/10 QUÍMICA (PESO 2.5) 

1º/11  PORTUGUÊS/INGLÊS (PESO 1) 

DOCUMENTAÇÃO NO DIA 
DA PROVA 

DOCUMENTO OFICIAL (COM FOTO) E CARTÃO DE INFORMAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

Dos requisitos exigidos 
I - ser brasileiro(a) nato(a); 
II - se do sexo feminino, ser voluntária para o serviço militar; 
III - haver concluído, até o ato da matrícula, curso do ensino médio ou equivalente; 
VII - estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino e maior de 18 (dezoito) anos de idade; 
I - CFG/Ativa: 

 ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano da 
matrícula no CFG do IME; 

 ter no máximo, 22 (vinte e dois) anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano 
da matrícula no CFG do IME; 

 ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino,  a altura mínima de 1,55 m (um metro 
e cinquenta e cinco centímetros). 

II - CFG/Reserva: 

 ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade, completados no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano do concurso 
(ano anterior ao da matrícula no CFG do IME); 

 ter no máximo, 21 (vinte e um) anos de idade, completados no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano do concurso 
(ano anterior ao da matrícula no CFG do IME); 

III - após o preenchimento do formulário de inscrição e envio dos dados, o candidato deverá emitir pela Internet uma GRU referente à 
taxa de inscrição, a ser paga no Banco do Brasil; 
VI  - o candidato  deverá imprimir,  em  ambas  as  fases  do concurso, seu Cartão  de 
Identificação por intermédio da página eletrônica do IME, mediante a confirmação do número do CPF e 
da data de nascimento; 
VII - é necessária a posse do Cartão de Identificação do candidato nos dias de prova; 
Art. 39. A prova objetiva terá caráter  eliminatório,  sendo reprovado e  eliminado do 
concurso o candidato que enquadrar-se em alguma das seguintes situações: 
I  - obtiver  NO inferior a 5,00 (cinco), correspondendo a um total  de respostas  certas 
inferior a 20 (vinte) em toda a prova; 
II - número de respostas certas em MATEMÁTICA inferior a 6 (seis); 
III - número de respostas certas em FÍSICA inferior a 6 (seis); ou 
IV - número de respostas certas em QUÍMICA inferior a 4 (quatro). 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 21 DE DEZEMBRO. 

 
  
 

 


