CFG IME 2018/2019
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
INSCRIÇÃO

CATEGORIA/VAGAS
PERÍODO INSCRIÇÃO

10/07 a 15/08/2018

LOCAL DE INSCRIÇÃO

www.ime.eb.br

VALOR DA TAXA

R$ 100,00 (G.R.U. Banco do Brasil até 16/08/2018)

1ª FASE

PROVAS

ATIVA (74) – RESERVA (24)

2ª FASE

12/10/2018

MATEMÁTICA, FÍSICA E QUÍMICA (Objetiva)

29/10/2018

MATEMÁTICA (Discursiva)

30/10/2018

FÍSICA (Discursiva)

31/10/2018

QUÍMICA (Discursiva)

01/11/2018

PORTUGUÊS E INGLÊS (Prova mista)

DOCUMENTAÇÃO

HORÁRIO
Inicio das provas: 13h30
Fechamento dos portões:
12h45
(HORÁRIO DE REFERÊNCIA BRASÍLIA).
ATENÇÃO PARA HORÁRIO DE
VERÃO NA 2ª FASE.

DOCUMENTO DE IDENTIDADE OFICIAL & CPF DO ALUNO.
Requisitos para Inscrição & demais Informações:

CFG/Ativa:




Ser brasileiro(a) nato(a);



Ter no mínimo 16 (dezesseis) e, no máximo, 22 (vinte e dois) anos de idade, completados no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2019 – ANO DA MATRÍCULA;
CFG/Reserva:




Ser brasileiro(a) nato(a);



Ter no mínimo 16 (dezesseis) e, no máximo, 21 (vinte e um) anos de idade, completados no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2018 – ANO DO CONCURSO.



Após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, o IME irá
liberar a opção de imprimir o Cartão de Identificação em sua página na Internet, até 15 (quinze) dias antes da data prevista para a
realização do exame intelectual;





18/10/2018 – Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva;



O IME divulgará o resultado preliminar de todos(as) os(as) candidatos(as) no IME e via Internet, a partir do dia 11 de dezembro de
2018, após o encerramento dos trabalhos de identificação;

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;

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;

22/10/2018 – Divulgação dos aprovados na 1ª fase E Gabarito Definitivo;
A partir do dia 22/10/2018, os candidatos (as) aprovados na 1ª fase devem acessar a página eletrônica do IME site e imprimir o
Cartão de Identificação para realização das provas da 2ª fase do exame intelectual;

FONTE: http://inscricoes.ime.eb.br/vestibular/documentos/Manual_do_Candidato_-_2017.pdf / http://inscricoes.ime.eb.br/vestibular/documentos/IRCAM.pdf

AV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

