ITA 2019
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
ATIVA (25) – RESERVA (85)

VAGAS

Prorrogadas até 18/09/2018
www.vestibular.ita.br

INSCRIÇÃO

PERÍODO
LOCAL
TAXA

PROVAS

1ª FASE

2ª FASE
DOCUMENTAÇÃO

R$ 140,00 (G.R.U. qualquer agência bancária)
23/11

Matemática, Física, Química, Português
e Inglês

10/12

Matemática e Química

11/12

Física e Redação

HORÁRIO
13h30 às 17h30
(HORÁRIO DE BRASÍLIA)

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:



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 nos
termos da Lei nº 12.464, de 5 de agosto de 2011, isto é, ter no máximo 23 anos de idade no dia
31/12/2018; e ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio no ano de 2018;
 TREINEIRO
Treineiro é o candidato inscrito que não satisfaz as condições estabelecidas na alínea “c” do item 3.1
(Edital do concurso) e deseja participar do Exame de Escolaridade do ITA para avaliar seus
conhecimentos;
 O treineiro eventualmente classificado dentro do número de vagas disponíveis não será considerado
habilitado para as fases subsequentes do Concurso para o efeito da consequente matrícula no curso de
graduação do ITA e no CPOR;
 04/10/2018 - Divulgação, via internet, da relação nominal dos candidatos com inscrição deferida;
 01/11/2018 – Impressão do Cartão de Inscrição contendo o endereço do local de exame;
 27/11/2018 - Divulgação, via internet, dos gabaritos das questões de múltipla escolha (1ª Fase);
 29/11/2018 - Relação dos candidatos classificados no exame de escolaridade para a 2ª Fase;
 21/12/2018 - Divulgação, via internet, da relação dos Candidatos classificados no exame de escolaridade
para a 3ª Fase;
 03/01/2019 - Os candidatos poderão acessar a sua classificação e notas finais a partir de 03 de janeiro
de 2019, na página de Internet citada na alínea "a" do item 1.4.1, atendendo os critérios expressos os
itens 4.6.2.2;
 CLIQUE AQUI para acessar o site do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

