ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS APROVADOS NO EXAME INTELECTUAL DO
CONCURSO DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
CA/CFG 2017/2018

Parabéns pela aprovação no Exame Intelectual do Concurso de Admissão aos Cursos de
Formação e Graduação de Oficial da Ativa ou da Reserva (CACFG/Ativa ou CACFG/Reserva) no
Instituto Militar de Engenharia!
Dando continuidade ao processo seletivo, todo(a)s o(a)s candidato(a)s convocado(a)s na 1ª
Convocação deverão se apresentar no dia 08 de janeiro de 2018, às 07h30, no auditório do IME.
O não comparecimento no dia e horário acima estipulados implicará a eliminação do(a)
candidato(a) no referido concurso.
Para a Inspeção de Saúde (IS), que terá início no dia 09 de janeiro de 2018, o(a)s
candidato(a)s já deverão trazer os resultados dos exames laboratoriais relacionados no item 4. h. 2)
c) do Manual de Instruções aos Candidatos (MIC). Para a realização do Exame de Aptidão Física
(EAF), que terá início no dia 16 de janeiro de 2018, o(a)s candidato(a)s deverão trazer traje
esportivo (camiseta branca sem nenhum tipo de propaganda, calção ou bermuda cor azul ou preto,
meia branca e tênis).
O(a)s candidato(a)s terão alojamento por conta do IME durante o período de realização da
IS e do EAF, devendo fazer uma solicitação, com exposição de motivos, e encaminha-la ao e-mail
(vestibular@ime.eb.br) até o dia 4 de janeiro de 2018.

Os alojamentos estarão disponíveis

SOMENTE a partir das 09h00 do dia 07 de janeiro de 2018.
Ao(À)s candidato(a)s que ficarem alojados no IME serão disponibilizados um armário,
uma cama de solteiro, toalha de banho, toalha de rosto e um jogo de roupa de cama (travesseiro,
fronha, lençol e colcha). Os demais materiais de uso pessoal deverão ser trazidos pelo(a)
candidato(a):

- Material de higiene pessoal (sabonete, xampu, desodorante, escova de dente, pasta de
dente, talco, pente, fio dental, tesoura de unha, etc), ferro de passar roupa, cadeado (obrigatório)
ventilador portátil (opcional), chinelos, bermuda térmica cor preta e bustiê tipo top esportivo cor
preta (segmento feminino), pasta para engraxar calçados cor preta, escova para engraxar, escova
pequena para lavar roupa, sabão em barra, material de costura e outros julgados úteis.
Os alojamentos dispõem para uso coletivo: tábua de passar roupa, geladeira,
liquidificador, cafeteira e sanduicheira.
O IME disponibiliza para todos os alunos, um serviço de lavanderia que abrange a
lavagem de todo tipo de roupa, duas vezes por semana, com recolhimento e entrega nas segundasfeiras e quintas-feiras.
Durante o período de adaptação, e antes da distribuição do fardamento, o traje do(a)s
candidato(a)s compõe-se obrigatoriamente de camiseta de malha totalmente branca (sem nenhum
tipo de inscrição) com manga, calça jeans (sem cortes, fendas ou rasgos), meia branca e tênis preto,
itens que deverão ser adquiridos e trazidos pelo(a)s candidato(a)s.
Por se tratar de uma Organização Militar, o traje para entrar, sair ou transitar pelo IME
deve ser adequado. Não é permitido o uso de bermuda ou short, camiseta sem manga, camisa ou
camiseta transparente, blusa decotada, saia ou vestido curtos e camisa de clube esportivo, chinelos,
bem como qualquer vestimenta que contenha imagens ou dizeres de caráter ofensivo contra
qualquer grupo religioso, político, étnico etc., ou de promoção de algum destes.
Os integrantes do segmento masculino devem utilizar calça comprida, camisa ou camiseta
com manga e sapato ou tênis. As integrantes do segmento feminino devem usar vestido comprido
ou calça, camisa ou camiseta compactas (não transparentes, com fendas ou artigos semelhantes).
Não é permitido: o uso de bonés, chapéus ou artigos similares (todos); piercing (todos);
óculos escuros sem prescrição médica (todos), uso de brincos, colares ou acessórios similares
(segmento masculino). E recomenda-se o uso de relógio.
A relação dos documentos necessários para a matrícula pode ser obtida no item 5. do MIC.
Esses documentos deverão ser apresentados a partir do dia 08 de janeiro de 2018, tendo como prazo
final para a apresentação o dia 31 de janeiro de 2018. O(a)s candidato(a)s menores de idade
deverão trazer um documento de consentimento do responsável, seguindo o modelo constante no
anexo.
Além dos documentos relacionados no MIC, por solicitação do Corpo de Alunos, o(a)s
candidato(a)s devem trazer, sem autenticação, as seguintes cópias: 02(duas) cópias da identidade,
02(duas) cópias do CPF.

Para fins de recebimento do soldo (salário), recomenda-se que os candidatos se
apresentem possuindo uma conta corrente bancária em seu nome, não podendo ser conta conjunta e
nem somente conta poupança. Tal medida visa agilizar os processos administrativos referentes ao
pagamento após a efetivação da matrícula e destina-se aos candidatos de ambas as opções de
carreira: CFG ATIVA e CFG RESERVA.
As semanas a partir de 08 de janeiro de 2018 serão destinadas a atividades de IS, EAF,
apresentação de documentos e palestras do Corpo de Alunos e das Seções de Ensino de Engenharia
nas diversas especialidades.
As semanas posteriores aos exames médico e físico serão chamadas de Período de
Adaptação, destinadas à Instrução Militar e Visitas às Instalações das Seções de Ensino de
Engenharia das diversas especialidades. Estas atividades ocorrerão em período integral, no regime
de internato.
Por fim, o dia 02 de fevereiro de 2018 será especial para todos o(a)s candidato(a)s que
obtiverem êxito nas próximas etapas do processo seletivo: corresponde à Formatura de Entrada dos
Novos Alunos pelo Portão do IME, e seus parentes e amigos já estão convidados para prestigiar
esse momento.
Os setores responsáveis por conduzir o(a)s candidato(a)s durante as próximas semanas é o
Corpo de Alunos, comandado pelo Cel EDUARDO (2546-7275) e a 1ª Companhia de Alunos,
comandada pelo Cap HEITOR (2546-7080 ramal 6276) ou 2546-7276).

Sejam bem-vindos ao Instituto Militar de Engenharia!

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO PARA MATRÍCULA
(necessário apenas para os candidatos menores de idade)

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA MATRÍCULA

Eu, ____________________________________________(nome completo do pai ou responsável),
por intermédio deste, declaro dar consentimento ao(à) meu(minha) ___________________
(filho(a)/tutelado(a)), ______________________________________________________________
(nome completo do(a) candidato(a)), para matricular-se no Curso de Formação e Graduação do
Instituto Militar de Engenharia, ingressando, desse modo, no Exército Brasileiro. Estou ciente de
que este consentimento implica autorização para que ele(a) tome parte nas atividades de Instrução
Militar, previstas no currículo dessa Escola, que incluem a instrução e o manejo de arma de fogo,
munições e explosivos, tudo de acordo com as Diretrizes de Ensino do Exército e a legislação
vigente.
Declaro, também, que o(a) candidato(a) não faz uso de qualquer medicamento controlado que o(a)
inabilite à matrícula no IME ou que, por sua falta, decorra para ele(a) algum risco de saúde, e dou
consentimento para que seja submetido(a) a procedimentos médicos julgados necessários pelo
Serviço de Saúde do Exército.
(Local e data) ___________________________________________________________

___________________________________________________________
(Assinatura do responsável)

(Espaço para reconhecimento de firma)

Estou ciente e de acordo.

___________________________________________________________
(Assinatura do candidato)

