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VI - O não cumprimento de uma das etapas estabelecidas ou
falta de alguma informação e/ou documentação, resultará na elimi-
nação automática do processo de isenção.

VII- O IME disponibilizará até 20 de agosto de 2016, na sua
página eletrônica (http://www.ime.br), a relação dos pedidos de isen-
ção deferidos e indeferidos, cabendo aos(às) candidatos(as) solici-
tantes a responsabilidade de tomar ciênciada solução dos pedidos
através de consulta a essa relação.

VIII - O(A) candidato(a) que tiver seu pedido de isenção
aceito deverá fazer sua inscrição seguindo as mesmas instruções con-
tidas nas EB80-IR-07.004 e descritas no MIC, excetuando-se apenas
a obrigatoriedade do pagamento da taxa.

IX - Caso o pedido de isenção seja indeferido, o(a) can-
didato(a) deverá efetuar sua inscrição e o pagamento da taxa, se-
guindo as instruções estabelecidas pelas EB80-IR-07.004 e descritas
no MIC

III. DA SELEÇÃO
Art. 4° O Processo Seletivo se constituirá de Exame In-

telectual (EI), Inspeção de Saúde (IS) e Exame de Aptidão Física
(EAF), a serem realizados nas datas estabelecidas no Calendário
Complementar às EB80-IR-07.004 e descritas neste Edital.

§ 1° O EI tem caráter eliminatório e classificatório e a IS e
o EAF, ambos, caráter eliminatório.

§ 2° O EI constará de 1 (uma) prova de Conhecimentos
Específicos, peculiar à especialidade de Engenharia - 26 OUT 16, e
de 2 (duas) provas mistas das matérias Português e Inglês - 27 OUT
16. A correção da redação, constante da prova de Português, resultará
no conceito "APTO" ou "INAPTO".

§ 3° O início das provas será às 13h30, com duração de 4
horas. Os horários citados são referentes ao horário de Brasília -
D F.

§ 4° A organização, a elaboração, a correção e a identi-
ficação das provas serão feitas por comissões nomeadas pelo Co-
mandante do IME e publicadas em Boletim Reservado do IME,
especificamente para realização dos exames de escolaridade, obe-
decendo aos procedimentos definidos pela Subdivisão de Concursos
do IME.

§ 5º A Relação de Assuntos, as Guarnições de Exame (GE)
e os Locais de Exames do EI são aqueles estabelecidos, respec-
tivamente, nos Anexos A e B às EB80-IR-07.004 e descritos no
MIC.

§ 6º A correção das provas e a apuração das notas serão
feitas sem identificação do(a) candidato(a).

§ 7º As notas mínimas exigidas em cada prova e a fórmula
de cálculo da nota final do EI são aquelas especificadas nas EB80-IR-
07.004 e descritas no MIC.

§ 8º A identificação e a divulgação do resultado preliminar
de todos(as) os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) no
EI ocorrerão em solenidade pública no IME, na data de 7 de de-
zembro de 2016, às 09h00, conforme estabelecido no Calendário
Complementar às EB80-IR-07.004 e transcrito no MIC.

§ 9º O resultado preliminar de todos(as) os(as) candida-
tos(as) será divulgado na página eletrônica do IME
(http://www.ime.eb.br) a partir de 7 de dezembro de 2016, após o
encerramento dos trabalhos de identificação.

§ 10 Ao(à) candidato(a) que realizou todas as provas é as-
segurado o direito de Vista de Prova do EI, nas seguintes con-
dições:

I - O(A) candidato(a) deverá acessar a página eletrônica do
IME (http://www.ime.eb.br) e preencher eletronicamente o Reque-
rimento de Vista de Prova (RVP), seguindo os procedimentos des-
critos para requerer vista de prova. A opção de solicitação de vista de
prova só estará disponível no endereço eletrônico supracitado no dia
8 de dezembro de 2016.

II - O(A) candidato(a) deverá retirar pela Internet uma guia
de pagamento da taxa de vista de prova, referente à indenização no
valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por prova, que deverá ser paga
no Banco do Brasil impreterivelmente no próprio dia 8 de dezembro
de 2016.

III - Após efetuar o pagamento da taxa de vista de prova,
o(a) candidato(a) deverá retornar à página eletrônica do IME
(http://www.ime.eb.br) até o dia 8 de dezembro de 2016, e seguir as
orientações para enviar eletronicamente o comprovante de pagamento
(poderão ser anexados ao sistema comprovantes digitalizados com
uso de scanner ou arquivos de comprovação de pagamentos feitos
pela Internet).

IV - Fica assegurado ao IME o direito de exigir a remessa do
comprovante original de pagamento, caso ocorra algum problema no
envio eletrônico desse arquivo.

V - Estando o RVP de acordo com as instruções estabe-
lecidas neste Edital, será permitida aos(às) candidatos(as) a vista das
cópias das provas requeridas. Para isso, serão disponibilizadas para o
candidato na página eletrônica do IME (http:// www.ime.eb.br), a
partir de 12 de dezembro de 2016, as cópias digitalizadas dos ca-
dernos de solução das provas solicitadas pelo(a) candidato(a). Os(As)
candidatos(as) deverão entrar em contato com a Subdivisão de Con-
cursos do IME, através dos telefones (21)2546-7007, (21)2546-7132,
ou (21)2546-7130, caso não consigam acessar a(s) cópia(s) solici-
tada(s) até o dia 14 de dezembro de 2016.

VI - O(A) candidato(a) que tiver seu pedido de isenção da
taxa de inscrição deferido, estará automaticamente isento(a) da taxa
de vista de prova, devendo seguir todos os outros procedimentos
descritos anteriormente.

§ 11 Apenas ao (à) candidato(a) que realizou a Vista de
Prova é assegurado o direito ao Requerimento de Revisão de Ques-
tões (RRQ) das provas do EI, nas seguintes condições:

I - O(A) candidato(a) que requerer a revisão de questões
deverá seguir as seguintes orientações:

a) O(A) candidato(a) deverá acessar a página eletrônica do
IME (http://www.ime.eb.br) e preencher eletronicamente o RRQ, se-

guindo os procedimentos descritos para requerer revisão de questões.
A opção de solicitação de revisão só estará disponível no site su-
pracitado no dia 14 de dezembro de 2016.

b) Ao preencher o formulário de solicitação de revisão de
questões via Internet, o(a) candidato(a) deverá anexar um arquivo que
contenha a sua fundamentação. Para elaborar esse arquivo, o(a) can-
didato(a) poderá escrever sua fundamentação de próprio punho e
escaneá-la, bem como utilizar um editor de texto que possua editor de
fórmulas e seja capaz de gravar o arquivo no formato pdf. O arquivo
deverá ser obrigatoriamente nomeado conforme descrito no formu-
lário de solicitação de revisão de questões.

c) O(A) candidato(a) deverá retirar pela Internet uma guia de
pagamento da taxa de revisão de questões, referente á indenização no
valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por questão que deverá ser
paga no Banco do Brasil impreterivelmente até o dia 14 de dezembro
de 2016.

d) Após efetuar o pagamento da taxa de revisão de questões, o(a) can-
didato(a) deverá retornar á página eletrônica do IME (http://www.ime.eb.br) até o
dia 14 de dezembro de 2016, e seguir as orientações para enviar eletronicamente
o comprovante de pagamento (poderão ser anexados ao sistema comprovantes
escaneados ou arquivos de comprovação de pagamentos feitos pela Internet).

e) Fica assegurado ao IME o direito de exigir a remessa do
comprovante original de pagamento e/ou das folhas de fundamen-
tação, caso ocorra algum problema no envio eletrônico desses ar-
quivos.

II - O(A) candidato(a) deverá especificar no formulário do
RRQ o título da prova, os números das questões e/ou itens a serem
revistos e fundamentar o requerimento no Anexo A ao MIC (Relação
de Assuntos). Será indeferido o requerimento sem fundamentação ou
com solicitações genéricas, do tipo "rever a correção das questões ou
itens tal e tal".

III - Estando o RRQ de acordo com as condições esta-
belecidas neste Edital, a revisão da questão será realizada pela Co-
missão de Elaboração e Correção de Questões de Prova (CECQP) do
concurso, nomeada pelo Comandante do IME e publicada em Boletim
Reservado do IME.

IV - O(A) candidato(a) que tiver seu pedido de isenção da
taxa de inscrição deferido, estará automaticamente isento(a) da taxa
de revisão de questões, devendo seguir todos os outros procedimentos
acima descritos.

V - Se da análise do RRQ resultar a anulação de alguma
questão ou item, o ponto correspondente anulado será atribuído a
todos(as) os(as) candidatos(as) que realizaram a prova em questão,
independente da formulação do requerimento de revisão.

VI - A solução do RRQ estará disponibilizada ao(à) can-
didato(a), até o dia 19 de dezembro de 2016, na Internet, de acordo
com o estabelecido no Calendário Complementar ás EB80-IR-
07.004.

VII- As soluções dos RRQ, apresentadas pela CECQP, são
definitivas, não sendo facultado ao(ás) candidato(a) interpor recurso a
essas soluções.

§ 12 Em caso de empate na classificação, o desempate será
feito em ordem decrescente de nota: 1° - maior nota na prova de
conhecimentos específicos; 2° - maior nota em Português; 3° - maior
nota em Inglês e 4° - a idade do(a) candidato(a), dando-se preferência
ao de maior idade.

§ 13 O IME divulgará a relação final dos(as) candidatos(as)
aprovados(as), na sua página eletrônica e no Diário Oficial da União
(DOU), a partir do dia 19 de dezembro de 2016. Além dos(as) candi-
datos(as) aprovados(as) e classificados(as) dentro do número de vagas a
ser definido conforme o art. 2° deste Edital, o IME poderá convocar como
excedentes, para prosseguirem no processo seletivo candidatos aprovados
mas não classificados no número de vagas. O número de excedentes será
estabelecido pelo IME e destina-se a completar o número total de can-
didatos a serem selecionados dentro do número de vagas estabelecido
pelo EME, em caso de desistências ou reprovações de candidatos em
quaisquer das etapas do concurso. Aos(ás) candidatos(as) convocados(as)
como excedentes não é assegurado o direito a ressarcimento, de qualquer
natureza, decorrente de não aproveitamento por falta de vagas.

§ 14 Os(As) candidatos(as) aprovados(as) no EI e classi-
ficados(as) dentro do limite de vagas, bem como os(as) candidatos(as)
enquadrados(as) na situação de excedentes, serão convocados(as) para
se apresentarem no IME, Rio de Janeiro-RJ, e realizarem a IS nas
datas a serem definidas no Calendário Complementar e obedecendo
às legislações específicas relacionadas nas EB80-IR-07.004.

§ 15 A IS tem caráter eliminatório.
§ 16 Por ocasião da IS, o candidato convocado deverá apre-

sentar, obrigatoriamente, os laudos dos exames complementares, re-
lacionados nas IRCAM/IME, com os respectivos resultados, cuja rea-
lização é de sua responsabilidade.

§ 17 O(A) candidato(a) inabilitado(a) na IS poderá requerer
nova Inspeção, em grau de recurso, dentro do prazo de 2 (dois) dias
úteis contados a partir da divulgação do resultado da IS. Findo o
prazo de 2 (dois) dias úteis para o recurso, a inabilitação será con-
siderada definitiva, sendo o(a) candidato(a) eliminado(a) do concur-
so.

§ 18 O(A) candidato(a) que faltar a qualquer exame médico
da IS, nas datas programadas, será considerado(a) desistente e, como
tal, eliminado(a) do respectivo concurso.

§ 19 O(A) candidato(a) considerado(a) "apto(a)" na IS será
submetido(a) ao EAF no Rio de Janeiro-RJ, nas datas a serem de-
finidas no Calendário Complementar, de acordo com as determi-
nações estabelecidas nas EB-IR-07.004 e descritas no MIC.

§ 20 O EAF tem caráter eliminatório.
§ 21 Durante a realização do EAF, será permitido ao (á)

candidato(a) executar até 2 (duas) tentativas para cada uma das ta-
refas, sendo a segunda no dia posterior ao da primeira tentativa.

§ 22 O(A) candidato(a) que faltar ao EAF ou que não vier a
completá-lo - isto é que não realizar todas as tarefas previstas -
mesmo por motivo de força maior, será considerado(a) desistente e
eliminado(a) do processo seletivo.

IV. DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONCUR-
SO

Art. 5° A Comissão Organizadora do Concurso de Admissão
ao Curso de Formação, nomeada pelo Comandante do IME por meio
de publicação no Boletim Interno e presidida pelo Chefe da Sub-
divisão de Concursos, é responsável por todas as etapas do Processo
de Seleção.

V. DA HABILITAÇÃO PARA A MATRÍCULA
Art. 6° Será habilitado(a) para a matrícula o(a) candidato(a)

que for aprovado(a) no EI, classificado(a) dentro do número de vagas
especificado no art. 2°, considerado(a) "apto(a)" na IS e no EAF, e
que apresentar no ato da matrícula toda a documentação constante das
IRCAM/IME -4 (IR 80-04) e do MIC, a seguir discriminada:

- original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamen-
to;

- original e cópia da Carteira de Identidade;
- original e cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- original e cópia comprobatória da conclusão do curso su-

perior, na área de engenharia objeto do concurso, emitida após o
devido ato de colação de grau;

- original e cópia do histórico escolar do curso superior
objeto do concurso;

- original e cópia do Registro Profissional que o habilite ao
exercício legal da profissão;

- original e cópia do Título de Eleitor, com comprovante da
última votação (situação regular com a justiça eleitoral); e

- comprovação de Situação Militar (original e cópia do Cer-
tificado de Reservista, do Certificado de Alistamento Militar, do Cer-
tificado de Dispensa de Incorporação ou do Certificado de Isenção do
Serviço Militar), se do sexo masculino.

Parágrafo ínico - A não-entrega de qualquer documento será
considerada desistência, acarretando a eliminação do(a) candida-
to(a).

VI. DA MATRÍCULA
Art. 7° Será matriculado(a) no Curso de Formação de Ofi-

ciais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares o(a) candidato(a)
habilitado(a) para matrícula que se apresentar no IME no dia 3 de
fevereiro de 2017, conforme estabelecido no Calendário Comple-
mentar ás EB80-IR-07.004, desde de que atenda aos requisitos do art.
9° deste Edital.

Art. 8° A não apresentação do(a) candidato(a) para a ma-
trícula, na data indicada no art.7°, implicará a eliminação do(a) mes-
mo(a) do concurso.

Art. 9° Requisitos exigidos aos(ás) candidatos(as) para a
matrícula:

§ 1° Ter concluído com aproveitamento, até o ato da ma-
trícula, a graduação em Engenharia plena por Instituição de Ensino
Superior oficialmente reconhecida, de acordo com a legislação federal
vigente, em área de engenharia objeto do concurso, que o habilite ao
exercício da profissão.

§ 2° Ter, no máximo, 26 (vinte e seis) anos de idade, com-
pletados no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro do ano da
matrícula (ano seguinte ao do concurso), de acordo com a alínea "d"
do inciso III do art. 3º da Lei n° 12.705, de 8 de agosto de 2012.

§ 3° Se praça da ativa de Força Armada, de Polícia Militar
ou de Corpo de Bombeiros Militar, estar classificado, no mínimo, no
comportamento "BOM".

§ 4° Se reservista, ter sido licenciado e excluído da última
organização militar (OM) em que serviu estando classificado, no
mínimo, no comportamento "BOM".

§ 5° Não ter sido considerado "isento" do Serviço Militar,
seja por licenciamento e exclusão de OM a bem da disciplina, seja
por incapacidade física ou mental definitiva ("Incapaz C"), condição
esta a ser comprovada pelo certificado militar que recebeu; se atender
a este requisito, deve possuir o Certificado de Reservista, Certificado
de Dispensa de Incorporação ou Certificado de Alistamento Militar
(CAM), dentro dos limites de sua validade; se, ao contrário, for
isento, deve possuir o Certificado de Isenção.

§ 6° Não ter sido julgado, em inspeção de saúde, incapaz
definitivamente para o serviço do Exército, da Marinha, da Força
Aérea, de Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar.

§ 7° Se ex-aluno de estabelecimento de ensino de formação
de oficiais ou de praças do Exército, da Marinha, da Força Aérea, de
Polícia Militar ou de Corpo de Bombeiros Militar, não ter sido des-
ligado por motivo disciplinar, tendo sido classificado, no mínimo, no
comportamento "BOM" por ocasião do seu desligamento.

§ 8° Estar em dia com suas obrigações perante o Serviço
Militar e a Justiça Eleitoral.

§ 9° Não ter sido condenado nem estar respondendo a pro-
cesso (sub judice) perante a justiça criminal, comum ou militar, seja
na esfera federal ou estadual.

§ 10 Possuir aptidão física e idoneidade moral que o re-
comendem ao ingresso na carreira de oficial do Exército Brasileiro e,
ainda, não exercer ou não ter exercido atividades prejudiciais ou
perigosas á Segurança Nacional, conforme o art. 11 da Lei n° 6.880,
de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).

§ 11 Pagar a taxa de inscrição, com o valor fixado anual-
mente por portaria específica do Departamento de Ciência e Tec-
nologia (DCT), se não estiver dela dispensado em virtude de le-
gislação federal.

Art. 10 No caso de constatação de gravidez, por ocasião da
matrícula, de candidata habilitada no concurso (aprovada no EI e apta
na IS e no EAF), será assegurado o direito ao adiamento de sua
matrícula.

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 O Concurso de Admissão terá validade apenas para o

ano a que se refere a inscrição, o qual tem a validade de até 60
(sessenta) dias após a data de matrícula, sendo esta considerada a data
limite para a convocação dos aprovados.
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