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DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA
EDITAL Nº 2, DE 15 DE JULHO DE 2019/

CONCURSO DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS
DA ATIVA DO QUADRO DE ENGENHEIROS MILITARES CFG/ATIVA 2019/2020

O Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia
(DCT), amparado na Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999 (Lei do Ensino no Exército),
no Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999 (Regulamento da Lei do Ensino no
Exército) e no Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, por intermédio do Instituto
Militar de Engenharia (IME), torna pública a abertura das inscrições, no período de 18 de
julho a 22 de agosto de 2019, para o Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e
Graduação de Oficiais da Ativa (CACFG/Ativa) do Quadro de Engenheiros Militares, de
2019/2020, sendo observadas as seguintes instruções:

I. DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O presente concurso é regulado pela legislação relacionada nas

Instruções Reguladoras dos Concursos de Admissão e das Matrículas dos Candidatos aos
Cursos de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares
e de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva de Segunda Classe do Quadro de
Engenheiros Militares, do Instituto Militar de Engenharia, Portaria nº 077 - DCT, de 28 de
maio de 2019 - EB80-IR-07.002 (IRCAM/IME) e suas atualizações, que estarão à disposição
dos(as) candidatos(as) no Instituto Militar de Engenharia e na sua página eletrônica
(http://www.ime.eb.br).

Art. 2º O concurso destina-se a preencher 71 (setenta e uma) vagas do
CACFG/Ativa, fixadas em portaria pelo Estado-Maior do Exército (EME) - Portaria nº 252
- EME, de 30 de outubro de 2018.

§ 1º Para ampla concorrência serão 57 (cinquenta e sete) vagas.
§ 2º Para as vagas reservadas aos(às) candidato(a)s negro(a)s serão 14

(catorze) vagas, conforme Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
II. DA INSCRIÇÃO
Art. 3º A inscrição será realizada conforme instruções contidas nas IRCAM/IME

e descritas no Manual de Instruções aos Candidatos (MIC), que estarão disponíveis na
página do IME na Internet.

§ 1º As inscrições estarão abertas no período de 18 de julho a 22 de agosto
de 2019.

§ 2º O concurso é facultado aos(às) brasileiro(a)s nato(a)s, que satisfaçam a
todos os requisitos para a inscrição e matrícula, preconizados na legislação relacionada
nas IRCAM/IME e descritos no MIC.

§ 3º Serão passíveis de indeferimento as inscrições que não atenderem ao
disposto nos Art. 3º e Art.4º das IRCAM/IME.

§ 4º Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário
de inscrição, em meio eletrônico, no endereço, e realizar o pagamento da taxa de
inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais) impreterivelmente até o dia 23 de agosto de
2019, conforme previsto no Calendário Complementar às IRCAM/IME, seguindo todas as
instruções estabelecidas no MIC.

§ 5º A responsabilidade pela quitação da taxa é exclusiva do candidato, não
sendo aceito como justificativa para o não pagamento o agendamento sem devida
provisão na data de vencimento, greve bancária, dentre outros motivos.

§ 6º Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que se
enquadrem nas situações previstas no artigo 8º das IRCAM/IME. Os pedidos de isenção
deverão atender aos seguintes critérios:

1) Somente poderão solicitar o benefício da isenção da taxa as pessoas que
tenham concluído o ensino médio ou que irão concluí-lo até 31 dezembro de 2019, o que
deve ser comprovado por documento oficial fornecido pelo estabelecimento de ensino.

2) Os pedidos de isenção, cujos procedimentos estão descritos no MIC,
deverão ser remetidos por via postal ou protocolados diretamente na Subdivisão de
Concursos do IME, no período de 18 a 29 de julho de 2019.

3) O IME disponibilizará, até 9 de agosto de 2019, na sua página eletrônica,
a relação dos pedidos de isenção deferidos, cabendo aos(s) candidatos(as) solicitantes a
responsabilidade de tomar ciência da solução dos pedidos através de consulta a essa
relação.

4) O(A) candidato(a) que tiver seu pedido de isenção aceito deve fazer sua
inscrição seguindo as mesmas instruções contidas nas IRCAM/IME, excetuando-se apenas
a obrigatoriedade do pagamento da taxa.

5) Caso o pedido de isenção seja indeferido, o(a) candidato(a) deve efetuar
sua inscrição e o pagamento da taxa, seguindo as instruções estabelecidas pelas
IRCAM/IME.

III. DA SELEÇÃO
Art. 4º O Processo Seletivo se constituirá de Exame Intelectual (EI), Inspeção

de Saúde (IS), Exame de Aptidão Física (EAF) e o Processo de Heteroidentificação (PH)
para o(a)s candidato(a)s que optarem pelas vagas reservadas pela Lei nº 12.990, de 9 de
junho de 2014, a serem realizados nas datas estabelecidas no Calendário Complementar
às IRCAM/IME.

§ 1º O EI tem caráter eliminatório e classificatório.
§ 2º A IS, o EAF e o PH possuem caráter eliminatório.
§ 3º O Exame Intelectual será eliminatório e classificatório e será composto

de duas fases:
I - A 1ª Fase constará de 1 (uma) prova objetiva de matemática, de física e

de química, de caráter eliminatório, e que compreenderá 40 questões (15 de matemática,
15 de física e 10 de química), ocorrerá no dia 15 de outubro de 2019.

II A 2ª Fase constará de 5 (cinco) provas discursivas das matérias específicas
(Matemática, Física, Química, Português e Inglês), eliminatórias e classificatórias com os
respectivos pesos especificados nas IRCAM/IME. A redação terá caráter apenas
eliminatório.

III A 2ª Fase ocorrerá nos dias: Prova discursiva de Matemática - 28 OUT 19;
Prova discursiva de Física - 29 OUT 19; Prova discursiva de Química - 30 OUT 19 e Prova
de Português e Prova de Inglês - 31 OUT 19.

IV O início das provas será às 13h30 - (Fechamento dos portões: 12h45min),
com duração de 4 (quatro) horas em ambas as fases, sendo que as provas de Português
e Inglês serão realizadas no mesmo dia com tempo total de realização de 4 (quatro)
horas. Os horários citados são referentes ao horário de Brasília-DF.

§ 3º A Relação de Assuntos, as Guarnições e os Locais de Exames do EI são
estabelecidos, nos Anexos A e B às IRCAM/IME.

§ 4º As notas mínimas exigidas em cada prova e a fórmula de cálculo da nota
final do EI serão especificadas nas IRCAM/IME.

§ 5º Ao(À) candidato(a) é assegurado o direito de interpor recurso quanto ao
gabarito ou à formulação das questões da prova objetiva, desde que devidamente
fundamentado e apresentado em formulário específico, que estará disponível na página
eletrônica do IME, na Internet, junto ao gabarito preliminar nas condições estabelecidas
nas IRCAM/IME.

§ 6º O gabarito definitivo da Prova Objetiva, correspondente à 1ª fase do
exame intelectual, será divulgado na página eletrônica do IME em 17 de outubro de
2019, com o acesso ao cartão resposta digitalizado a partir de 18 de outubro de
2019.

§ 7º Somente poderão realizar as provas da 2ª fase do EI o(a)s candidato(a)s
aprovado(a)s na prova objetiva de MATEMÁTICA, FÍSICA E QUÍMICA da 1ª fase, conforme
estabelecido no Art. 48 das IRCAM/IME.

§ 8º A partir do dia 23 de outubro de 2019, os candidato(a)s aprovado(a)s na
1ª fase devem acessar a página eletrônica do IME e imprimir o novo Cartão de
Identificação com as datas e locais de provas para a 2ª fase do exame intelectual.

§ 9º A identificação e a divulgação do resultado preliminar de todos(as) o(a)s
candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a)s na 2ª Fase do EI ocorrerão na data de 10 de
dezembro de 2019, conforme estabelecido no Calendário Complementar às
IRCAM/IME.

§ 10 O resultado preliminar da 2ª Fase do exame intelectual de todo(a)s o(a)s
candidato(a)s será divulgado na página eletrônica do IME a partir de 10 de dezembro de
2019, após o encerramento dos trabalhos de identificação.

§ 11 Ao(À) candidato(a) que realizou todas as provas da segunda fase do EI
é assegurado o direito do Requerimento de Vista de Prova (RVP) das provas discursivas
da 2ª Fase, nas seguintes condições:

1) O(A) candidato(a) deverá acessar a página eletrônica do IME e preencher
eletronicamente o RVP, seguindo os procedimentos descritos para requerer vista de
prova, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019.

2) Estando o RVP de acordo com as instruções estabelecidas neste Edital, será
permitida aos(às) candidato(a)s a vista das cópias das provas discursivas requeridas. Para
isso, serão disponibilizadas para o(a) candidato(a) na página eletrônica do IME, a partir
de 12 dezembro de 2019, as cópias digitalizadas dos cadernos de solução das provas
discursivas solicitadas pelo(a) candidato(a). O(A)s candidato(a)s deverão entrar em
contato com a Subdivisão de Concursos do IME, através dos telefones (21)2546-7132 ou
(21)2546-7007, caso não consigam acessar a(s) cópia(s) solicitada(s) no dia 13 de
dezembro de 2019.

3) O(A)s candidato(a)s terão acesso ao cartão-resposta da prova objetiva da 1ª
fase do EI na Internet.

§ 12 Apenas ao(à) candidato(a) que realizou a Vista de Prova é assegurado o
direito ao Requerimento de Revisão de Questões (RRQ) das provas discursivas da segunda
fase do EI, nas seguintes condições:

1) O(A) candidato(a) que requerer a revisão de questões deverá seguir as
orientações abaixo:

a) O(A) candidato(a) deve acessar a página eletrônica do IME e preencher
eletronicamente o RRQ, seguindo os procedimentos descritos para requerer revisão de
questões. A opção de solicitação de revisão só estará disponível no endereço supracitado
do dia 13 de dezembro de 2019 até o dia 14 de dezembro de 2019.

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) candidato(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 formulário de solicitação de
revisão de questões.

2) 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".

3) Estando o RRQ de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a
revisão da questão será realizada pela Comissão de Elaboração e Correção de Questões
de Prova do concurso, nomeada pelo Comandante do IME e publicada em Boletim
Reservado.

4) 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.

5) A solução do RRQ estará disponibilizada ao(à) candidato(a) até o dia 20 de
dezembro de 2019, na Internet, de acordo com o estabelecido no Calendário
Complementar às IRCAM/IME. Não haverá respostas individuais dos Requerimentos de
Revisão de Questões (RRQ).

6) As soluções dos RRQ são definitivas, não sendo facultado ao(à) candidato(a)
interpor recurso a essas soluções.

§ 13 Em caso de empate na classificação, o desempate será feito em ordem
decrescente de nota: 1º - maior nota na prova discursiva de Matemática; 2º - maior nota
na prova discursiva de Física; 3º - maior nota na prova discursiva de Química; 4º - maior
nota na prova de Português; 5º - maior nota na prova de Inglês; 6º - a idade do(a)
candidato(a), dando-se preferência ao de maior idade.

§ 14 O IME divulgará os resultados finais dos EI na página eletrônica do IME
no dia 20 de dezembro de 2019. Além do(a)s candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a)s
dentro do número de vagas especificado no art. 2º deste Edital, o IME poderá convocar
como excedentes, para prosseguirem no processo seletivo, candidatos(as) aprovados(as)
mas não classificados(as) no número de vagas.

§ 15 O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s no EI e classificado(a)s dentro do limite
de vagas, bem como o(a)s candidato(a)s enquadrado(a)s na situação de excedentes, serão
convocado(a)s para se apresentarem no IME, Rio de Janeiro - RJ, para realizarem a IS nas
datas definidas no Calendário Complementar e obedecendo às legislações específicas
relacionadas nas IRCAM/IME.

§ 16 A IS tem caráter eliminatório.
§ 17 Por ocasião da IS, o(a) candidato(a) convocado(a) deverá apresentar,

obrigatoriamente, os laudos dos exames complementares relacionados no Art. 73 às
IRCAM/IME com os respectivos resultados. A realização dos exames é de
responsabilidade do(a) canidato(a).

§ 18 O(A) candidato(a) considerado(a) "apto(a)" na IS será submetido(a) ao
EAF no Rio de Janeiro - RJ, nas datas definidas no Calendário Complementar, de acordo
com as determinações estabelecidas nas IRCAM/IME.

§ 19 O EAF tem caráter eliminatório.
§ 20 Durante a realização do EAF, será permitido ao (à) candidato(a) executar

até 2 (duas) tentativas para cada uma das tarefas descritas no anexo D das IRCAM/IME,
sendo a segunda no dia posterior ao da primeira tentativa.

§ 21 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 que por motivo de força maior,
será considerado(a) desistente e eliminado(a) do processo seletivo.

§ 22 Somente será admitido, ao local de prova para o qual esteja
designado(a), o(a) candidato(a) inscrito(a) no concurso, o(a) qual deverá apresentar à
Comissão de Aplicação e Fiscalização (CAF), além do Cartão de Identificação, o original de
um dos seguintes documentos de identificação, dentro do seu período de validade:
carteira de identidade expedida pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Aeronáutica,
Secretaria Estadual de Segurança Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar ou
por órgãos fiscalizadores de exercício profissional (tais como ordens e conselhos); carteira
funcional do Ministério Público; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei
federal, seja válida como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de
Habilitação, com fotografia; ou Passaporte Brasileiro. Não serão aceitas cópias, ainda que
autenticadas, protocolos ou quaisquer outros documentos (crachás, identidade funcional,
título de eleitor, Carteira Nacional de Habilitação sem fotografia etc.).

IV. DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO
Art. 5º A Comissão Organizadora do CACFG, nomeada pelo Comandante do

IME e presidida pelo Chefe da Subdivisão de Concursos, é responsável por todas as
etapas do Processo de Seleção.

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

aprovado(a) no EI, classificado(a) ou convocado(a) como excedente para completar o
número de vagas especificado no art. 2º, considerado(a) apto(a) na IS, no EAF e no PH
(apenas o(a)s candidato(a)s que se autodeclararam negro(a)s no ato da inscrição e
tenham optado pelas vagas reservadas pela Lei Nr 12.990, de 9 de junho de 2014) e que
apresentar, no ato da matrícula, original e cópia de toda a documentação constante das
IRCAM/IME.

§ 1º O(A)s candidato(a)s convocado(a)s para as vagas reservadas, que se
autodeclararam preto(a)s ou pardo(a)s, conforme o previsto na Lei nº 12.990, de 9 de
junho de 2014, serão submetidos a uma comissão de heteroidentificação para a
verificação da veracidade da declaração supracitada.

§2º O(A)s candidato(a)s que se autodeclararam preto(a)s ou pardo(a)s e que
optaram por concorrer às vagas reservadas serão submetidos, obrigatoriamente antes da
homologação do resultado final do concurso, ao procedimento de verificação da condição
declarada.

§3º Serão convocado(a)s para o procedimento de heteroidentificação até
quarenta e dois candidato(a)s que tenham sido aprovado(a)s e classificado(a)s no EI nos
termos deste Edital.
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§ 4º O(A)s candidato(a)s habilitados(a) dentro do quantitativo previsto no § 3º
serão convocado(a)s para participarem do procedimento de heteroidentificação, com
indicação de local, data e horário prováveis para realização do procedimento, conforme
comunicado na página eletrônica do IME (http://www.ime.eb.br).

§ 5º Para o procedimento de verificação, o(a) candidato(a) que se
autodeclarou negro(a) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação no local,
data e horário previstos para realização do procedimento, conforme comunicado na
página eletrônica do IME (http://www.ime.eb.br).

§ 6º A comissão de heteroidentificação será formada por cinco integrantes
que serão distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

§ 7º Durante o processo de verificação, o(a) candidato(a) deverá responder às
perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

§ 8º O procedimento de verificação será filmado para fins de registro de
avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora.

§ 9º A análise da comissão de heteroidentificação considerará o fenótipo
apresentado pelo(a) candidato(a) na apresentação presencial.

§ 10 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria dos seus
membros, registrado em ata.

§11 O(A)s candidato(a)s que não forem reconhecidos pela comissão de
heteroidentificação como negro(a)s, se recusarem a ser filmado(a)s, não responderem às
perguntas que forem feitas pela comissão de heteroidentificação ou o(a)s que não
comparecerem para o procedimento de verificação na data, no horário e no local
estabelecidos na consulta individual será eliminado(a) do concurso público.

§ 12 Na hipótese de a comissão de heteroidentificação constatar falsidade na
declaração feita pelo candidato(a), poderá ser enviada a documentação à autoridade
policial competente para apuração da existência ou não de crime, nos termos da
legislação penal vigente.

§ 13 Serão eliminado(a)s do concurso público o(a)s candidato(a)s cujas
autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda
que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e
independentemente de alegação de boa-fé.

§ 14 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o(a) candidato(a) será
eliminado(a) do concurso e, se houver sido matriculado(a), ficará sujeito à anulação de
sua matrícula, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 15 A avaliação da comissão de heteroidentificação quanto ao
enquadramento, ou não, do(a) candidato(a) na condição de pessoa negra, terá validade
apenas para este concurso.

§ 16 O(A)s candidato(a)s negro(a)s concorrerão concomitantemente às vagas a
eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua
classificação no concurso.

§ 17 O(A)s candidato(a)s negro(a)s aprovado(a)s dentro do número de vagas
oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento
das vagas reservadas a candidato(a)s negro(a)s.

§ 18 Em caso de desistência de candidato(a) negro(a) aprovado(a) em vaga
reservada, a vaga será preenchida pel(a)o candidato(a) negro posteriormente
classificado(a).

§ 19 Na hipótese de não haver candidato(a)s negro(a)s aprovados em número
suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelo(a)s demais candidato(a)s
aprovado(a)s, observada a ordem de classificação no concurso.

§ 20 Das decisões da comissão de heteroidentificação caberá recurso dirigido
à comissão recursal, nos termos do edital.

§ 21 A comissão recursal será composta por três integrantes distintos dos
membros da comissão de heteroidentificação.

§ 22 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do
procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o
conteúdo do recurso elaborado pelo(a) candidato(a).

§ 23 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
§ 24 O resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação será

publicado na página eletrônica do IME (http://www.ime.eb.br), do qual constarão os
dados de identificação do(a) candidato(a) e a conclusão final a respeito da confirmação
da autodeclaração.

VI. DAS VAGAS
Art. 7º O EME fixará anualmente, por intermédio de Portaria, o número de

vagas destinadas ao CA CFG.
§ 1º Das vagas destinadas para o referido Concurso de Admissão, 20% serão

providas na forma da lei nº 12.990/2014.
§ 2º O(a)s candidato(a)s que se autodeclararem preto(a)s ou pardo(a)s

concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no Concurso de Admissão, conforme a
Lei nº 12.990/2014.

§ 3º O(a)s candidato(a)s autodeclarado(a)s preto(a)s ou pardo(a)s
aprovado(a)s dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão
computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, conforme a Lei nº
12.990/2014.

§ 4º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidato(a)s negro(a)s
aquele(a)s que se autodeclararem preto(a)s ou pardo(a)s no ato da inscrição, conforme
o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.

§ 5º As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a), gozando de presunção relativa de veracidade,
devendo este responder por qualquer falsidade.

§ 6º O(a) candidato(a) disporá até o fim do período de inscrições para efetuar
alteração no seu cadastro quanto à opção de concorrer pelo sistema de reserva de vagas
pela Lei nº 12.990, de 2014.

§ 7º O(a) candidato(a) que se autodeclarar preto(a) ou pardo(a) e optar em
concorrer às vagas reservadas, deverá entregar a declaração assinada, conforme modelo
constante no Manual do Candidato, por ocasião da sua apresentação ao IME.

VII. DA MATRÍCULA
Art. 8º Será matriculado(a) no 1º ano do Curso de Formação e Graduação de

Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares o(a) candidato(a) habilitado(a) para
matrícula que se apresentar no IME no dia 11 de fevereiro de 2020, conforme
estabelecido no Calendário Complementar às IRCAM/IME, desde que atenda aos
requisitos dos Art. 3º e 73 das IRCAM/IME.

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º O Concurso de Admissão terá validade apenas para o ano a que se

refere a inscrição. A validade deste concurso compreenderá o período entre a data de
publicação do respectivo Edital de Homologação do resultado até 60 (sessenta) dias após
a data limite prevista para a matrícula no IME.

Art. 10 Para o preenchimento de eventuais vagas decorrentes de desistências
ou de inabilitações, poderão ser convocados(as) outros(as) candidatos(as) aprovados(as)
no EI, de acordo com a ordem crescente de classificação. Para essa decisão, o
Comandante do IME considerará a disponibilidade de tempo para a realização da IS, do
EAF e do PH, antes da data da matrícula.

Parágrafo único. Essas convocações ocorrerão imediatamente após inabilitação
no decorrer do processo seletivo ou ato de desistência, caracterizado pelo não
comparecimento do(a) candidato(a) nas datas estabelecidas pelo IME para a realização da
IS, do EAF e do PH, ou qualquer ato administrativo. A inabilitação e o ato de desistência
serão devidamente registrados mediante termo de constatação de desistência,
mencionado a classificação do desistente e o(a) próximo(a) chamado(a) ao certame.

Art. 11 Após a realização da IS, do EAF e do PH, o(a)s candidato(a)s
convocado(a)s iniciarão o Período de Adaptação.

Parágrafo Único: O Período de Adaptação é etapa não curricular do CFG,
constituindo etapa do concurso de caráter eliminatório, durante a qual o(a)s
candidato(a)s se concentram no IME em período integral, no regime de internato, a fim
de que possam verificar, na prática, sua adaptação e seu interesse pela carreira, recebem

instruções iniciais sobre a doutrina militar; sobre o Curso e são submetidos a atividades
compatíveis com a rotina militar, razão pela qual devem manter a higidez física exigida
para o CFG e à Avaliação Psicológica, não eliminatória, em dias e horários a lhes serem
informados. O(a) candidato(a), que desistir ou não se apresentar na data e horário
marcados no Calendário Complementar, ou que durante o período de adaptação cometer
falta disciplinar grave ou passível de exclusão, conforme previsto nas Normas Internas do
Corpo de Alunos (NICA), não terá a matrícula efetivada.

Art. 12 O Concurso de Admissão (CA) ao 1º ano do Curso de Formação e
Graduação de Oficiais da Ativa (CFG/Ativa) possui caráter de Concurso Público para
ingresso na carreira de oficial do Exercito Brasileiro, pertencente ao QEM. De acordo com
o inciso II do art. 3º da Lei nº 7.660, de 10 de maio de 1988, regulamentada pelo
Decreto nº 96.304, de 12 de julho de 1988, o(a) aluno(a) cursará o último ano do
CFG/Ativa convocado no posto de primeiro-tenente da reserva de 2ª Classe do Q M B,
fazendo jus à remuneração e precedência hierárquica da referida situação militar.

Art. 13 Ao concluir o CFG/Ativa, o(a) concludente nomeado(a) primeiro-
tenente do Quadro de Engenheiros Militares, de acordo com a Lei nº 7.660, de 10 de
maio de 1988, e seu Regulamento (R-43), Decreto nº 96.304, de 12 de julho de 1988,
sendo movimentado para uma das organizações militares do Exército Brasileiro, em
qualquer região do território nacional, para exercer as atividades relacionadas com a
Engenharia Militar, por um período mínimo de 5 (cinco) anos, antes do qual a demissão
a pedido ou ex-officio implicará em indenização de todas as despesas correspondentes ao
curso realizado, de acordo com a Lei nº 6.880 (Estatuto dos Militares), de 9 de dezembro
de 1980, da Portaria do Comandante do Exército nº 694, de 10 de agosto de 2010, e da
Portaria nº 109-DGP, de 3 de junho de 2013.

Art. 14. Após a conclusão do CFG/ATIVA, a escolha do local para servir dar-se-
á por estrito mérito intelectual, conforme previsto no parágrafo único do art. 14 da
Portaria nº 325 do Comandante do Exército, de 6 de julho de 2000 (Instruções Gerais de
Movimentação de Oficiais e Praças do Exército IG 10-02), não cabendo qualquer outra
motivação que contrarie o critério adotado nas IG 10-02.

Art. 15. O IME não dispõe de instalações, meios materiais e/ou pessoal
especializado para apoiar os dependentes do(a)s aluno(a)s durante o curso.

Art. 16. Os cadernos de questões das provas do Exame Intelectual não serão
entregues aos(às) candidato(a)s.

Art. 17. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem
publicados.

Art. 18. Os casos omissos neste edital serão solucionados pelo Chefe do
Departamento de Ciência e Tecnologia

Gen Div LUIS HENRIQUE DE ANDRADE
Comandante do Instituto Militar de Engenharia

EDITAL Nº 3, DE 15 DE JULHO DE 2019
CONCURSO DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS DA

RESERVA DO QUADRO DE ENGENHEIROS MILITARES - CFG/RESERVA 2019/2020

O Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia
(DCT), amparado na Lei nº 9.786, de 08 de fevereiro de 1999 (Lei do Ensino no Exército),
no Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999 (Regulamento da Lei do Ensino no
Exército) e no Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, por intermédio do Instituto Militar
de Engenharia (IME), torna pública a abertura das inscrições, no período de 18 de julho a
22 de agosto de 2019, para o Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e Graduação
de Oficiais da Reserva (CACFG/Reserva) do Quadro de Engenheiros Militares, de
2019/2020, sendo observadas as seguintes instruções:

I. DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O presente concurso é regulado pela legislação relacionada nas

Instruções Reguladoras dos Concursos de Admissão e das Matrículas dos Candidatos aos
Cursos de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares
e de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva de Segunda Classe do Quadro de
Engenheiros Militares, do Instituto Militar de Engenharia,Portaria nº 077 - DCT, de 28 de
maio de 2019 - EB80-IR-07.002 (IRCAM/IME) e suas atualizações, que estarão à disposição
dos(as) candidatos(as) no Instituto Militar de Engenharia e na sua página eletrônica
(http://www.ime.eb.br).

Art. 2º O concurso destina-se a preencher 27 (vinte e sete) vagas do
CACFG/Reserva, fixadas em portaria pelo Estado-Maior do Exército (EME) - Portaria nº 252
- EME, de 30 de outubro de 2018.

§ 1º Para ampla concorrência serão 22 (vinte e duas) vagas.
§ 2º Para as vagas reservadas aos(às) candidato(a)s negro(a)s serão 5 (cinco)

vagas, conforme Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.)
II. DA INSCRIÇÃO
Art. 3º A inscrição será realizada conforme instruções contidas nas IRCAM/IME

e descritas no Manual de Instruções aos Candidatos (MIC), que estarão disponíveis na
página do IME na Internet.

§ 1º As inscrições estarão abertas no período de 18 de julho a 22 de agosto de
2019.

§ 2º O concurso é facultado aos(às) brasileiro(a)s nato(a)s, que satisfaçam a
todos os requisitos para a inscrição e matrícula, preconizados na legislação relacionada nas
IRCAM/IME e descritos no MIC.

§ 3º Serão passíveis de indeferimento as inscrições que não atenderem ao
disposto nos Art. 3º e Art.4º das IRCAM/IME.

§ 4º Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de
inscrição, em meio eletrônico, no endereço, e realizar o pagamento da taxa de inscrição,
no valor de R$ 100,00 (cem reais) impreterivelmente até o dia 23 de agosto de 2019,
conforme previsto no Calendário Complementar às IRCAM/IME, seguindo todas as
instruções estabelecidas no MIC.

§ 5º A responsabilidade pela quitação da taxa é exclusiva do candidato, não
sendo aceito como justificativa para o não pagamento o agendamento sem devida provisão
na data de vencimento, greve bancária, dentre outros motivos.

§ 6º Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que se
enquadrem nas situações previstas no artigo 8º das IRCAM/IME. Os pedidos de isenção
deverão atender aos seguintes critérios:

1) Somente poderão solicitar o benefício da isenção da taxa as pessoas que
tenham concluído o ensino médio ou que irão concluí-lo até 31 dezembro de 2019, o que
deve ser comprovado por documento oficial fornecido pelo estabelecimento de ensino.

2) Os pedidos de isenção, cujos procedimentos estão descritos no MIC, deverão
ser remetidos por via postal ou protocolados diretamente na Subdivisão de Concursos do
IME, no período de 18 a 29 de julho de 2019.

3) O IME disponibilizará, até 9 de agosto de 2019, na sua página eletrônica, a
relação dos pedidos de isenção deferidos, cabendo aos(s) candidatos(as) solicitantes a
responsabilidade de tomar ciência da solução dos pedidos através de consulta a essa
relação.

4) O(A) candidato(a) que tiver seu pedido de isenção aceito deve fazer sua
inscrição seguindo as mesmas instruções contidas nas IRCAM/IME, excetuando-se apenas a
obrigatoriedade do pagamento da taxa.

5) Caso o pedido de isenção seja indeferido, o(a) candidato(a) deve efetuar sua
inscrição e o pagamento da taxa, seguindo as instruções estabelecidas pelas IRCAM/IME.

III. DA SELEÇÃO
Art. 4º O Processo Seletivo se constituirá de Exame Intelectual (EI), Inspeção de

Saúde (IS), Exame de Aptidão Física (EAF) e o Processo de Heteroidentificação (PH) para
o(a)s candidato(a)s que optarem pelas vagas reservadas pela Lei nº 12.990, de 9 de junho
de 2014, a serem realizados nas datas estabelecidas no Calendário Complementar às
IRCAM/IME.

§ 1º O EI tem caráter eliminatório e classificatório.
§ 2º A IS, o EAF e o PH possuem caráter eliminatório.
§ 3º O Exame Intelectual será eliminatório e classificatório e será composto de

duas fases:
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I - A 1ª Fase constará de 1 (uma) prova objetiva de matemática, de física e de
química, de caráter eliminatório, e que compreenderá 40 questões (15 de matemática, 15
de física e 10 de química), ocorrerá no dia 15 de outubro de 2019.

II A 2ª Fase constará de 5 (cinco) provas discursivas das matérias específicas
(Matemática, Física, Química, Português e Inglês), eliminatórias e classificatórias com os
respectivos pesos especificados nas IRCAM/IME. A redação terá caráter apenas
eliminatório.

III A 2ª Fase ocorrerá nos dias: Prova discursiva de Matemática - 28 OUT 19;
Prova discursiva de Física - 29 OUT 19; Prova discursiva de Química - 30 OUT 19 e Prova
de Português e Prova de Inglês - 31 OUT 19.

IV O início das provas será às 13h30 - (Fechamento dos portões: 12h45min),
com duração de 4 (quatro) horas em ambas as fases, sendo que as provas de Português e
Inglês serão realizadas no mesmo dia com tempo total de realização de 4 (quatro) horas.
Os horários citados são referentes ao horário de Brasília-DF.

§ 3º A Relação de Assuntos, as Guarnições e os Locais de Exames do EI são
estabelecidos, nos Anexos A e B às IRCAM/IME.

§ 4º As notas mínimas exigidas em cada prova e a fórmula de cálculo da nota
final do EI serão especificadas nas IRCAM/IME.

§ 5º Ao(À) candidato(a) é assegurado o direito de interpor recurso quanto ao
gabarito ou à formulação das questões da prova objetiva, desde que devidamente
fundamentado e apresentado em formulário específico, que estará disponível na página
eletrônica do IME, na Internet, junto ao gabarito preliminar nas condições estabelecidas
nas IRCAM/IME.

§ 6º O gabarito definitivo da Prova Objetiva, correspondente à 1ª fase do
exame intelectual, será divulgado na página eletrônica do IME em 17 de outubro de 2019,
com o acesso ao cartão resposta digitalizado a partir de 18 de outubro de 2019.

§ 7º Somente poderão realizar as provas da 2ª fase do EI o(a)s candidato(a)s
aprovado(a)s na prova objetiva de MATEMÁTICA, FÍSICA E QUÍMICA da 1ª fase, conforme
estabelecido no Art. 48 das IRCAM/IME.

§ 8º A partir do dia 23 de outubro de 2019, os candidato(a)s aprovado(a)s na
1ª fase devem acessar a página eletrônica do IME e imprimir o novo Cartão de
Identificação com as datas e locais de provas para a 2ª fase do exame intelectual.

§ 9º A identificação e a divulgação do resultado preliminar de todos(as) o(a)s
candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a)s na 2ª Fase do EI ocorrerão na data de 10 de
dezembro de 2019, conforme estabelecido no Calendário Complementar às IRCAM/IME.

§ 10 O resultado preliminar da 2ª Fase do exame intelectual de todo(a)s o(a)s
candidato(a)s será divulgado na página eletrônica do IME a partir de 10 de dezembro de
2019, após o encerramento dos trabalhos de identificação.

§ 11 Ao(À) candidato(a) que realizou todas as provas da segunda fase do EI é
assegurado o direito do Requerimento de Vista de Prova (RVP) das provas discursivas da 2ª
Fase, nas seguintes condições:

1) O(A) candidato(a) deverá acessar a página eletrônica do IME e preencher
eletronicamente o RVP, seguindo os procedimentos descritos para requerer vista de prova,
nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019.

2) Estando o RVP de acordo com as instruções estabelecidas neste Edital, será
permitida aos(às) candidato(a)s a vista das cópias das provas discursivas requeridas. Para
isso, serão disponibilizadas para o(a) candidato(a) na página eletrônica do IME, a partir de
12 dezembro de 2019, as cópias digitalizadas dos cadernos de solução das provas
discursivas solicitadas pelo(a) candidato(a). O(A)s candidato(a)s deverão entrar em contato
com a Subdivisão de Concursos do IME, através dos telefones (21)2546-7132 ou (21)2546-
7007, caso não consigam acessar a(s) cópia(s) solicitada(s) no dia 13 de dezembro de
2019.

3) O(A)s candidato(a)s terão acesso ao cartão-resposta da prova objetiva da 1ª
fase do EI na Internet.

§ 12 Apenas ao(à) candidato(a) que realizou a Vista de Prova é assegurado o
direito ao Requerimento de Revisão de Questões (RRQ) das provas discursivas da segunda
fase do EI, nas seguintes condições:

1) O(A) candidato(a) que requerer a revisão de questões deverá seguir as
orientações abaixo:

a) O(A) candidato(a) deve acessar a página eletrônica do IME e preencher
eletronicamente o RRQ, seguindo os procedimentos descritos para requerer revisão de
questões. A opção de solicitação de revisão só estará disponível no endereço supracitado
do dia 13 de dezembro de 2019 até o dia 14 de dezembro de 2019.

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) candidato(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 formulário de solicitação de revisão de
questões.

2) 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".

3) Estando o RRQ de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a
revisão da questão será realizada pela Comissão de Elaboração e Correção de Questões de
Prova do concurso, nomeada pelo Comandante do IME e publicada em Boletim
Reservado.

4) 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.

5) A solução do RRQ estará disponibilizada ao(à) candidato(a) até o dia 20 de
dezembro de 2019, na Internet, de acordo com o estabelecido no Calendário
Complementar às IRCAM/IME. Não haverá respostas individuais dos Requerimentos de
Revisão de Questões (RRQ).

6) As soluções dos RRQ são definitivas, não sendo facultado ao(à) candidato(a)
interpor recurso a essas soluções.

§ 13 Em caso de empate na classificação, o desempate será feito em ordem
decrescente de nota: 1º - maior nota na prova discursiva de Matemática; 2º - maior nota
na prova discursiva de Física; 3º - maior nota na prova discursiva de Química; 4º - maior
nota na prova de Português; 5º - maior nota na prova de Inglês; 6º - a idade do(a)
candidato(a), dando-se preferência ao de maior idade.

§ 14 O IME divulgará os resultados finais dos EI na página eletrônica do IME no
dia 20 de dezembro de 2019. Além do(a)s candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a)s
dentro do número de vagas especificado no art. 2º deste Edital, o IME poderá convocar
como excedentes, para prosseguirem no processo seletivo, candidatos(as) aprovados(as)
mas não classificados(as) no número de vagas.

§ 15 O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s no EI e classificado(a)s dentro do limite
de vagas, bem como o(a)s candidato(a)s enquadrado(a)s na situação de excedentes, serão
convocado(a)s para se apresentarem no IME, Rio de Janeiro - RJ, para realizarem a IS nas
datas definidas no Calendário Complementar e obedecendo às legislações específicas
relacionadas nas IRCAM/IME.

§ 16 A IS tem caráter eliminatório.
§ 17 Por ocasião da IS, o(a) candidato(a) convocado(a) deverá apresentar,

obrigatoriamente, os laudos dos exames complementares relacionados no Art. 73 às
IRCAM/IME com os respectivos resultados. A realização dos exames é de responsabilidade
do(a) canidato(a).

§ 18 O(A) candidato(a) considerado(a) "apto(a)" na IS será submetido(a) ao EA F
no Rio de Janeiro - RJ, nas datas definidas no Calendário Complementar, de acordo com as
determinações estabelecidas nas IRCAM/IME.

§ 19 O EAF tem caráter eliminatório.
§ 20 Durante a realização do EAF, será permitido ao (à) candidato(a) executar

até 2 (duas) tentativas para cada uma das tarefas descritas no anexo D das IRCAM/IME,
sendo a segunda no dia posterior ao da primeira tentativa.

§ 21 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 que por motivo de força maior, será
considerado(a) desistente e eliminado(a) do processo seletivo.

§ 22 Somente será admitido, ao local de prova para o qual esteja designado(a),
o(a) candidato(a) inscrito(a) no concurso, o(a) qual deverá apresentar à Comissão de
Aplicação e Fiscalização (CAF), além do Cartão de Identificação, o original de um dos
seguintes documentos de identificação, dentro do seu período de validade: carteira de
identidade expedida pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Aeronáutica, Secretaria
Estadual de Segurança Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar ou por órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (tais como ordens e conselhos); carteira funcional do
Ministério Público; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, seja
válida como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação, com
fotografia; ou Passaporte Brasileiro. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas,
protocolos ou quaisquer outros documentos (crachás, identidade funcional, título de
eleitor, Carteira Nacional de Habilitação sem fotografia etc.).

IV. DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO
Art. 5º A Comissão Organizadora do CACFG, nomeada pelo Comandante do IME

e presidida pelo Chefe da Subdivisão de Concursos, é responsável por todas as etapas do
Processo de Seleção.

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

no EI, classificado(a) ou convocado(a) como excedente para completar o número de vagas
especificado no art. 2º, considerado(a) apto(a) na IS, no EAF e no PH (apenas o(a)s
candidato(a)s que se autodeclararam negro(a)s no ato da inscrição e tenham optado pelas
vagas reservadas pela Lei Nr 12.990, de 9 de junho de 2014) e que apresentar, no ato da
matrícula, original e cópia de toda a documentação constante das IRCAM/IME.

§ 1º O(A)s candidato(a)s convocado(a)s para as vagas reservadas, que se
autodeclararam preto(a)s ou pardo(a)s, conforme o previsto na Lei nº 12.990, de 9 de
junho de 2014, serão submetidos a uma comissão de heteroidentificação para a verificação
da veracidade da declaração supracitada.

§2º O(A)s candidato(a)s que se autodeclararam preto(a)s ou pardo(a)s e que
optaram por concorrer às vagas reservadas serão submetidos, obrigatoriamente antes da
homologação do resultado final do concurso, ao procedimento de verificação da condição
declarada.

§3º Serão convocado(a)s para o procedimento de heteroidentificação até
quinze candidato(a)s que tenham sido aprovado(a)s e classificado(a)s no EI nos termos
deste Edital.

§ 4º O(A)s candidato(a)s habilitados(a) dentro do quantitativo previsto no § 3º
serão convocado(a)s para participarem do procedimento de heteroidentificação, com
indicação de local, data e horário prováveis para realização do procedimento, conforme
comunicado na página eletrônica do IME (http://www.ime.eb.br).

§ 5º Para o procedimento de verificação, o(a) candidato(a) que se autodeclarou
negro(a) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação no local, data e horário
previstos para realização do procedimento, conforme comunicado na página eletrônica do
IME (http://www.ime.eb.br).

§ 6º A comissão de heteroidentificação será formada por cinco integrantes que
serão distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

§ 7º Durante o processo de verificação, o(a) candidato(a) deverá responder às
perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

§ 8º O procedimento de verificação será filmado para fins de registro de
avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora.

§ 9º A análise da comissão de heteroidentificação considerará o fenótipo
apresentado pelo(a) candidato(a) na apresentação presencial.

§ 10 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria dos seus
membros, registrado em ata.

§11 O(A)s candidato(a)s que não forem reconhecidos pela comissão de
heteroidentificação como negro(a)s, se recusarem a ser filmado(a)s, não responderem às
perguntas que forem feitas pela comissão de heteroidentificação ou o(a)s que não
comparecerem para o procedimento de verificação na data, no horário e no local
estabelecidos na consulta individual será eliminado(a) do concurso público.

§ 12 Na hipótese de a comissão de heteroidentificação constatar falsidade na
declaração feita pelo candidato(a), poderá ser enviada a documentação à autoridade
policial competente para apuração da existência ou não de crime, nos termos da legislação
penal vigente.

§ 13 Serão eliminado(a)s do concurso público o(a)s candidato(a)s cujas
autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda
que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e
independentemente de alegação de boa-fé.

§ 14 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o(a) candidato(a) será
eliminado(a) do concurso e, se houver sido matriculado(a), ficará sujeito à anulação de sua
matrícula, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 15 A avaliação da comissão de heteroidentificação quanto ao
enquadramento, ou não, do(a) candidato(a) na condição de pessoa negra, terá validade
apenas para este concurso.

§ 16 O(A)s candidato(a)s negro(a)s concorrerão concomitantemente às vagas a
eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua
classificação no concurso.

§ 17 O(A)s candidato(a)s negro(a)s aprovado(a)s dentro do número de vagas
oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento
das vagas reservadas a candidato(a)s negro(a)s.

§ 18 Em caso de desistência de candidato(a) negro(a) aprovado(a) em vaga
reservada, a vaga será preenchida pel(a)o candidato(a) negro posteriormente
classificado(a).

§ 19 Na hipótese de não haver candidato(a)s negro(a)s aprovados em número
suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelo(a)s demais candidato(a)s
aprovado(a)s, observada a ordem de classificação no concurso.

§ 20 Das decisões da comissão de heteroidentificação caberá recurso dirigido à
comissão recursal, nos termos do edital.

§ 21 A comissão recursal será composta por três integrantes distintos dos
membros da comissão de heteroidentificação.

§ 22 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do
procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o
conteúdo do recurso elaborado pelo(a) candidato(a).

§ 23 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
§ 24 O resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação será

publicado na página eletrônica do IME (http://www.ime.eb.br), do qual constarão os dados
de identificação do(a) candidato(a) e a conclusão final a respeito da confirmação da
autodeclaração.

VI. DAS VAGAS
Art. 7º O EME fixará anualmente, por intermédio de Portaria, o número de

vagas destinadas ao CA CFG.
§ 1º Das vagas destinadas para o referido Concurso de Admissão, 20% serão

providas na forma da lei nº 12.990/2014.
§ 2º O(a)s candidato(a)s que se autodeclararem preto(a)s ou pardo(a)s

concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no Concurso de Admissão, conforme a Lei
nº 12.990/2014.

§ 3º O(a)s candidato(a)s autodeclarado(a)s preto(a)s ou pardo(a)s aprovado(a)s
dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados
para efeito do preenchimento das vagas reservadas, conforme a Lei nº 12.990/2014.

§ 4º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidato(a)s negro(a)s
aquele(a)s que se autodeclararem preto(a)s ou pardo(a)s no ato da inscrição, conforme o
quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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§ 5º As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a), gozando de presunção relativa de veracidade,
devendo este responder por qualquer falsidade.

§ 6º O(a) candidato(a) disporá até o fim do período de inscrições para efetuar
alteração no seu cadastro quanto à opção de concorrer pelo sistema de reserva de vagas
pela Lei nº 12.990, de 2014.

§ 7º O(a) candidato(a) que se autodeclarar preto(a) ou pardo(a) e optar em
concorrer às vagas reservadas, deverá entregar a declaração assinada, conforme modelo
constante no Manual do Candidato, por ocasião da sua apresentação ao IME.

VII. DA MATRÍCULA
Art. 8º Será matriculado(a) no 1º ano do Curso de Formação e Graduação de

Oficiais da Reserva do Quadro de Engenheiros Militares o(a) candidato(a) habilitado(a) para
matrícula que se apresentar no IME no dia 11 de fevereiro de 2020, conforme estabelecido
no Calendário Complementar às IRCAM/IME, desde que atenda aos requisitos dos Art. 3º
e 73 das IRCAM/IME.

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º O Concurso de Admissão terá validade apenas para o ano a que se

refere a inscrição. A validade deste concurso compreenderá o período entre a data de
publicação do respectivo Edital de Homologação do resultado até 60 (sessenta) dias após
a data limite prevista para a matrícula no IME.

Art. 10 Para o preenchimento de eventuais vagas decorrentes de desistências
ou de inabilitações, poderão ser convocados(as) outros(as) candidatos(as) aprovados(as) no
EI, de acordo com a ordem crescente de classificação. Para essa decisão, o Comandante do
IME considerará a disponibilidade de tempo para a realização da IS, do EAF e do PH, antes
da data da matrícula.

Parágrafo único. Essas convocações ocorrerão imediatamente após inabilitação
no decorrer do processo seletivo ou ato de desistência, caracterizado pelo não
comparecimento do(a) candidato(a) nas datas estabelecidas pelo IME para a realização da
IS, do EAF e do PH, ou qualquer ato administrativo. A inabilitação e o ato de desistência
serão devidamente registrados mediante termo de constatação de desistência, mencionado
a classificação do desistente e o(a) próximo(a) chamado(a) ao certame.

Art. 11 Após a realização da IS, do EAF e do PH, o(a)s candidato(a)s
convocado(a)s iniciarão o Período de Adaptação.

Parágrafo Único: O Período de Adaptação é etapa não curricular do CFG,
constituindo etapa do concurso de caráter eliminatório, durante a qual o(a)s candidato(a)s
se concentram no IME em período integral, no regime de internato, a fim de que possam
verificar, na prática, sua adaptação e seu interesse pela carreira, recebem instruções
iniciais sobre a doutrina militar; sobre o Curso e são submetidos a atividades compatíveis
com a rotina militar, razão pela qual devem manter a higidez física exigida para o CFG e
à Avaliação Psicológica, não eliminatória, em dias e horários a lhes serem informados. O(a)
candidato(a), que desistir ou não se apresentar na data e horário marcados no Calendário
Complementar, ou que durante o período de adaptação cometer falta disciplinar grave ou
passível de exclusão, conforme previsto nas Normas Internas do Corpo de Alunos (NICA),
não terá a matrícula efetivada.

Art. 12 O Concurso de Admissão (CA) ao 1º ano do Curso de Formação e
Graduação de Oficiais da Reserva (CFG/Reserva),nas diversas especialidades disponíveis,
cujo objeto final terá, entre outros, a inserção como Oficiais da Reserva de Segunda Classe
do QEM, sendo regido pela Portaria nº 089-EME, de 19 de junho de 2012, será realizado
em duas fases:

§ 1º 1ª fase, com a duração de um ano letivo, na qual o(a) aluno(a) realiza o
Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR), após o que é declarado(a) aspirante-a-
oficial da reserva do Quadro de Material Bélico.

§ 2º 2ª fase, com duração de quatro anos letivos, na qual o(a) aluno(a), na
situação jurídica de civil, prossegue o curso de graduação e, com a sua conclusão, passará
a integrar o Quadro de Engenheiros Militares da Reserva.

Art. 13 Após a conclusão do CFG/Reserva do IME, o(a) aluno(a) poderá realizar,
em caráter voluntário(a), o Estágio de Instrução Complementar de Engenheiro Militar
(EICEM), regulado pelo Decreto nº 4.502, de 09 de dezembro de 2002, e descrito no
MIC.

Art. 14. Por se tratar de uma organização militar, o aluno civil deverá manter
conduta compatível com a Instituição, devendo obedecer às Normas Internas para Controle
Disciplinar de Alunos Civis do IME e à Lei nº 9.786, de 08 de fevereiro de 1999.

Art. 15. O IME não dispõe de instalações, meios materiais e/ou pessoal
especializado para apoiar os dependentes do(a)s aluno(a)s durante o curso.

Art. 16. Os cadernos de questões das provas do Exame Intelectual não serão
entregues aos(às) candidato(a)s.

Art. 17. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem
publicados.

Art. 18. Os casos omissos neste edital serão solucionados pelo Chefe do
Departamento de Ciência e Tecnologia.

Gen Div LUIS HENRIQUE DE ANDRADE
Comandante do Instituto Militar de Engenharia

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

MUSEU HISTÓRICO DO EXÉRCITO E FORTE DE COPACABANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018 - UASG 160501

Nº Processo: 00434000051201918. Objeto: Aquisição de material de ferramentas. Total de
Itens Licitados: 71. Edital: 15/07/2019 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30.
Endereço: Praca Coronel Eugenio Franco n 1,, Copacabana - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160501-5-00012-2018. Entrega das Propostas:
a partir de 15/07/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALEXANDRE SARAIVA DO NASCIMENTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/07/2019) 160501-00001-2019NE001153
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL

COLÉGIO MILITAR DE RECIFE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 160084

Nº Processo: 64257001101201997. Objeto: Serviços de coleta, transporte e destinação final
dos resíduos da seção de saúde do (lixo hospitalar do tipo "A", "B" e "E".), com retirada
semanal por coleta, com identificação e pesagem dos volumes, incluindo o fornecimento
do recipiente no regime de comodato, com a capacidade de 200 (duzentos) Litros, para
coleta, balança para aferição e com previsão estimada de 04 (quatro) coletas/mês, aferida
conforme legislação em vigor, para pesagem no local da coleta na quantidade estimada
conforme descrições e especificações contidas no Edital e Termo de Referência.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 15/07/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço:
Av.visconde de Sao Leopoldo , 198, Engenho do Meio - Recife - Pe, Várzea - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160084-5-00010-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 15/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOAO ALBERTO NUNES DE PAULA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/06/2019) 160084-00001-2019NE001153

COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 3/2019

O Colégio Militar de Campo Grande, torna público o resultado do Pregão
Eletrônico e ATAs SRPnº 03/2019, tendo como vencedoras as seguintesempresas: CNPJ
01.088.055/0001-68-SOBRAL CHAVESE CARIMBOS LTDA, item 236 e 480, valor total deR$
17.535,70; CNPJ 03.257.078/0001-84 - YOUSSIFAMIM YOUSSIF, item 18, valor total de R$
30.445,40; CNPJ 03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOESDE ITAJUBA LTDA, item 71, valor
de R$ 18.049,50; CNPJ 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO EDISTR LTDA, itens 22,23
e 24, valor de R$ 84.175,20; CNPJ 05.075.962/0001-23-MAXIM QUALITTA COM LTDA, itens
16,28,40,43,55,56,61,66,72,79,81,108,111,130,142,149, 151,152,154,166 a
169,171,174,175,177,181,182,193,194,195,196,198,220,221,250 a253,259,260,272,273,278
a 284,287,288,299,300,303 a 306,309,310,323,325, 341,352,355,386,390,393,395,396,409 a
411,417 a 419,421,422,424 a 426,437a 443,446,448,450,463 a465 e 482, valor de R$
284.714,78; CNPJ 05.460.773/0001-74-MIGUEL DE ANTONI-DISTRIB, item 472, valor de R$
900,00;CNPJ 06.298.377/0001-55-I.A. CAMPAGNA JR &CIA. LTDA, itens
8,33a38,41,52,80,99,156a159,285 e 392, valor de R$ 156.858,06; CNPJ 06.910 .908/0001-
19-J BRILHANTE COM-EIRELI,item 48, valor de R$ 52.050,00; CNPJ 07.048.323/0001-02-RC
RAMOS COM LTDA,itens 165e 189,valor total de R$ 49.666,39; CNPJ 07.245.458/0001-50-
DAGEAL -COM DE MATERIAL DE ESCRIT LTDA,itens 100,216,334,344,398 e 399, valor de R$
5.284,30; CNPJ 07.734.851/0001-07-FAMAHA-COM DE MATERIAL DE INFORM LTDA, item
64, valor de R$ 5.989,50; CNPJ 08.543.707/0001-56-RIQUEL COMERCIL E DISTR DE
MANUFATURADOS LTDA, itens 75, 76 e 320, valor total de R$ 136.593,30; CNPJ
08.658.622/0001-13-J.J.VITALLI, itens 209,227 e 471, valor de R$ 45.806,80; CNPJ
10.305.011/0001-33-SEI COMERCIO E SERVEIRELI, itens 179 e 423, valor de R$ 3.675,70;
CNPJ 10.848.698/0001-53 -PLASLOPES COM LTDA, i tens 229 e 473, valor de R$ 5.235,50;
CNPJ 10.918.870/0001-06-UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EIRELI, itens 2 e 4,
valor de R$ 68.809,10; CNPJ 11.778.795/0001-80 - EVOQUE LOGISTICA E CONSTRU CO ES
EIRELI, itens 45 e 235, valor de R$54.066,60; CNPJ 12.561.153/0001-97 - SM PANTAN AL
REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI, item 129, valor de R$ 17.056,00; CNPJ
12.811.487/0001-71 -MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, itens 32,47,101,200 a
202,224,225,291,333,345,433, 4 44, 445 e 469, valor total de R$ 62.098,64; CN PJ
14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA, it em 84, valor de R$ 7.550,40; CNPJ
14.984.352/0 001-33-EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME NTOS DE
PROTECAO,itens 86 e 88, valor de R$ 22 .493,28; CNPJ 15.631.315/0001-04-LUTAR DISTRIB
UIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, item 246 , valor de R$ 3.171,00; CNPJ
16.826.856/0001-5 0-ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, itens 2 14,457, 458 e
459, valor total de R$ 37.371,70 ; CNPJ 17.182.696/0001-17-COMERCIAL K & D LTDA , itens
5,17,25 a 27,67,77,78,96,97, 103, 109, 115,122,143,155,160,161 a 164,170,172 173,178,
180,187,207,208,249,261,269 a 271,296,298,311, 312,317,319,324,347,353,357 a
360,362,366,387, 400,401 a 408,412 a 416,420,431,451 e 452, val or total de R$
202.742,27; CNPJ 18.309.975/000 1-61 -RABELLO E OLIVEIRA LTDA, itens 58 e 467, valor
total de R$ 6.428,10; CNPJ 18.493.600/00 01-02-C.L.R. COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA, SAN, itens 1,49,121,210,222,247,248,
292,301,342,365,454,456,461,466 e 479,valor to tal de R$ 256.101,30; CNPJ
18.511.696/0001-86 -EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEI S EIRELI, itens
3,31,63,89,98,148 e 217, valor total de R$ 201.006,47; CNPJ 18.729.614/0001-7 4-
POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS -EIRELI, itens
107,120,211,212,223,245,286,293,307,351,364,36 7,453 e 478, valor total de R$
180.082,60; CNP J 18.880.763/0001-30-TALITHA A. DA S. GIROTTO, itens
51,54,70,91,92,95,219,265 a 268,295,308, 314,321,322,335 e 339, valor total de R$ 24.03
8,67; CNPJ 20.930.066/0001-98 - RR DE OLIVEIRA -SUPRIMENTOS,item 146, valor de R$
13.801,40; CNPJ 21.066.883/0001-02-DM PAPEIS LTDA, item 1 24 e 368, valor de R$
188.950,80; CNPJ 21.189. 579/0001-52-BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATER IAIS
LTDA, itens 59,62,204 a 206, valor de R$ 5.545,96; CNPJ 22.906.038/0001-60-COM TXV
COM E SERv EIR, itens 93,372 e 373, valor total de R$ 23.267,75 CNPJ 22.966.860/0001-17-
L.R. COM DE SUPRIM,itens 13a15,21,39,65,90,94,105,113, 116,117,257,258 e 338, valor
total de R$ 89.049,07; CNPJ 23.304.149/0001-60-FERMACHINE COM DEMAQ E EQUIP
EIRELI, item 228, valor de R$ 15.278,67;CNPJ 23.917.074/0001-92-LG FURTADO, itens
123,125 a 128,150,176, 213,215,226,263,275,290,369,371,374 e 468, valor total de R$
1.304.071,97; CNPJ 24.005.316/0001-34-PAPELARIA PAPEL CARTAZ,itens 53,131 a
136,153,277,297,336,340,346,348a350,361,375a 380,394,397,427,449 e 460,valor de R$
41.482,30; CNPJ 24.050.421/0001-95-ECOVIL PROD DE LIMP LTDA, itens 239,276,289e
470,valor de R$ 100.981,500; CNPJ 24.595.488/0001-05-MS SAUDE DISTR DE MAT HOSPIT,
item 234, valor de R$ 4.658,13;CNPJ 25.329.901/0001-52-MGS BRASIL DISTR EIR, itens
230,233,237,435,436,447,474a477e 481, valor total de R$ 108.704,23;
CNPJ26.837.253/0001-08-KONSULTI SUPRIM EIR,itens 104, 106,118 e 188, valor total de R$
88.462,58; CNPJ 26.950.671/0001-07-LICERI COM DE PROD EM GERAL,itens
74,87,231,232,318 e331, valor de R$45.789,79;CNPJ 28.493.685/0001-74 -SOLLO BRASIL
COME SERV EIR, itens
11,19,20,69,73,82,83,85,197,238,254,255,262,264,315,316,326a330,332,337 e432, valor
total de R$ 193.753,97; CNPJ 28.787.127/0001-11-SHIGEMOTO & CIA, itens
112,119,137,203,302,313,356,363 e 381,valor de R$56.017,58;CNPJ29.134.461/0001-39-
DAMARIS COM DE MAT EIRELI,itens 240 a244,283,284 a 288; valor de R$ R$ 565.819,82;
CNPJ29.154.899/0001-89-GABRIELLA A.O. DE S.MACHADO COM DE PROD DESC,item 183,
valor de R$21.585,30;CNPJ29.936.551/0001-43-PRIMER MAT E PÇS EIR, itens 12 e 256,valor
de R$ 19.995,25;CNPJ 30.435.225/0001-31-LADO C COM E IMP HOMEOFFICE, itens
6,7,9,44,60,114e 199, valor de R$ 40.068,70;CNPJ 30.484.524/0001-66-ALOYSIO FERREIRA
CARNEIRO NETO,itens 191e192,valor de R$25.396,20;CNPJ31.770.536/0001-10 -I.K.FELIPE
FORNEC, item 343, valor de R$ 1.038,00;CNPJ 32.605.118/0001-30-COMERCIAL DE ALIM
ZAFIRA, itens 42,57e141, valor de R$69.631,05;CNPJ33.599.681/0001-05-CRYSTALLAB COM
DE ART P LABOR,itens 10 e 102, valor de R$7.364,46; CNPJ42.941.690/0001-23-BR
DISPLAYS E PLACAS,item 68,valor de R$ 11.642,05;CNPJ81.715.427/0001-78-MAPU DISTR
DE MAT ESCR, item 29, valor de R$134.008,71; CNPJ94.311.032/0001-51-IND COSM
EVIDENCY, item455, valorde R$ 6.338,20; valor global da ata R$5.263.790,40. Responsável
pelo julgamento: PAULO ROGÉRIO HERIODES - 1º Sgt - Pregoeiro.

MARCELO ZANON HARNISCH
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 12/07/2019) 160073-00001-2019NE001153
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR

CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 160289

Nº Processo: 64204002732201868.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2018. Contratante: CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL -.CNPJ
Contratado: 01919316000144. Contratado : OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA -S.A.
Objeto: Atualização do SOFTWARE FIREWALL AKER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 04/07/2019
a 03/07/2020. Valor Total: R$12.827,36. Fonte: 100000000 - 2019NE800196. Data de
Assinatura: 03/07/2019.

(SICON - 12/07/2019)
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