IFRS - Campus Osório recebe inscrições até o dia 16 de
novembro
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Veículo: Litoral em movimento
Estão abertas até o dia 16 de novembro as inscrições para novas turmas do
curso em 2012, para Técnico em Administração, Técnico em Guia de Turismo
e Técnico em Informática para Internet.
O curso exige Ensino Médio completo e tem duração de três semestres. Ao
todo são 90 vagas, metade das quais ofertada através do aproveitamento da
nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Os cursos técnicos têm como objetivo capacitar o aluno com conhecimentos
teóricos e práticos nas diversas atividades do setor produtivo. Essa modalidade
é ideal para quem busca acesso imediato ao mercado de trabalho, além da
abrir perspectiva de requalificação ou mesmo reinserção no setor produtivo.
O curso técnico pode ser integrado, subsequente ou concomitante, sendo que
as duas primeiras modalidades são oferecidas pelo IFRS - Campus Osório. A
diferença é que, na forma integrada, o aluno frequenta um curso com um
currículo que reúne conhecimentos do Ensino Médio e competências da
educação profissional e, na forma subsequente, o aluno, ao se matricular no
curso técnico, já concluiu o Ensino Médio.
Os cursos - O Curso Técnico em Administração busca formar profissionais
preparados para atender as demandas da sociedade, estimulando o
empreendedorismo e o cooperativismo na área da Administração, respeitando
assim, a sustentabilidade da região. Entre suas atividades estão realizar as
funções de apoio administrativo em organizações, executar e controlar os
procedimentos organizacionais, arquivar e organizar contas a pagar, executar
operações bancárias, controlar estoques, cadastrar fornecedores e alimentar
planilhas de informação, operar o sistema de informação gerencial da folha de
pagamento, executar cálculos referentes à concessão de benefícios, preencher
formulários de admissão e demissão, conhecer princípios e aplicações de
processos produtivos e logísticos, adquirir uma visão de gestão de pessoas,
entre outras.
O Técnico em Guia de Turismo é o profissional responsável pelo
acompanhamento, orientação e transmissão de informações a pessoas ou
grupos em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, nacionais e pela
América do Sul. Este profissional atuará em órgãos de turismo em empresas
públicas, privadas e do terceiro setor, operadoras e agências de turismo e de
viagens, companhias aéreas, parques, entre outros. Também pode atuar de

forma autônoma. O Curso Técnico em Informática para Internet tem como
objetivo formar profissionais preparados para atuar em empresas públicas ou
privadas, setores de TI e fará parte de equipes de trabalho formadas por outros
técnicos e analistas de sistemas.
Além de contar com um ensino de qualidade, o IFRS - Campus Osório
proporciona aos alunos e à comunidade ações de pesquisa e extensão. Há
monitores em várias disciplinas, que auxiliam os colegas nos estudos. Os
professores também mantêm horários para estudos orientados, além de grupos
de estudos.
A instituição possui programa de auxílio estudantil, com bolsas para alunos em
condições de vulnerabilidade socioeconômica, e programas de incentivo à
extensão e à pesquisa e inovação, que distribuem bolsas para alunos
desenvolverem projetos orientados por professores.
Também serão abertas novas turmas dos cursos Técnico Integrado ao Ensino
Médio e Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. Os candidatos
poderão
se
inscrever
apenas
pela
internet,
nos
sites
www.faurgs.ufrgs.br/concursos ou www.ifrs.edu.br/processoseletivo. Para
quem não dispõe de acesso à internet, serão disponibilizados computadores
para inscrição, de segunda a sexta-feira, no Campus Osório, na Rua Machado
de Assis, 1456, Bairro Sulbrasileiro, das 9h às 20h.
A taxa de inscrição custa R$ 45, que poderá ser paga até o dia 17 de
novembro.
As provas estão marcadas para o dia 11 de dezembro.
A prova objetiva terá 40 questões de múltipla escolha. Os candidatos ao curso
de nível superior realizarão, adicionalmente, uma redação.
Coordenado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo (Coperse) do
IFRS, o Processo Seletivo 2012/1 está sendo realizado em conjunto entre os
Campus Bento Gonçalves, Canoas, Caxias, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório
e Restinga.
Informações sobre o Processo Seletivo podem ser obtidas pelo telefone (51)
3601-3500 ou no site www.osorio.ifrs.edu.br.

