IFRS - Campus Rio Grande divulga edital do Proeja 2011
Data: 18/01/2011
Veículo: Porto tchê
O Campus Rio Grande divulgou o edital do Proeja para 2011. Serão 40 vagas
nos cursos de Educação Profissional de Nível Técnico integrados ao Ensino
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos. As inscrições serão
gratuitas e acontecerão de 24 a 28 e 31 de janeiro, das 9h às 13h e das 16h às
20h, no Mini-auditório.
No momento da inscrição, o candidato deve apresentar cópia de documento
com foto, de comprovante de endereço e de comprovante de renda.
Candidatos que possuem família inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), devem apresentar Número de Identificação
Social (NIS) ou Cartão do Programa Bolsa Família.
O Proeja - Programa Nacional de Integração Profissional com a Educação
Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - é destinado a
pessoas com idade mínima de 18 anos e que já concluíram o Ensino
Fundamental.
Com duração de oito semestres, no Campus Rio Grande, o Proeja é oferecido
nos cursos de Automação Industrial, Eletrotécnica, Enfermagem,
Geoprocessamento e Refrigeração e Climatização. Nos quatro primeiros
semestres, o estudante cursa disciplinas do Ensino Médio e, ao final do quarto,
faz opção por um dos cursos técnicos disponíveis. Após o quinto semestre, há
possibilidade de saída intermediária com devida certificação de conclusão do
Ensino Médio
Inscrição
No momento da inscrição, o candidato já terá contato com a equipe de
professores do curso, oportunidade em que serão preenchidos um formulário
socioeconômico e uma carta de intenções orientada. A faixa etária e a renda do
candidato serão critérios de avaliação. O preenchimento das vagas será por
ordem decrescente de pontuação.
A divulgação dos candidatos classificados será feita até o dia 10 de fevereiro,
no site (www.riogrande.ifrs.edu.br) e no saguão do Campus Rio Grande. A
matrícula acontece no dia 16, das 19h às 21h, na secretaria. O início das aulas

está previsto para 21 de fevereiro. O edital do Proeja 2011/01 está disponível
na área “Ingresso” do site do Campus Rio Grande. Mais informações pelo
telefone 3233-8603.

