IFRS realizará processo seletivo complementar
Data: 7/1/2011
Veículo: Gestão Muri
O Campus Osório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul (IFRS) realizará processo seletivo complementar para o
preenchimento de 33 vagas no Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. São
seis vagas para Administração no turno da manhã, 20 vagas para
Administração no turno da tarde e sete para Informática para Internet no turno
da tarde.
As inscrições podem ser feitas no site www.osorio.ifrs.edu.br até as 23h59min
do dia 20 de janeiro. Há computadores disponíveis para inscrição na sede do
Campus (Rua Machado de Assis, 1456 ? Bairro Sulbrasileiro), no horário das
8h às 14h. Para se inscrever é preciso ter o Ensino Fundamental completo. A
taxa de inscrição é de R$ 20, incluindo um exemplar do Manual do Candidato.
Os candidatos que se inscreveram para o processo seletivo anterior, realizado
no dia 5 de dezembro, e não foram aprovados estão isentos do pagamento da
taxa. Podem pedir isenção da taxa, ainda, os candidatos que estiverem
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que
forem membros de família de baixa renda. Neste caso, a solicitação da isenção
deve ser feita no IFRS ? Campus Osório, de 3 a 12 de janeiro, no horário das
8h às 14h. O resultado será divulgado no dia 14 de janeiro, até as 17h. Os
beneficiados deverão, então, fazer sua inscrição até 20 de janeiro.
O processo seletivo complementar será realizado por meio de uma prova,
marcada para o dia 27 de janeiro. O exame terá 15 questões de Língua
Portuguesa, 15 de Matemática, 10 de Ciências, 5 de Geografia e 5 de História.
A listagem dos candidatos inscritos e os locais de prova serão divulgados no
dia 24 de janeiro. Informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3601.3500.

