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Aulas na Escola Técnica Federal de Caxias devem iniciar em maio
O ano letivo estava previsto para iniciar em março, mas foi prorrogado por
causa do adiamento nas nomeações de professores.
As aulas no campus de Caxias do Sul do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), conhecida como Escola
Técnica Federal, sofreram novas alterações e agora devem começar
provavelmente em maio. A expectativa é da futura diretora da unidade de
Caxias, Gisele Ribeiro de Souza. O ano letivo estava previsto para iniciar no
mês de março, mas como o Ministério do Planejamento adiou nomeações por
concurso público, a unidade caxiense foi uma das atingidas.
Gisele Ribeiro de Souza acredita que as nomeações dos professores devem
ser publicadas em março. Os futuros profissionais ainda terão prazo legal de 45
dias para assumirem. No entanto, ela não descarta um possível atrasado na
liberação desses provimentos. A futura diretora da Escola Técnica Federal de
Caxias garante que, pelo menos, as aulas dos cursos de graduação no ensino
superior começam no segundo semestre deste ano.
Nesta sexta-feira o IFRS conseguiu lançar o edital de concurso para seleção
de 129 vagas. Destas, 11 devem ser usadas para provimento no campus de
Caxias. As vagas disponibilizadas para Caxias e outras regiões do Estado
podem ser conferidas no site www.ifrs.edu.br/concurso. O valor da inscrição é
de R$ 140 e o prazo vai até 5 de março. As vagas previstas no concurso
devem completar o quadro de professores necessário para atuar nos cursos de
Tecnologia em Metalurgia, em Logística e na área de licenciatura plena em
Química e Matemática. Os docentes também vão ministrar aulas de nível
médio técnico. Nessa área, serão oferecidas as formações de Técnico em
Plástico, Mecânica, Química, Cozinha e Comércio.
Para colocar parte dos quatro cursos de graduação e cinco de nível médio
técnico em atividade, o IFRS chegou a alugar um prédio em janeiro, próximo ao
Shopping Iguatemi, no valor de R$ 17 mil mensais. A locação do espaço foi a
saída encontrada enquanto a sede própria, no bairro Fátima Alto, não fica
pronta. As obras devem estar concluídas até outubro deste ano.

