Instituto Federal Campus Osório abre concurso na área
administrativa
Data: 5/5/2010
Veículo: Litoral Mania

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul IRFS, está com inscrições abertas para o concurso público de vagas referentes
a cargos técnicos-administrativos de nível médio, totalizando 16 vagas e ainda
de nível superior, totalizando outras 26 vagas, para preencher a demanda em
qualquer dos campi/núcleos, segundo a necessidade do IFRS, somando 42
vagas em 21 áreas diferentes.
No campus de Osório, existem vagas para Jornalista Diplomado, com
remuneração de R$2.307,65, Técnico de Tecnologia de Informação, com
salário de R$1.509,69 e Assistente de Alunos, com vencimentos de
R$1.264,99.
A seleção ocorrerá através de Prova Objetiva, no dia 30 de maio, com
questões de Língua Portuguesa, Legislação, Conhecimentos Específicos e
Informática Geral, além de outra fase Eliminatória/Classificatória.
As inscrições para o concurso estão abertas, podem ser feitas até às 12h do
dia 14 de maio deste ano e devem ser feitas somente pela internet, no site
www.irfs.edu.br/concursos. Quem não dispor de computador, poderá se
inscrever na Câmara de Vereadores de Osório (Av. Jorge Dariva, 1211) de
segundas a sextas-feiras, das 13h30min às 17h30min. O valor da inscrição é
entre R$70,00 a R$90,00.
As aulas do Instituto Federal vão iniciar no 2º semestre deste ano no antigo
prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Amaral, localizada
na Rua Machado de Assis, 1456, bairro Sulbrasileiro, até a construção do novo
prédio na rua Santos Dumont, 2127, no bairro Albatroz, iniciar e ser concluída.
Os cursos de Ensino Médio Integrado que devem iniciar este ano são: Técnico
em Construção Civil ou; Técnico Multimídia; nos cursos Pós-Médio são:
Técnico em Construção Civil e Técnico Multimídia; no Proeja: Administração.
No site do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, Campus Bento
Gonçalves, já é possível acessar o link do Campus de Osório e obter notícias
sobre o andamento da instalação e cursos oferecidos. O site do instituto é o
www.ifrs.edu.br.

