Instituto Federal abre concurso a 42 cargos de funcionários
Data: 4/5/2010
Veículo: Jornal NH

São três vagas para o câmpus de Canoas e inscrições podem ser feitas até 14
deste mês.
Canoas - O Instituto Federal do Rio Grande do Sul publicou edital de concurso
público para o provimento de 42 cargos em diversas áreas. São 16 vagas para
técnico-administrativo de nível médio e 26 vagas para técnicos de nível
superior. Para o Campus de Canoas são destinadas três vagas. As inscrições
podem ser feitas até o dia 14 de maio pelo site www.ifrs.edu.br/concursos.
A diretora do IFRS, Janete Jachetti, diz que para Canoas há vaga de
Administrador, Técnico em Eletrônica e Técnico em Tecnologia da Informação.
As inscrições serão feitas somente pela internet. O IFRS disponibiliza
computadores para os candidatos na rua 15 de Janeiro n. 481 sala 214.
Jane informa que 19 professores já foram selecionados e estão sendo
nomeados pelo Diário Oficial da União. O prédio de salas de aula e laboratórios
está concluído e outras três edificações estão em fase de acabamento no
campus localizado no bairro Igara. A empresa Fator Engenharia tem prazo para
entregar a obra em final de maio de 2010. "Iniciaremos as aulas no segundo
semestre neste prédio que já está pronto", explica. Para isto estão sendo
adquiridos o mobiliário, os equipamentos dos laboratórios de informática e
eletrônica e os livros para a Biblioteca.
Seleção por sorteio e pelo Enem
A seleção dos estudantes será feita por meio de sorteio (50%) e pelas notas
obtidas no Exame Nacional de Ensino Médio (50%). Janete Jachetti antecipa
que no futuro o Enem será utilizado para preencher todas as vagas de técnico
subsequente e cursos superiores. Já a seleção dos alunos para o curso de
Proeja será através de sorteio público.
Cursos para preencher vagas no mercado
Os primeiros cursos oferecidos pelo IFRS serão subsequente (para quem
concluiu o Ensino Médio) de informática e de eletrônica, além de uma turma
Proeja de informática (segundo grau integrado ao curso técnico para os alunos
maiores de 18 anos). De acordo com a diretora Janete Jachetti, estes cursos
foram escolhidos pelas audiências públicas e visitas a empresas de Canoas e
região. "Hoje existem vagas em aberto para técnicos em informática e

eletrônica em toda a Região Metropolitana", observa. Ela acredita que nos
próximos anos esta demanda por mão de obra aumente ainda mais. "Quando
nossos primeiros alunos de TI e eletrônica estiverem se formando, será
inaugurada mais uma empresa do polo de microeletrônica da Região
Metropolitana em São Leopoldo", acrescenta.

