IFRS Campus Caxias registra baixa procura por cursos
técnicos gratuitos de ensino médio
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Veículo: Pioneiro
Enquanto a indústria caxiense batalha para conseguir contratar trabalhadores
tecnicamente capacitados, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Caxias registra baixa
procura por cursos técnicos gratuitos.
A chamada escola técnica federal está com inscrições abertas para dois
cursos: em Plásticos e em Fabricação Mecânica, na modalidade integrado ao
ensino médio. Podem se inscrever até o dia 11 deste mês todas as pessoas
interessadas que já concluíram o ensino fundamental ou que estão para
concluir neste ano. O importante é que a pessoa já tenha terminado o ensino
fundamental no momento da matrícula.
Há 35 vagas disponíveis para cada curso, que ocorrem pela manhã e têm
quatro anos de duração mais estágio.
" São cursos gratuitos que ofertam um ensino com significado para os alunos,
por serem de ensino médio profissional. As áreas em que há cursos hoje com
inscrições abertas para o ensino médio aqui no instituto contemplam as
necessidades da região " frisa a diretora-geral do Campus, Giselle Ribeiro de
Souza.
Até esta quinta-feira, o IFRS-Caxias tinha registrado 36 inscritos para o curso
de ensino médio técnico em Fabricação Mecânica e apenas dois concorrentes
tinham pago a inscrição. No curso da área de plásticos, somente 10 inscrições
registradas e nenhum boleto quitado.
Giselle acredita que, aos poucos, conforme a comunidade vai melhor
conhecendo o IFRS-Campus Caxias, as adesões vão aumentar. Atualmente, o
instituto funciona em sede provisória no bairro Floresta. O prédio próprio está
sendo construído no bairro Fátima.

INSCRIÇÕES ABERTAS
- Opções: Curso técnico em Plásticos e Curso técnico em Fabricação
Mecânica, ambos na modalidade integrado ao ensino médio
- Período de inscrições: de 13/10 até 11/11/2010

- Data da prova: 5 de dezembro. Será uma prova objetiva, com início às 9h e
três horas de duração. Os locais de realização das provas serão divulgados no
dia 25/11/2010. É responsabilidade do candidato consultar, na internet, na
página do processo seletivo ou nos murais das unidades de ensino
participantes, a informação do local em que realizará a prova
- Duração do curso: 4 anos + estágio
- Vagas e custos: 35 vagas para cada curso ofertado gratuitamente
- Turno das aulas: manhã
- Taxa de inscrição: R$ 30
- Local das inscrições: podem ser realizadas somente pela internet, no
endereço eletrônico www.caxias.ifrs.edu.br. Aos candidatos que não têm
acesso à internet, serão disponibilizados computadores para a inscrição no
processo seletivo, de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 22h30min, no
Campus Caxias do Sul. Observação: no requerimento de inscrição, o candidato
deverá preencher seus dados pessoais, incluindo o número de sua carteira de
identidade (civil ou militar) e o número do seu CPF; e selecionar sua opção de
curso.
- Endereço da sede provisória do IFRS-Campus Caxias: Rua Mário de Boni,
2250, Bairro Floresta - Caxias do Sul. Site: http://www.caxias.ifrs.edu.br. Fone:
(54) 3204-2100.

