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IFRS oferece vagas em cursos técnicos e
superiores em Bento Gonçalves

Começam na segunda-feira, dia 10 de abril, as inscrições para o Processo Seletivo 2017/2 do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). No Campus Bento Gonçalves as vagas
ofertadas são para os seguintes cursos: Técnico em Administração, Técnico em Hospedagem, Licenciatura em
Pedagogia e Bacharelado em Agronomia.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 9 de maio, pelo site ingresso.ifrs.edu.br. A instituição disponibilizará o
uso de computador conectado à internet para os candidatos. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 (trinta e cinco
reais) para os cursos técnicos e R$ 50,00 (cinquenta reais) para os superiores. É possível solicitar a isenção da
taxa até o dia 19 de abril.
As provas serão aplicadas em 4 de junho e o início das aulas ocorrerá no segundo semestre de 2017. Para
acompanhar todas as informações ter acesso ao Manual do Candidato e às orientações sobre a isenção da
taxa de inscrição, acompanhe o site ingresso.ifrs.edu.br
O Campus Bento Gonçalves do IFRS está localizado na avenida Osvaldo Aranha, 540, no bairro Juventude da
Enologia
Enem e Sisu
Além do processo seletivo próprio, é possível ingressar nos cursos técnicos utilizando a nota do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir do ano de 2009. Para os cursos superiores, além do processo
seletivo próprio do IFRS, a outra possibilidade de ingresso é concorrer a uma vaga através do Sistema de
Seleção Unificada (SiSU), aguardando as inscrições e as orientações, que são definidas pelo Ministério da
Educação (MEC).

Vagas em Bento Gonçalves
Curso: Técnico em Administração
Duração: 3 semestres
Turno: Noite
Vagas: 30 (50% Enem e 50% Prova)
Curso: Técnico em Hospedagem
Duração: 3 semestres
Turno: Tarde
Vagas: 30 (50% Enem e 50% Prova)
Curso: Licenciatura em Pedagogia
Duração: 8 semestres
Turno: Noite
Vagas: 40 (50% Sisu e 50% Prova)
Curso: Bacharelado em Agronomia
Duração: 10 semestres
Turno: Matutino e vespertino
Vagas: 30 (50% Sisu e 50% Prova)

Fonte/foto: Setor de Imprensa / Divulgação

