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Cursos Técnicos IFRS 2017 - Instituto Federal está selecionando alunos para cursos gratuitos em 9
cidades do Rio Grande do Sul. São mais de 1.200 vagas!

Cursos Técnicos IFRS 2017 – IFRS
está selecionando alunos para cursos
gratuitos em 9 cidades do Rio Grande do Sul
São mais de 1.200 vagas em diversos municípios
Existem diversas opções de escolas de profissionalização e capacitação para quem pretende
melhorar o próprio currículo. Os Institutos Federais estão sempre surgindo como destaque em
todo o país. Através deles surgem vagas diversas para interessados em buscar novos cursos que
poderão, assim que formados, encontrar um novo espaço no mercado. Os Cursos Técnicos
IFRS 2017, por exemplo, estão disponíveis.
As vagas para cursos gratuitos IFRS são pensadas para todos que buscam uma capacitação
técnica que deverá ser usada, em um futuro próximo, para inserção em um mercado de trabalho
que exige mão de obra especializada e uma boa formação em uma área específica.

Cursos Gratuitos IFRS 2017
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está em
processo de seleção para alunos para Cursos Gratuitos IFRS 2017. São chances em cursos
técnicos e cursos superiores em nove diferentes cidades do Rio Grande do Sul.

São um total de 928 vagas IFRS em cursos técnicos subsequentes (para quem já terminou o
ensino médio) e 367 oportunidades em cursos superiores. As aulas acontecerão em diversos
campi. São eles:


Alvorada;



Erechim;



Porto Alegre;



Rio Grande;



Vacaria;



Bento Gonçalves;



Feliz;



Restinga (Porto Alegre);



Rolante; e



Viamão.

Cursos Técnicos IFRS
As inscrições Cursos Técnicos IFRS poderão ser feitas até o dia 9 de maio no site da
instituição: http://www.ingresso.ifrs.edu.br

Existe uma taxa de inscrição de R$ 35,00
para os cursos técnicos e R$ 50,00 para superiores. É possível solicitar uma isenção da taxa de
inscrição, entre os dias 3 e 19 de abril de 2017. As provas deverão ser aplicadas no dia 4 de
junho e o início das aulas acontecem no segundo semestre de 2017.
Uma opção interessante é fazer o uso da nota de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a
partir do ano de 2009 – para seleção em todos os cursos subsequentes. Para fazer o
acompanhamento de todas as informações é possível verificar o Manual do Candidato no site do
IFRS.

