Clipping

Diretoria de Comunicação

Veículo: AU Online
Data: 17 de abril de 2017
Editoria/Coluna: Educação
Link/Página:
http://auonline.com.br/web/noticia.php?id=26493%7Cprocessoseletivo-2017-2-do-ifrs-continua

Processo Seletivo 2017/2 do IFRS continua
Em Erechim, cinco cursos técnicos subsequentes participam do processo. Inscrições podem
ser realizadas até 9 de maio

Com um total de 1.295 vagas entre cursos técnicos e superiores gratuitos, estão abertas as
inscrições para o processo seletivo de estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). No Campus Erechim, há 176 vagas disponíveis para
ingresso (metade será preenchida pelo processo seletivo, e a outra através do Enem), em cinco
cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio):
Opções de cursos oferecidos no Campus Erechim, turnos e número de vagas
Técnico em Alimentos: noite, 16 vagas no Processo Seletivo do IFRS + 16 vagas pelo Enem
Técnico em Finanças: noite, 20 vagas no Processo Seletivo do IFRS + 20 vagas pelo Enem
Técnico em Logística: noite, 20 vagas no Processo Seletivo do IFRS + 20 vagas pelo Enem
Técnico em Mecânica: noite, 16 vagas no Processo Seletivo do IFRS + 16 vagas pelo Enem
Técnico em Modelagem do Vestuário: noite, 16 vagas no Processo Seletivo do IFRS + 16 vagas
pelo Enem

As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de maio de 2017, pelo site ingresso.ifrs.edu.br ou
no campus (Rua Domingos Zanella, 104, Três Vendas), que disponibiliza computadores
conectados à internet para os candidatos. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
para os cursos técnicos. É possível solicitar isenção da taxa até 19 de abril (informações no Edital
21/2017, disponível no Portal de Ingresso). Candidatos que solicitarem a isenção, sendo
beneficiados ou não, precisam realizar a inscrição no processo seletivo.
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.
Enem
Além do processo seletivo próprio, outra forma de ingresso nos cursos técnicos subsequentes do
IFRS é utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir do ano de 2009.
Para isso, no momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma das alternativas: ingresso
mediante "prova e nota do Enem"; apenas por "nota do Enem"; ou "somente prova". No caso de
optar por "prova e nota do Enem" ou por "nota do Enem", ele deve indicar o ano que deseja o
aproveitamento (entre 2009 e 2016). A primeira alternativa significa que o candidato fará a prova
do Processo Seletivo próprio do IFRS, no dia 4 de junho, mas também tem a possibilidade de
utilizar a nota do Enem, concorrendo nas duas modalidades. Se optar apenas por nota do Enem,
o candidato não necessita realizar a prova no dia 4 de junho.
DATAS IMPORTANTES DO PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES 2017/2:
Solicitação de isenção da taxa de inscrição: até 19 de abril
Resultado das solicitações de isenção: 25 de abril
Inscrições para o processo seletivo: até 9 de maio (candidatos que solicitaram a isenção, sendo
beneficiados ou não, precisam realizar a inscrição a partir do dia 26 de abril)
Provas: 4 de junho
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Campus Erechim
O CAMPUS ERECHIM
O Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS) é uma instituição federal de ensino público e gratuito. Conta com cerca de 1.100 alunos,
cinco cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio (Técnico em Alimentos, Técnico em
Finanças, Técnico em Logística, Técnico em Mecânica e Técnico em Modelagem do Vestuário),
dois técnicos concomitantes ao Ensino Médio (Técnico em Informática e Técnico em Produção de
Moda) e quatro superiores (Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica, Tecnologia em
Design de Moda e Tecnologia em Marketing). Entre seus objetivos está promover a educação
profissional e tecnológica de excelência e impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.
Foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela lei 11.892, e pertence à Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica. Saiba mais no endereço eletrônico www.erechim.ifrs.edu.br.

