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Último dia para se inscrever no processo seletivo do
IFRS
Em Erechim há vagas para cinco cursos técnicos subsequentes gratuitos
Hoje (9) é o último dia para se inscrever no processo seletivo de estudantes do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). No câmpus Erechim, há 176
vagas disponíveis para ingresso, em cinco cursos técnicos subsequentes, ou seja, para quem já
concluiu o ensino médio.
As inscrições podem ser realizadas pelo site ingresso.ifrs.edu.br ou no câmpus - localizado na
Rua Domingos Zanella, 104, Três Vendas - que disponibiliza computadores conectados à internet
para os candidatos. A taxa de inscrição é de R$ 35. Candidatos que solicitaram a isenção de taxa
também precisam realizar a inscrição. As provas serão aplicadas em 4 de junho e o início das
aulas ocorrerá no segundo semestre de 2017.
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.
Diretor
Em visita ao Jornal Bom Dia, o diretor geral do câmpus, Eduardo Predebon, acompanhado do
futuro coordenador de desenvolvimento institucional, Alexandro Adário, destacou os diferenciais
que garantem reconhecimento e credibilidade à instituição. Salientou ainda que a oferta de cursos
no IFRS vem ao encontro de uma demanda regional por formação técnica. “É uma excelente
oportunidade tanto para quem busca uma formação que por consequência resultará em maiores
possibilidades no mercado de trabalho, quanto para quem busca uma forma de rever
conhecimentos”, enfatizou.
Cursos oferecidos no câmpus Erechim
Técnico em Alimentos: noite - 32 vagas
Técnico em Finanças: noite - 40 vagas
Técnico em Logística: noite - 40 vagas
Técnico em Mecânica: noite - 32 vagas
Técnico em Modelagem do Vestuário: noite - 32 vagas

