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IFRS abre processo seletivo para curso
Técnico em Hospedagem
IFRS abre processo seletivo para curso Técnico em Hospedagem

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) realiza até o dia 9 de maio,
as inscrições para o Curso Técnico em Hospedagem. As provas serão
aplicadas no dia 4 de junho e o início das aulas ocorrerá no segundo
semestre de 2017.
O curso tem duração de 1 ano e meio, e ocorrerá no turno da tarde entre as
15h30 e 19h. Estão habilitados a ingressar na formação estudantes que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 9 de maio, pelo site
www.ingresso.ifrs.edu.br. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 para os cursos
técnicos e R$ 50,00.
O Curso Técnico em Hospedagem tem por objetivo formar profissionais para

atuar em diferentes meios de hospedagem, capacitando-os para exercer as
atividades em diversos setores operacionais. Dentre as áreas de atuação
estão: meios de hospedagem, entre eles, hotéis, resorts, SPAs, flats,
acampamentos, cruzeiros marítimos; setores de recepção, governança,
eventos, alimentos e bebidas, recreação; hotelaria hospitalar; além de
possibilidades de empreendedorismo no setor de turismo e hotelaria.
No Campus Bento Gonçalves, serão ofertadas vagas também para os
seguintes cursos: Técnico em Administração, Licenciatura em Pedagogia e
Bacharelado em Agronomia.
Vagas em Bento Gonçalves:
Curso: Técnico em Hospedagem
Duração: 3 semestres
Turno: Tarde
Vagas: 30 (50% Enem e 50% Prova)
Curso: Técnico em Administração
Duração: 3 semestres
Turno: Noite
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: http://www.turismobento.com.br

