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SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO PARA ENTRAR NO IFRS JÁ ESTÃO SENDO
RECEBIDAS
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) recebe, até
29 deste mês, solicitações de isenção da taxa de inscrição do processo seletivo de ingresso
de estudantes 2018/1. As informações, a lista com a documentação necessária, o
requerimento a ser preenchido, bem como os cursos que serão ofertados, podem ser
conferidos no Edital disponível no Portal de Ingresso (ingresso.ifrs.edu.br).
A isenção de taxa de inscrição é um benefício concedido pelo IFRS às pessoas que
comprovarem carência socioeconômica para pagamento da mesma, mediante atendimento
aos critérios estabelecidos por lei e conforme as orientações previstas no referido edital.
Pode ser solicitada por quem possui inscrição no CadÚnico ou é membro de família com
renda igual ou inferior a um 1,5 salário mínimo por pessoa.
O beneficiado deverá realizar a inscrição no período definido (9 de outubro a 7 de
novembro), conforme orientações que serão publicadas posteriormente no Portal de
Ingresso.
Sobre o Processo Seletivo 2018/1
O IFRS está ofertando mais de 4 mil vagas em cursos técnicos e superiores gratuitos nos 17
campi, para ingresso no primeiro semestre do ano de 2018. As inscrições estarão abertas de
9 de outubro a 7 de novembro. Já a prova ocorrerá no dia 3 de dezembro. O valor da taxa de
inscrição é de R$ 35,00 para os cursos de nível técnico e R$ 50,00 para os cursos de nível
superior.
– O Campus Osório oferece 348 vagas nesse processo seletivo, distribuídas em nove opções
de cursos:


Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – 60 vagas



Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – 60 vagas



Técnico em Administração Subsequente – 30 vagas



Técnico em Panificação Subsequente – 25 vagas



Técnico em Eventos – 35 vagas



Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 36 vagas



Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais – 30 vagas



Licenciatura em Letras Português/Inglês – 36 vagas



Licenciatura em Matemática – 36 vagas

Datas importantes PS 2018/1:
Isenção de taxa de inscrição: 18/9 a 29/9/2017
Inscrições: 9/10 a 7/11/2017
Prova: 3/12/2017

