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Instituto federal tem 212 vagas para cursos técnicos gratuitos no Rio 

Grande do Sul  

Prazo para as inscrições termina na quinta-feira (7) 

Termina na quinta-feira (7) o prazo para inscrição nos cursos técnicos integrados à Educação de 

Jovens e Adultos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. São 212 vagas divididas entre os campi de 

Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre (Centro e Restinga), Rolante e Sertão. O edital está no site do 

Instituto. A formação cobre conteúdos do Ensino Médio e curso técnico.  

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto. Para quem tem dificuldades no acesso à 

internet, todos os campi disponibilizam computadores para que as inscrições sejam feitas, das 9h às 

21h, em dias úteis. 

Podem se candidatar pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que tenham concluído o Ensino 

Fundamental. As aulas serão realizadas à noite a partir do primeiro semestre de 2018. A seleção é 

feita por análise de currículo.  

 

Cursos ofertados 

- Campus Canoas (Rua Dra. Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870-A/, Igara III): curso 

técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. 30 vagas, turno noite, duração de três anos 

 

- Campus Caxias do Sul (Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, Nossa Senhora de 

Fátima): técnico em Administração Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 40 

vagas, turno noite, duração de três anos 

 

- Campus Porto Alegre (Rua Coronel Vicente, 281, Centro Histórico): técnico em Administração 

Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 35 vagas, turno noite, duração de três anos 

 

- Campus Restinga (Rua Alberto Hoffmann, 285/ Bairro Restinga, Porto Alegre): técnico em 

Comércio Integrados à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 32 vagas, turno noite, duração 

de três anos 
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- Campus Rolante (Rodovia RS-239, km 68 s/nº, Estrada Taquara/Rolante):  técnico em 

Comércio Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos: 40 vagas, turno noite, duração de 

três anos 

 

- Campus Sertão (Rodovia RS 135, KM 25/ Distrito Eng. Luiz Englert): técnico em Comércio 

Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos: 35 vagas, turno noite, duração de dois anos 

e meio 

 


