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IFRS abre 1.321 vagas para cursos gratuitos no Rio Grande 

do Sul 
Oportunidades são para cursos técnicos e superiores. 

 

Você mora numa cidade gaúcha e busca oportunidade de qualificação? Então inscreva-se no processo 

seletivo para o IFRS. Para o segundo semestre de 2018, o instituto federal espera preencher 1.321 vagas 

em cursos gratuitos no Rio Grande do Sul. 

 

IFRS vai realizar processo seletivo para o segundo semestre de 2018. (Foto: Divulgação) 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) oferece um ensino 

profissionalizante e superior de qualidade. Para o próximo semestre deste ano, a instituição tem planos de 

montar novas turmas de alunos para nove campi (Canoas, Alvorada, Bento Gonçalves, Erechim, Porto 

Alegre, Restinga, Viamão, Rolante e Rio Grande). 

Processo seletivo IFRS Segundo Semestre de 2018 

Há, basicamente, duas formas de ingresso no IFRS. São elas: pela prova do próprio instituto ou através da 

nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Quem optar pela segunda modalidade poderá utilizar o 

desempenho individual dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Também existe a possibilidade de 

disputar uma vaga através dessas duas formas de ingresso. 

Inscrições no vestibular IFRS 2018/2 

Quem tem interesse em prestar o processo seletivo IFRS deve fazer a inscrição pela internet, entre os dias 24 

de abril e 14 de maio, por meio do site oficial. A taxa de participação é de R$35,00 (para cursos técnicos) e 

R$50,00 (para cursos superiores). 

Os candidatos de baixa renda podem solicitar isenção de taxa, desde que comprovem a carência 

socioeconômica. Nesse caso, o prazo segue aberto de 10 a 18 de abril. 

https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://viacarreira.com/wp-content/uploads/2018/04/ifrs-vai-preencher-1321-vagas-para-cursos-gratuitos-no-rio-grande-do-sul-.jpg


 

O prazo de inscrição vai de 24 de abril e 14 de maio. (Foto: Divulgação) 

Provas 

O vestibular será aplicado no dia 10 de junho. Os candidatos, interessados em investir na preparação para a 

prova, podem participar do Pré-IFRS. Esse curso gratuito pertence à modalidade EAD e ajuda os alunos a 

estudar para o exame do instituto. O conteúdo é baseado nas provas anteriores e conta com questões 

resolvidas e comentadas pelos professores. Qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo do Pré-IFRS, 

basta acessar a página e fazer a inscrição gratuitamente. 

Cursos gratuitos no Rio Grande do Sul: técnicos e superiores 

O Instituto Federal trabalha com quatro modalidades de cursos gratuitos no Rio Grande do Sul. São elas: 

técnico subsequente (para alunos que já terminaram o Ensino Médio), superior de tecnologia (forma 

tecnólogos), bacharelado e licenciatura (formação de professores). 

Cursos técnicos 

Os cursos técnicos gratuitos IFRS, com vagas disponíveis, são: técnico em tradução e interpretação de 

Libras, administração, alimentos, finanças, logística, mecânica, moldagem do vestuário, biblioteconomia, 

biotecnologia, contabilidade, meio ambiente, panificação, química, secretariado, segurança do trabalho, 

transações imobiliárias, guia de turismo, automação industrial, eletrotécnica, fabricação mecânica, 

refrigeração e climatização, agropecuária e serviços públicos. 

Cursos superiores 

As opções de ensino superior no IFRS são: bacharelado em agronomia, licenciatura em pedagogia, 

tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em sistemas para internet, tecnologia em 

gestão ambiental, tecnologia em processos gerenciais, licenciatura em ciências da natureza, tecnologia em 

gestão desportiva e de lazer e tecnologia em construção de edifícios. 

Para conferir a disponibilidade de vagas e cursos em cada campus do IFRS, leia o editalcom atenção. Anote 

o prazo de inscrição e boa sorte! 
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