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Concurso Instituto Federal IFRS 2018 tem edital para nível 

médio, técnico e superior| Até R$ 4.63866 

   

Está em andamento o edital de concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul (Concurso Instituto Federal IFRS 2018) para o preenchimento de 08 vagas em 

cargos de ensino médio, técnico e superior. As oportunidades, que são para diversas carreiras da instituição, 

serão destinadas aos campi de Bento Gonçalves, Rolante, Vacaria e Sertão. 

As vagas serão destinadas aos cargos de Engenheiro Eletricista (01 vaga), com requisito de ensino 

superior, Técnico de Tecnologia da Informação (02 vagas), Técnico de Laboratório/Biologia (01 vaga), 

Técnico de Laboratório/Informática (03 vagas) e Técnico de Laboratório/Química (01 vaga), com exigência 

de nível médio/técnico. Os salários oferecidos chegam a R$ 4.180,66 para os graduados e R$ 2.446,96 para 

as demais funções. Além disso, haverá auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, auxílio saúde e 

possibilidade de adicional de qualificação. 

Sobre os cargos do Concurso Instituto Federal IFRS 2018 

Técnico de Tecnologia da Informação: Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, 

critérios ergonô- micosde navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de 

programas;projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursosde 

trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem deprogramação e ferramentas 

de desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino,pesquisa e extensão. 

Técnico de Laboratório – Biologia: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionado com a área de 

especialidade, realizando ou orientando coleta, análise e registros de materiais e substâncias através de 

métodos específicos 

Técnico de Laboratório – Informática: Projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas, aplicações e 

equipamentos de informática. Administrar e gerenciar redes e laboratórios de informática. Instalar projetores 

e equipamentos multimídia. Manusear câmeras e filmadoras digitais. Planejar, organizar, executar ou avaliar 

as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. Planejar, organizar, executar ou avaliar as 

atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições Federais de Ensino. 

Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição 

Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas 

de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

https://www.exponencialconcursos.com.br/concurso-instituto-federal-ifrs-2018-tem-edital-para-nivel-medio-tecnico-e-superior-ate-r-4-63866/
https://www.exponencialconcursos.com.br/concurso-instituto-federal-ifrs-2018-tem-edital-para-nivel-medio-tecnico-e-superior-ate-r-4-63866/


Técnico de Laboratório – Química: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionado com a área de 

especialidade, realizando ou orientando coleta, análise e registros de materiais e substâncias através de 

métodos específicos 

Engenheiro / Área: Eletricista: Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a 

operação e a manutenção, orçar, e avaliar a contratação de serviços; dos mesmos; controlar a qualidade dos 

suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação técnica. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Inscrição Concurso Instituto Federal IFRS 2018 

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 25 de abril, no site oficial do 

Instituto (www.ifrs.edu.br/concursos). A taxa de inscrição custará: 

R$90,00 para nível médio/técnico; e 

R$120,00 para nível superior. 

Provas Concurso Instituto Federal IFRS 2018 

O concurso compreenderá uma única etapa de avaliação, eliminatória e classificatória, com a aplicação de 

prova objetiva, constituída de 30 (trinta) questões de conhecimentos específicos e 10 questões de legislação, 

com duração de 3h30min. O concurso IFRS 2018 contará com provas objetivas, a serem aplicadas no dia 20 

de maio em Porto Alegre (RS). Os locais e horários de provas serão divulgados no dia 16 de maio. 

A prova objetiva contará com 40 questões de legislação e conhecimentos específicos. Os gabaritos 

preliminares serão liberados no dia 21 de maio, enquanto o resultado está previsto para sair no dia 01 de 

junho. 

A validade do concurso será de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério do 

IFRS. 

Informações do concurso 
 
 Concurso: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 

 Banca organizadora: IFRS 

 Escolaridade: médio, técnico e superior 

 Número de vagas: 08 

 Remuneração: R$ 4.180,66 + R$458,00 

 Inscrições: até 25 de abril 

 Taxa de Inscrição: R$90,00 para nível médio/técnico; e R$120,00 para nível superior. 

 Provas: 20 de maio 

 Situação: PUBLICADO  

  
fonte: noticias concursos 

 

 


