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Instituto federal abre inscrições para 1,3 mil vagas em cursos técnicos 

e de graduação gratuitos 

Cadastro pode ser feito até o dia 14 de maio, pela internet. Aulas começam no segundo 

semestre 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu inscrições nesta terça-feira (24) 

para 1.321 vagas em cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio e em cursos de graduação gratuitos em nove campi: Alvorada, 

Bento Gonçalves, Canoas, Erechim, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante e Viamão. As aulas terão início no 

segundo semestre de 2018. 

Para concorrer às vagas, é necessário participar de um processo seletivo. Os candidatos poderão optar por se inscrever nas seguintes 

modalidades: participar da prova do IFRS (que ocorrerá no dia 10 de junho de 2018); utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 como critério para classificação; ou concorrer nas duas modalidades: 

prova e nota do Enem. 

 

A taxa do processo seletivo custará R$ 35 para os cursos técnicos e R$ 50 para os superiores.  As inscrições poderão ser feitas até 

14 de maio, pela internet.  

Reforço na preparação 

Para auxiliar os candidatos em seus estudos para a prova própria do Instituto, está sendo ofertado o Pré-IFRS, curso gratuito na 

modalidade a distância (EaD). O Pré-IFRS tem como base de conteúdo provas simuladas de processos seletivos anteriores próprios 

do IFRS e também de outras instituições, a maioria resolvida e comentada pelos professores. 

O curso é aberto à participação de qualquer pessoa. As inscrições são online, gratuitas e estão abertas. Mais informações e 

inscrições neste site. 

Atenção às datas 

24 de abril a 14 de maio: período de inscrições. 

10 de junho: prova. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/ifrs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/enem/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/enem/
http://ingresso.ifrs.edu.br/
http://ead.ifrs.edu.br/


Mais informações: neste site. 

Modalidades de cursos oferecidos na seleção 

Técnicos subsequentes - formação técnica profissional para os alunos que já concluíram o Ensino Médio. 

Superiores de tecnologia - cursos superiores cuja vocação é atender a demandas específicas do mercado de trabalho. Quem 

conclui é profissional de nível superior, denominado tecnólogo. 

Bacharelados - cursos superiores que formam para atuar de forma mais ampla no mundo do trabalho. 

Licenciaturas - cursos superiores indicados para quem quer atuar como professor de Ensino Fundamental e Médio, com disciplinas 

ligadas a didática, psicologia e pedagogia. 

Cursos ofertados, vagas e campi  

Das vagas ofertadas, metade é destinada à prova própria do IFRS e a outra metade à classificação via nota do Enem 

Campus Alvorada (Rua Professor Darcy Ribeiro, 121, bairro Campus Verdes, Alvorada/RS) 

- Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (subsequente ao Ensino Médio) – tarde, 30 vagas 

Campus Bento Gonçalves (Avenida Osvaldo Aranha, 540, bairro Juventude da Enologia, Bento Gonçalves/RS) 

- Técnico em Administração (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 30 vagas 

- Técnico em Hospedagem (subsequente ao Ensino Médio) – tarde, 30 vagas 

- Bacharelado em Agronomia – manhã e tarde, 30 vagas 

- Licenciatura em Pedagogia – noite, 40 vagas 

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

- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – manhã, 30 vagas 

Campus Erechim (Rua Domingos Zanella, 104, bairro Três Vendas, Erechim/RS) 

- Técnico em Alimentos (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 32 vagas 

- Técnico em Finanças (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 40 vagas 

- Técnico em Logística (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 40 vagas 

- Técnico em Mecânica (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 32 vagas 

- Técnico em Modelagem do Vestuário (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 32 vagas 

Campus Porto Alegre (Rua Coronel Vicente, 281, Centro Histórico, Porto Alegre/RS) 

- Técnico em Administração (subsequente ao Ensino Médio) – manhã, 36 vagas 

- Técnico em Biblioteconomia (subsequente ao Ensino Médio) – manhã, 24 vagas 

- Técnico em Biotecnologia (subsequente ao Ensino Médio) – tarde, 24 vagas 

- Técnico em Contabilidade (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 35 vagas 

- Técnico em Meio Ambiente (subsequente ao Ensino Médio) – tarde, 30 vagas 

- Técnico em Panificação (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 16 vagas 

http://ingresso.ifrs.edu.br/


- Técnico em Química (subsequente ao Ensino Médio) – tarde, 20 vagas 

- Técnico em Secretariado (subsequente ao Ensino Médio) – manhã, 30 vagas 

- Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 35 vagas 

- Técnico em Transações Imobiliárias (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 35 vagas 

- Tecnologia em Sistemas para Internet – manhã, 36 vagas 

- Tecnologia em Gestão Ambiental – manhã, 30 vagas 

- Tecnologia em Processos Gerenciais – noite, 40 vagas 

- Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química – manhã e tarde, 36 vagas 

Campus Restinga (Rua Alberto Hoffmann, 285, bairro Restinga, Porto Alegre/RS) 

- Técnico em Guia de Turismo (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 40 vagas 

- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – noite, 32 vagas 

- Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer – manhã, 32 vagas 

- Tecnologia em Gestão de Processos Gerenciais – noite, 40 vagas 

Campus Rio Grande (Rua Eng. Alfredo Huch, 475, bairro Centro, Rio Grande/RS) 

- Técnico em Automação Industrial (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 36 vagas 

- Técnico em Eletrotécnica (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 40 vagas 

- Técnico em Fabricação Mecânica (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 30 vagas 

- Técnico em Refrigeração e Climatização (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 40 vagas 

- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – noite, 25 vagas 

- Tecnologia em Construção de Edifícios – manhã e tarde, 30 vagas  

Campus Rolante (Rodovia RS 239, Km 68, s/nº, Rolante/RS) 

- Técnico em Agropecuária (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 35 vagas 

- Técnico em Administração (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 40 vagas 

Campus Viamão (Av. Senador Salgado Filho, 7.000, Viamão/RS) 

- Técnico em Administração (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 36 vagas 

- Técnico em Meio Ambiente (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 36 vagas 

- Técnico em Serviços Públicos (subsequente ao Ensino Médio) – noite, 36 vagas 
 


