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Com vagas em quatro cidades, IFRS abre concurso para 

selecionar servidores; salários podem passar dos R$ 4 mil 

Inscrições para a seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Sul podem ser feitas entre os 

dias 9 e 25 de abril; há vagas para Bento Gonçalves, Rolante, Sertão e Vacaria 

 

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) abrirá, em 9 de abril, as inscrições para o concurso 

público que oferece oito vagas para técnicos-administrativos em educação, que irão atuar na reitoria 

da instituição em Bento Gonçalves e nos campi de Rolante, Sertão e Vacaria. As oportunidades são 

para Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico de Laboratório - Biologia, Técnico de Laboratório - 

Informática, Técnico de Laboratório - Química e Engenheiro na área de eletricista.  

Os salários vão de R$ R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 e são oferecidos benefícios como auxílios 

alimentação, transporte, pré-escolar, saúde suplementar e incentivo à qualificação.  

A seleção será por prova objetiva aplicada em 20 de maio. As inscrições ocorrem de 9 a 25 de abril e 

têm taxa que varia de R$ 90 a R$ 120. Os interessados poderão se inscrever neste site.  

 

Sobre o concurso 

Cargos e vagas: Técnico de Tecnologia da Informação (2 - Reitoria + Campus Rolante); Técnico de 

laboratório - Biologia: (1 - Campus Vacaria); Técnico de laboratório - Informática (3 - Campus Rolante 

+ Campus Vacaria); Técnico de laboratório - Química: (1 - Campus Sertão); Engenheiro - Área: 

Eletricista (1 - Reitoria) 

Nível: técnico a superior 

Salário: R$ R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 

Prazo: de 9 a 25 de abril 

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 120 

Prova: 20 de maio 
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Edital e inscrições: neste site. 
 

https://ifrs.edu.br/concursos/#tab-12786-edital

