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175 vagas gratuitas em 18 cursos técnicos e um superior: veja como se 

inscrever 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 22 de julho  

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2018/2, que oferece 175 

vagas em 18 cursos técnicos (para quem está cursando ou concluiu o Ensino Médio) e um curso superior, todos gratuitos. As 

oportunidades são para os campi Alvorada, Bento Gonçalves, Erechim, Porto Alegre, Restinga (Porto 

Alegre), Rolantee Viamão.  

 

A seleção para os cursos técnicos será por meio de sorteio, no dia 24 de julho, no campus que está oferecendo o curso pretendido 

pelo candidato. Já o ingresso pelos estudantes no curso superior será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) – o candidato pode escolher a melhor nota obtida a partir de 2012. A lista dos classificados será divulgada em 25 de 

julho neste site.  

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo domingo (22), neste site. Confira os editais.  

 

Confira as opções: 

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

- Técnico em Biotecnologia (subsequente ao Ensino Médio) – 6 vagas no turno da tarde  

- Técnico em Contabilidade (subsequente ao Ensino Médio) – 5 vagas no turno da noite 

- Técnico em Meio Ambiente (subsequente ao Ensino Médio) – 8 vagas no turno da tarde 

- Técnico em Secretariado (subsequente ao Ensino Médio) – 6 vagas no turno da manhã 

- Técnico em Transações Imobiliárias (subsequente ao Ensino Médio) – 14 vagas no turno da noite 

 Campus Restinga – Porto Alegre (Rua Alberto Hoffmann, 285, Restinga) 

- Curso superior de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer – 14 vagas no turno da manhã  

- Técnico em Guia de Turismo (subsequente ao Ensino Médio) – 11 vagas no turno da noite 

 Campus Alvorada (Rua Professor Darcy Ribeiro, 121, Campos Verdes) 

- Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (subsequente ao Ensino Médio) – 7 vagas no turno da tarde 

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

- Técnico em Hospedagem (subsequente ao Ensino Médio) – 14 vagas no turno da tarde 

 Campus Erechim (Rua Domingos Zanella, 104, Três Vendas) 

- Técnico em Alimentos (subsequente ao Ensino Médio) - 11 vagas no turno da noite  
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- Técnico em Logística (subsequente ao Ensino Médio) - 13 vagas no turno da noite 

- Técnico em Modelagem do Vestuário (subsequente ao Ensino Médio) – 2  vagas no turno da noite  

- Técnico em Produção de Moda (concomitante) – 25 vagas no turno da tarde 

 Campus Rolante (RS-239, Km 68 - Estrada Taquara Rolante) 

- Técnico em Administração (subsequente ao Ensino Médio) – 4 vagas no turno da noite 

- Técnico em Administração (concomitante) – 10 vagas no turno da noite 

- Técnico em Agropecuária (subsequente ao Ensino Médio) – 2 vagas no turno da noite 

- Técnico em Agropecuária (concomitante) – 12 vagas no turno da noite 

 


