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Instituto Federal lança curso gratuito de Contabilidade 

Instituto Federal está com inscrições abertas para curso online de contabilidade, é uma excelente 
oportunidade para dar um UP no currículo 
 

Quer se preparar para o vestibular, reforçar os estudos ou aprender coisas novas? Você pode fazer isso online e gratuitamente, 

através do Instituto Federal. 

O IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul), abriu diversas vagas para cursos online gratuitos, dentre elas está o curso de 

contabilidade voltados para estudantes de graduação e pós-graduação. 

As inscrições podem ser realizadas até dia 30/06/2019 e a conclusão do curso tem o prazo de 31/07/2019. 

 
Curso de Contabilidade do Instituto Federal 
Para se inscrever nos cursos de contabilidade pública é só clicar no link abaixo: 

1) Contabilidade Pública: Aprenda os fundamentos da contabilidade aplicada ao serviço público, incluindo conceitos, receitas, 

despesas, balanços e sistemas utilizados. 

Requisitos: Ensino médio completo e informática básica. 

Números de módulos: 4 

Público-alvo: Ingressantes e pessoas interessadas em conhecer melhor contabilidade ou ingressar no serviço público 

Nível: Básico 

 
Carga Horária 
O curso conta com carga horária de 40 horas, o Instituto Federal não informou se esses cursos gratuitos contam com certificado. 

Obs: É necessário acessar como Visitante para ver as informações e se cadastrar para fazer os cursos gratuitos. 

 
Outros cursos oferecidos pelo Instituto Federal 
São diversas áreas de ensino disponíveis, estas são: Informática, Ciências Exatas e Aplicadas, Ambiente e Saúde, Gestão e 

Negócios, Pré-vestibular e Preparatório para o Processo Seletivo do Instituto. 

Para saber mais e se inscrever nos demais cursos, é só acessar o site do Instituto Federal, através [deste link] 

Gostou desse curso oferecido pelo Instituto Federal? Continue acompanhando o Estágio Online para mais notícias, cursos 

gratuitos, vagas de estágio e emprego e dicas de especialistas. 

Também temos diversas bolsas de estudo em mais de 1.200 faculdades de todo país, confira 

aqui: https://estagioonline.com/bolsas-estudo 

Desejamos sucesso em sua jornada! 
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