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 EDUCAÇÃO
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FEIRA, TERMINA

 Postado junho 4, 2019

 às 12:00 pm

 Sem comentários

Termina nesta quinta-
feira (6) as inscrições
para os cursos do Ifes
Colatina
    



Os interessados em se inscreverem para uma das 1.156 vagas em cursos técnicos

concomitantes, subsequentes e do Programa Nacional de Integração da Educação

Pro�ssional  com Educação Básica na Modalidade  de Educação de Jovens e Adultos

(Proeja), tem até esta quinta-feira (06) .

São oportunidades para ingressar no segundo semestre letivo, no campi de Colatina,

Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares,

São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Há também a oferta de um curso à distância, pelo

Centro de Referência em Formação e em Educação à  distância, localizado em Vitória.
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 O Campus Colatina está oferecendo 32 vagas para o curso técnico em Edi�cações na

modalidade concomitante, isto é, o candidato deve ter completado o ensino médio ou

estar cursando a 3ª série do ensino médio. O curso é presencial, e ocorrerá no turno

noturno  e tem duração de dois anos.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Ifes WWW.ifes,edu.br. Mais informações pelo

próprio e-mail processoseletivo@ifes.edu.br ou pelo telefone(27) 3323-4170.
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