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EDUCAÇÃO

 IFES COLATINA, IFES ITAPINA,

VAGAS

 Postado janeiro 22, 2020

 às 12:00 pm

 Sem comentários

Começam as inscrições
para o SISU. Vejam as
vagas para o Ifes
Colatina e Campus
Itapina
    



Nesta terça-feira (21) começaram as inscrições para o SISU. O Ifes está com 45 cursos

superiores em todo o Estado. Só em Colatina,o Ifes  está ofertando  6 cursos.

3 pelo Campus Colatina (Administração, Arquitetura e Urbanismo  e Sistemas de

Informação)
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3 pelo Campus Itapina (Zootecnia, Ciências Agrícolas  e Pedagogia.

As inscrições vão até o dia 24 de janeiro, pelo site sisu.mec.gov.br. Somente pode

concorrer quem fez o ENEM em 2019.

Mais Notícias

Lutas de Box e Kickboxing entre
colatinenses e Argentinos
prometem esquentar o �m de
semana em Colatina
No próximo sábado (14), vai acontecer no ginásio
de esportes da ACD o Colatina Fight Internacional,
evento com 12 lutas nas modalidades Boxe e
Kickboxing,

12 de março de 2020

ESPORTES

Quinta-feira (12) será com chuva
para o colatinense; con�ra a
previsão do tempo
O céu deve permanecer com muitas nuvens,
favorecendo um clima nublado e há possibilidade
de pancadas de chuva para Colatina e
cidades vizinhas. Segundo o Instituto Capixaba de

12 de março de 2020

CIDADES

CIDADES
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Médico colatinense perde
controle de automóvel derruba

dois postes e quase cai em
ribanceira
Um dos médicos mais renomados do município de
Colatina sofreu um acidente automobilístico em
Águia Branca. O médico tinha feito plantão 24
horas no dia

12 de março de 2020

0.66

ANTERIOR
Polícia investiga denúncias anônimas sobre o desapareciment…

PRÓXIMO
Quinze alertas diferentes de chuvas intensas para 10 cidades d…
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