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Atualizado em 12 de março de 2013
Waschgton Rodes

Ao todo, são 24 vagas, sendo 12 para o curso de
Informática, no campus de Colatina, Região Noroeste
Também é possível inscrever-se,
até esta sexta-feira, dia 15, para
vagas remanescentes em cursos
técnicos no Instituto Federal do
Espírito Santo (Ifes). Ao todo, são
24 vagas, sendo 12 para o curso
de Informática, no campus de

Mais lidas

Colatina, Região Noroeste.

Especialista em Marketing Digital fará
palestra para advogados em Barra de São
Francisco

Nesse caso, podem candidatar-se ao curso – matutino e de dois
anos de duração – quem já concluiu o ensino médio.
Já no campus de Vitória, há vagas para Técnico em Metalurgia e
Segurança do Trabalho, e os interessados precisam ter, no mínimo,
18 anos de idade e ensino fundamental completo.

Jovem de 22 anos é encontrado morto em
Hotel de Barra de São Francisco
Da estreia no profissional à Seleção em
três anos, capixaba Richarlison admite
surpresa: ”Tudo muito rápido”
Semana da Pátria é comemorada com
atividades especiais em escolas de Barra de
São Francisco
Mais de 20 vagas de emprego em Barra
de São Francisco; confira as oportunidades

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas na sede de cada campus. A
prova, objetiva, será no próximo dia 17 e traz questões de
Português, Matemática e conteúdos do ensino fundamental. As
aulas começam no primeiro semestre letivo, em maio.
Fonte: A Gazeta

Acusado de furto é preso pela polícia
militar de Águia Branca
Bombeiros resgatam homens após 16
horas perdidos em mata no Sul do Espírito
Santo
Operação integrada da Polícia Militar e
Polícia Civil detém quatro pessoas em
Ecoporanga
Suicídio… quando a alma clama por
socorro. Palestra em Barra de São Francisco
nesta quarta-feira
ES: mulher confessa que matou marido
com um filtro de barro
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