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Serra, 23 de agosto de 2018
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Serra, 15 de outubro de 2014 às 16:10

Ifes oferece 3.4 mil vagas. Na Serra
são 144 para Informática e
Automação Industrial
+LIDAS

Campus Serra do Ifes oferece cursos de Automação
Industrial e Informática. Foto: Divulgação Ifes

Estão abertas as inscrições para os cursos
técnicos do Instituto Federal de Educação do
Espírito Santo (Ifes) até 16 de novembro. Para
a unidade da Serra são 144 vagas para
Automação Industrial e Informática. Ao todo,
são 3.456 vagas distribuídas em 82 cursos nas
modalidades integrados ao ensino médio,
concomitante, subsequente e educação de
jovens e adultos. As oportunidades são
distribuídas nos 19 campi e estão detalhadas
nos editais 01 e 02/2015.

Os cursos começam em 2015 e serão oferecidos nas unidades do Ifes
em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Cachoeiro de
Itapemirim, Alegre, Colatina, Linhares, São Mateus, Aracruz, Barra de
São Francisco, Itapina, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa,
Ibatiba e Venda Nova do Imigrante. Ao todo serão 19 municípios a
oferecer diversos cursos em áreas diferentes.

1

Moradora da Serra
promove concurso de
beleza negra no ES

2

Governo autoriza
concurso público para
preencher 527 vagas

3

Briga pela associação de
Laranjeiras vai parar na
Justiça

4

Ambiental Serra tem R$
250 mil em multas
canceladas e convertidas

Provas começam no dia 30 de novembro
No dia 30 de novembro, das 14h às 18h, serão aplicadas as provas objetivas para os
cursos técnicos nas modalidades integrado ao ensino médio, concomitante e
subsequente.
Para as modalidades integrado ao ensino médio e concomitante com a 2ª série do
Ensino Médio serão exigidos conteúdos das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, História e Geografia. Já para a modalidade concomitante com a 3ª série do
Ensino Médio e subsequente, as provas serão de conteúdos das disciplinas Língua
Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia, História e Geografia.
Já para os cursos na modalidade educação de jovens e adultos oferecidos em Vitória, o
processo seletivo conta com prova objetiva de Língua Portuguesa e Matemática. A
seleção para o curso de Qualificação Profissional em Cadista para Construção Civil conta
ainda com uma prova de redação.
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A seleção para os cursos na modalidade educação de jovens e adultos em Santa Teresa
conta com participação em palestra informativa e análise socioeducacional.

Clique aqui e veja o edital para o processo seletivo 2015.
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Parque da Cidade recebe
exposição itinerante sobre
a Língua Portuguesa

R$ 1,6 milhão para drenar
e pavimentar 1 quilômetro
de ruas em Novo Horizonte

Passeatas na Serra pedirão
mais diálogo para
prevenção do suicídio

Fim de semana com
chuva? Confira a previsão
do tempo

Município entrega reforma
de praça de Cidade
Continental

Polícia prende h
arrombou loja na
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