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Ifes de Colatina oferece mais de 30 vagas para
curso técnico em edi cações
No campus do município serão ofertadas 32 vagas para curso técnico em Edi cações na
modalidade concomitante e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho

Moradores de Colatina que já terminaram

o ensino médio ou estão no último ano

poderão aproveitar a oportunidade do

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

para se quali carem pro ssionalmente.  

O campus do município está oferecendo

32 vagas para o curso técnico em

Edi cações na modalidade concomitante,

para candidatos que já estão completaram

o ensino médio ou ainda cursam o 3º ano

do ensino médio. O curso presencial será

no turno da noite e tem duração de dois

anos.  

Ao todo, serão ofertadas mais de 1.200 vagas para cursos técnicos em todo o Estado e o

período de inscrição vai de 8 de maio a 5 de junho. O valor da taxa é de R$ 68,00, e a isenção

pode ser requerida até o dia 25 de maio. Clique aqui para se inscrever!
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No campus de Colatina estão sendo ofertadas 32 vagas 
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