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EDITAL COMPLEMENTAR 2012 
CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA INTERNET – SUBSEQUENTE – 

MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

O Campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul – IFRS - torna pública a abertura de inscrições para ingresso em seu curso 
de Técnico em Informática para Internet (subsequente), na modalidade de EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA (EaD), oferecidos pelo Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-TEC Brasil), 
com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2012, destinados àqueles que 
tenham concluído o Ensino Médio (curso de 2o Grau ou equivalente) até a data de início das 
aulas, dia 1º de março de 2012. 

1.DAS VAGAS 
Serão oferecidas 59 vagas para o curso de Técnico em Informática para Internet, 
desenvolvidos na modalidade de Educação a Distância e subsequente, ou seja, para os 
egressos do Ensino Médio distribuídas nos pólos de Cachoeira do Sul/RS, Cruz Alta/RS, 
Santo Antônio da Patrulha/RS e São Lourenço do Sul/RS. Todas as vagas serão para o 
ingresso 1o semestre de 2012. 

A distribuição das vagas é apresentada na Tabela 1: 

Tabela 1 - Distribuição de vagas para o Processo Seletivo 2012. 

Pólos (RS) VAGAS 

Cachoeira do Sul 16 

Cruz Alta 23 

Santo Antonio da Patrulha 11 

São Lourenço do Sul 09 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 PERÍODO E LOCAL 

As inscrições serão realizadas via Internet pelo endereço http://www.riogrande.ifrs.edu.br, 
das 10h00min do dia 19 de dezembro até as 12h00min do dia 16 de janeiro.  O 
candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco 
reais). O pagamento deverá ser realizado no Banco do Brasil até o dia 16 de janeiro de 
2012. Na página eletrônica o candidato encontrará informações específicas de como realizar 
a sua inscrição. 

Observações: 

� Estarão à disposição nos pólos, terminais para que os candidatos possam realizar a 
sua inscrição. 

Horário: horário de funcionamento do pólo local. 

� Os candidatos que desejarem poderão solicitar isenção de pagamento da Taxa de 
Inscrição conforme o Edital de Isenção de Taxa – 2012 - Complementar. 

� O candidato não poderá se inscrever em mais de um pólo. 

 

 

2.2DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

O candidato só terá a sua inscrição homologada se efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição até o dia 16 de janeiro de 2011. As inscrições serão homologadas entre 19 a 20 
de janeiro de 2011. 
 

2.3 CLASSIFICAÇÃO 

As vagas serão preenchidas obedecendo rigorosamente à ordem de classificação obtida 
pelos candidatos em sorteio público.  

 

2.4 DO SORTEIO  

O sorteio será realizado no dia 25 de janeiro de 2012 às 09h no saguão do Campus Rio 
Grande, localizado na rua Eng. Alfredo Huch, 475, bairro Centro, Rio Grande/RS. 

 

2.5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação do resultado do sorteio será feita até o dia 25 de janeiro de 2012, nos pólos e 
na página do Campus Rio Grande do IFRS. Nos pólos será afixada a relação completa dos 
candidatos, por ordem de classificação do sorteio, sendo destacados os candidatos 
inicialmente classificados. 
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3. DA MATRÍCULA E DO REMANEJO 
A matrícula dos classificados será feita nos pólos, entre os dias 06 de fevereiro a 08 de 
fevereiro de 2012, horário local de funcionamento dos pólos. 

No momento da matrícula, serão exigidos os seguintes documentos: 

� Certidão de nascimento ou casamento (fotocópia); 
� Carteira de identidade (fotocópia); 
� CPF (fotocópia); 
� Histórico escolar do Ensino Médio (via original ou cópia autenticada); 
� 2 (duas) fotografias 3x4 recentes. 
� Comprovante de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino e com 

idade igual ou superior a 18 anos (fotocópia); 
� Título de eleitor e comprovante que votou na última eleição se com idade 

superior a 18 anos (fotocópia). 
 

Os candidatos devem providenciar a documentação exigida com antecedência, pois não 
poderão realizar a matrícula sem ela. 

A ausência do candidato, de seu responsável ou de seu procurador no dia e horário da 
matrícula será considerada como desistência da vaga, com a consequente chamada, 
através do remanejo, de outro candidato para o seu preenchimento. Em consequência da 
desistência da vaga, o candidato também perderá o direito a participar do remanejo. 

Os alunos deverão confirmar sua matrícula na primeira semana letiva, assinando o 
comprovante de confirmação, durante a realização das aulas. O não comparecimento neste 
período, do aluno, de seu responsável ou de seu procurador caracterizará desistência da 
vaga, com a consequente chamada, através do remanejo, de outro candidato para o seu 
preenchimento. 

As vagas que não forem preenchidas por motivo de desistências ou eliminações de 
candidatos (aqueles que não apresentarem a documentação exigida por este edital) serão 
preenchidas através do processo de remanejo. Para o preenchimento das vagas 
existentes, será utilizada a lista de espera dos candidatos que realizaram o sorteio. 

A relação de vagas inicialmente disponíveis para remanejo será divulgada no dia 13 de 
fevereiro de 2012, nos pólos e na página do Campus Rio Grande do IFRS. A matrícula dos 
remanejados será feita no dia 14 de fevereiro de 2012, nos pólos, no horário de 
funcionamento do pólo local. 

Poderão ser feitos novos chamamentos aos candidatos durante o primeiro mês de aula, se 
durante este período os candidatos já matriculados desistirem ou abandonarem o curso no 
qual se matricularam. 
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO 
SELETIVO DISCENTE DO IFRS CAMPUS RIO GRANDE- COPERSE. 

 

5. CALENDÁRIO 
Na Tabela 2 é apresentado o calendário do Processo Seletivo 2012: 

Tabela 2 - Calendário do Processo Seletivo 2012. 

Data Atividade Local Hora 

12/12/11 a 
06/01/12 

Solicitação de isenção de taxa de 
inscrição Pólos Horário de func. 

dos pólos 

19/12 a 16/01 Inscrições para o Processo Seletivo Internet 

A partir das 
10h00min do dia 

19/12 até às 
12h00min do dia 

16/01 

19/12/11 a 
16/01/12 Pagamento da taxa de inscrição Banco do Brasil  

19/01/12 a 
20/01/12 

Divulgação da homologação das 
inscrições  Internet / Pólos  

25/01/12 
Sorteio público das vagas 
e Divulgação dos resultados 

Campus Rio 
Grande / 

Internet / Pólos 

A partir das 
9h00min 

06/02/12 a 
08/02/12 

Matrícula Pólos Horário de func. 
dos pólos 

13/02/12 Divulgação das vagas e dos 
selecionados para o remanejo Internet / Pólos  

14/02/12 Matrícula dos selecionados no 
remanejo Pólos Horário de func. 

dos pólos 

01/03/12 Início das aulas  Internet / Pólos   

 

 

         Prof. Sérgio Wortmann                             Prof.a Cláudia Schiedeck Soares de Souza 

   Pró-Reitor de Ensino do IFRS                                            Reitora do IFRS 


