
 
 

Foi divulgada no dia 22 de dezembro a relação dos candidatos 
classificados no Teste de Classificação 2012 aos cursos integrados e 
subsequentes do Campus Rio Grande. Com publicação prevista para o 
início da tarde, a listagem reuniu candidatos e familiares cheios de 
expectativa na entrada do saguão da escola. Abraços, tintas e muitas 
fotografias marcaram o momento de festa dos novos estudantes. O 
listão está disponível no site www.riogrande.ifrs.edu.br e o 
desempenho individual dos candidatos pode ser acessado em 
www.processoseletivo.riogrande.ifrs.edu.br/2012.  
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Aprovados fazem festa 
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Proeja receberá 80 novos estudantes em 2012 
O Campus Rio Grande divulgou o edital do processo seletivo 

2012 do Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (Proeja). Serão oferecidas 80 vagas no 
próximo ano letivo, com ingresso de 40 estudantes no primeiro 
semestre e 40 no segundo.  

Podem concorrer às vagas jovens e adultos com 18 anos 
completos até o dia 27 de fevereiro de 2012 e que tenham 
concluído o ensino fundamental. O período de inscrição estará 
aberto de 3 a 6 de janeiro. As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas apenas pelos interessados, das 11h às 14h e das 16h 
às 21h, no miniauditório do Campus Rio Grande (Rua 
Engenheiro Alfredo Huch, 475, Centro). O candidato que 
necessitar de condições especiais para participação no processo 
seletivo deverá formalizar o pedido à comissão organizadora. A 
divulgação dos candidatos classificados será feita até o dia 16 de 
janeiro no site e nos murais do Campus Rio Grande.  

No momento da inscrição, serão exigidos: documento com 
foto atualizada (fotocópia), comprovante de endereço 
(fotocópia), comprovante de renda (fotocópia), candidatos que 
possuem família inscrita no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à fome (MDS), devem 
apresentar Número de Identificação Social (NIS) ou Cartão do 
Programa Bolsa Família. O formulário de inscrição será 
disponibilizado e deverá ser preenchido pelo candidato no local 
da inscrição.  

Como funciona o Proeja 
Os cursos do Proeja têm duração de oito semestres letivos 

(quatro anos). Ao final do quarto semestre, cursado com 
aproveitamento, o aluno escolhe um dos seguintes cursos 
técnicos: Automação Industrial, Eletrotécnica, Enfermagem, 
Geoprocessamento ou Refrigeração e Climatização. Os alunos 
que concluem o curso têm direito à certificação válida tanto 
para o Ensino Médio quanto para a habilitação ao exercício 
profissional na área técnica de sua formação. Ao final do quinto 
semestre cursado com aproveitamento, o estudante tem a 
possibilidade de optar por uma saída intermediária, com 
certificação apenas de conclusão do Ensino Médio. O edital e as 
atualizações do processo seletivo do Proeja 2012 podem ser 
acompanhados no site do Campus Rio Grande na área Ingresso. 
Informações pelo telefone 3233 8603.

Banda Projeto dá show 
A banda Projeto deu show no último dia 

de aula de 2011, quinta-feira, 22, no 
anfiteatro Earle Barros. Aberta à 
comunidade escolar, a apresentação 
começou às 18h30 com a abertura da 
professora Viviani Kwecko, coordenadora 
do grupo. A banda, que teve início em 2011 
e já fez intervenções musicais e 
participações em atividades da escola, 
caprichou nas interpretações e no jogo de 
luzes no palco. Quase 20 canções, de 
Estúpido Cupido (Celly Campelo) a Rolling in 
the deep (Adele), integraram o repertório 
da banda e empolgaram o público.  

 
 
 
 
 

 
 

Grifo em férias  
O Grifo, informativo semanal do Campus Rio Grande, começou em agosto de 2011. Sua versão impressa é distribuída na escola e fica disponível na 
secretaria e no saguão do pavilhão central. Online, o Grifo circula por e-mail entre os servidores e suas edições podem ser acessadas no site 
www.riogrande.ifrs.edu.br, na área Comunicação. A partir de hoje o informativo sai de férias e retorna em fevereiro de 2012, acompanhando a 
movimentação da escola na organização da volta às aulas. Até lá! 
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