
Cursos técnicos criam oportunidades 
no mercado de trabalho
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global
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Em um mercado de 
trabalho cada vez mais 
competitivo, qualifica-
ção pode ser a palavra-  
-chave para se conseguir 
uma boa vaga. Uma das 
opções mais acessíveis 
para ingressar no mer-
cado de trabalho são os 
cursos técnicos, já que o 
seu custo é mais baixo do 
que o de uma faculdade 
e sua duração é menor. 
São inúmeras escolas que 
oferecem esses cursos no 
estado, e algumas opções 
são gratuitas e estão ao al-

cance de todos.
A supervisora de aten-

dimento da agência de 
Porto Alegre do Sistema 
Nacional de Empregos 
(Sine), Samara Seidler, 
relata que atualmente há 
falta de profissionais qua-
lificados em diversas áre-
as técnicas, entre elas as 
de construção civil, pada-
ria e confeitaria e admi-
nistrativa. “Uma grande 
dificuldade existente no 
país para qualificação é 
a falta de escolaridade, o 
que gera uma grande bar-

reira para que o trabalha-
dor seja inserido no mer-
cado de trabalho”, afirma 
a supervisora. 

Samara Seidler desta-
ca a importância da bus-
ca de qualificação para 
quem quer progredir 
na carreira profissional: 
“O mercado está cada 
vez mais competitivo, 
e a grande dificuldade 
é conseguir candidatos 
qualificados para que 
estas vagas sejam preen-
chidas, o que hoje gira 
em torno de 1000”. 

A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e ao Emprego (Pronatec). A expectativa é de que sejam criadas oito milhões de vagas 

Se você tem dúvidas sobre qual curso escolher, confira quais são as 
áreas nas quais há maior procura de profissionais com qualificação 
atualmente:

Canoas: Administração e Contábeis;
São Leopoldo: Informática, Logística, Gestão, Administração, 
Eletromecânica, Elétrica e Mecânica;
Sapucaia do Sul: Administração, Química, Elétrica e Mecânica;
Esteio: Administração, Segurança do Trabalho e Desenho 
Técnico;

A grande necessidade de profissionais qualificados  mostra que a opção para quem quer conseguir uma vaga é se especializar

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio Grande do 
Sul (IFRS) oferece mais de 
3000 vagas entre cursos 
técnicos e superiores gra-
tuitos, distribuídos nos 
Campi Bento Gonçalves, 

Canoas, Caxias do Sul, 
Erechim, Farroupilha, 
Feliz, Ibirubá, Osório, 
Porto Alegre, Restinga 
e Sertão. O processo se-
letivo 2012/1 já está em 
andamento e as inscri-
ções podem ser feitas 

até o dia 16 de novem-
bro. A taxa de inscrição 
é de R$ 45 e as provas, 
com questões objetivas, 
acontecem em dezem-
bro. Parte das vagas são 
reservadas para ingresso 
pelo ENEM. 

IFRS está com inscrições abertas Campus Porto Alegre:
O processo seletivo acontecerá no dia 4 de dezembro. Para os que 
se inscreverem para os cursos de Instrumento Musical será aplicada 
uma prova prática antes da escrita. 

CURSO VAGAS DURAÇÃO

Transações Imobiliárias

Secretariado 

Biotecnologia

Administração 

Redes de Computadores 

Química

Biblioteconomia

Informática

Segurança do Trabalho

Contabilidade 

Panificação e Confeitaria

Instrumento Musical – 
Flauta Doce 

Instrumento Musical – 
Violão
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CURSO VAGAS DURAÇÃO

Técnico Integrado ao Ensino 
Médio em Administração

Campus Canoas:
O processo seletivo acontecerá no dia 11 de dezembro.

Técnico Integrado ao Ensino 
Médio em Informática 

Superior de Tecnologia em 
Automação Industrial

Superior de Tecnologia em 
Logística

7 semestres
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8 semestres

6 semestres
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25
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Confira algumas das vagas oferecidas na Região Metropolitana:

Alunos buscam especialização, em cursos técnicos, 
para ingressar no mercado de trabalho


