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Pauta: Oferta de vagas em 2015 e qualificação profissional no Câmpus Três Lagoas
Qualificação profissional: Em 2014, o Câmpus Três Lagoas do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) formou/certificou 134
estudantes nos cursos técnicos integrados em Eletrotécnica e Informática, no curso
superior de tecnologia em Sistemas para Internet, nos cursos técnicos subsequentes a
distância em Logística, Eventos, Meio Ambiente, Edificações, Manutenção e Suporte
em Informática e Segurança do Trabalho e em cursos de qualificação profissional
ofertados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) nas áreas de Gestão de Negócios, Desenvolvimento Educacional e Social e
Ambiente e Saúde.
Mercado de trabalho: No ano passado, 17 estudantes do Câmpus Três Lagoas do IFMS
concluíram o estágio em empresas ou instituições parceiras nas áreas de Informática,
Eletrotécnica, Sistemas para Internet e Manutenção e Suporte em Informática.
Atualmente, oito estudantes do câmpus fazem estágio.
É importante esclarecer que os estágios integram a matriz curricular dos cursos, fazem
parte da formação técnica dos estudantes e são feitos mediante convênio estabelecido
entre o IFMS e as empresas/instituições.
Vagas para 2015: Segue relação de cursos com seleções já encerradas que tiveram
início no primeiro semestre deste ano:
Técnico integrado*
Informática - 80 vagas
Eletrotécnica - 80 vagas
Técnico subsequente**
Eletrotécnica (presencial) - 40 vagas
Manutenção e Suporte em Informática (presencial) - 40 vagas
Superior de Tecnologia
Sistemas para Internet - 40 vagas
Automação Industrial - 40 vagas
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 40 vagas
Ainda para este ano estão previstas as ofertas dos seguintes cursos:

Formação Inicial e Continuada (FIC)***
Eletricista Industrial: 80 vagas
Instalador e Reparador de Redes de Computadores: 80 vagas
Técnico Subsequente
Eletrotécnica (presencial) - 40 vagas
Manutenção e Suporte em Informática (presencial) - 40 vagas
Superior de Tecnologia
Sistemas para Internet - 40 vagas
Automação Industrial - 40 vagas
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 40 vagas
Modalidades de ensino:
(*) Os estudantes da modalidade integrada cursam o ensino médio articulado às
disciplinas da formação técnica escolhida.
(**) Os alunos dos cursos subsequentes, ofertados na modalidade a distância ou
presencial, possuem nível médio completo e recebem apenas a formação técnica
específica.
(***) Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são de qualificação profissional
com curta duração (carga horária mínima de 180 horas). O tempo médio de duração é
de três meses.
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