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EDITAL Nº 001/2020 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL TÉCNICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO NOTURNO – 2020/2 

 

 

O Diretor Executivo da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, 

de Novo Hamburgo/RS, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital contendo as 

normas referentes as inscrições para o preenchimento de vagas relativas aos CURSOS DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – Noturno, nas 

habilitações em QUÍMICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, ELETRÔNICA, SEGURANÇA DO 

TRABALHO, MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, DESIGN DE INTERIORES e INFORMÁTICA 

PARA INTERNET, no período do noturno, para ingresso no segundo semestre do ano letivo de 

2020/2, nos termos da legislação vigente, observando-se as seguintes orientações: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo de inscrição será regido por este Edital, por seu Anexo I, avisos e eventuais 

retificações, e terão seus informes divulgados na íntegra no endereço eletrônico 

www.liberato.com.br. 

1.2. A escolaridade necessária ao candidato a uma vaga é o Ensino Médio completo ou em 

conclusão. Neste caso, o candidato deverá estar cursando o último ano do Ensino Médio 

no momento de sua inscrição e ter concluído o Ensino Médio no ato da matrícula. 

1.3. Para realizar a inscrição, o candidato deverá possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física) 

e documento de identidade com foto atualizada, possível de reconhecimento do 

candidato (RG). 

1.4. As datas, os horários e os locais para realização de todas as etapas previstas por este 

Edital estão dispostos no Anexo I – Cronograma. 

1.5. O resultado do presente processo seletivo terá validade para o período letivo 

subsequente à sua realização, ou seja, segundo semestre do ano de 2020, podendo os 

suplentes serem chamados para o primeiro semestre de 2021. 

1.6. O presente Edital tem como objetivo preencher as vagas conforme quadro abaixo. 

Ressalta-se que no número de vagas informado estão incluídos os eventuais repetentes. 

A Fundação Liberato não assegura vagas em todos os componentes 

curriculares/disciplinas dos semestres que compõem os cursos, inclusive no primeiro 

semestre. 

 

HABILITAÇÃO / CURSO TÉCNICO NÚMERO DE VAGAS 

Química 32 

Eletrotécnica 32 

Mecânica 32 

Eletrônica 32 

Segurança do Trabalho 32 

Manutenção Automotiva 32 

Design de Interiores 30 

Informática para Internet 32 
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2. DA OPÇÃO PELO CURSO/HABILITAÇÃO 

2.1. A opção pelo curso deverá ser realizada no momento da inscrição no presente Edital. 

2.2. No ato da inscrição o candidato deverá selecionar a ordem de preferência de cada curso. 

2.3. O candidato não poderá alterar a opção de habilitação (química, eletrotécnica, mecânica, 

eletrônica, segurança do trabalho, manutenção automotiva, design de interiores e 

informática para internet) após efetivação da inscrição. 

2.4. Cada curso/habilitação possui duração e carga horária própria, com base no respectivo 

plano político pedagógico. 

2.4.1. Os cursos técnicos em Química, Eletrotécnica, Mecânica e Eletrônica têm a 

duração mínima de 05 (cinco) semestres e estágio curricular obrigatório de 720 

(setecentos e vinte) horas. 

2.4.2. O curso técnico em Segurança do Trabalho tem a duração mínima de 04 (quatro) 

semestres e estágio curricular obrigatório de 480 (quatrocentas e oitenta) horas. 

2.4.3. O curso técnico em Manutenção Automotiva tem a duração mínima de 04 (quatro) 

semestres e estágio curricular obrigatório de 400 (quatrocentas) horas. 

2.4.4. O curso técnico em Design de Interiores tem a duração mínima de 04 (quatro) 

semestres e não prevê estágio obrigatório. 

2.4.5. O curso técnico em Informática para Internet tem duração de 04 (quatro) 

semestres e estágio curricular obrigatório de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

2.5. Para todas habilitações, o regime é semestral e a matrícula é realizada por componente 

curricular/disciplina. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente via internet no endereço eletrônico 

www.liberato.com.br, da zero hora do dia 09 de maio de 2020 até às 23 horas 59 minutos 

do dia 30 de junho de 2020, conforme Anexo I – Cronograma deste Edital. 

3.2. A inscrição deverá ser realizada com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

candidato. 

3.3. O preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e as informações prestadas serão 

de inteira responsabilidade do candidato. Antes de confirmar a inscrição, o candidato 

deverá ler o presente Edital no site da Fundação Liberato, não cabendo, posteriormente, 

interposição de recursos ou alegação de desconhecimento dessas informações. 

3.4. O candidato poderá ter sua inscrição cancelada a qualquer tempo, além de outras 

implicações legais, em casos de fraude ou falsidade das informações declaradas. 

3.5. O pagamento da taxa de inscrição/APM, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

deverá ser realizado exclusivamente por meio do boleto bancário gerado no endereço 

eletrônico www.liberato.com.br no momento da inscrição. 

3.5.1. O boleto para pagamento da taxa deverá ser quitado, em qualquer agente 

financeiro, impreterivelmente, até a data do vencimento. 

3.5.2. No caso de o vencimento ocorrer no final de semana e/ou feriado, o pagamento 

deverá ser obrigatoriamente antecipado. 

3.5.3. O candidato que não conseguir emitir o boleto bancário poderá realizar contato 

através do e-mail ingresso@liberato.com.br, para solução do problema. 

3.6. O candidato que efetuar a inscrição no último dia, deverá efetuar o pagamento do boleto 

bancário no dia útil seguinte, impreterivelmente, conforme estabelecido no Anexo I – 

Cronograma deste Edital. 

http://www.liberato.com.br/
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3.7. É de responsabilidade do candidato informar corretamente seus dados cadastrais e 

mantê-los atualizados durante todo o processo seletivo. 

3.8. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma e só terá validade 

para o presente Processo Seletivo. 

 

4. DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES 

4.1. O candidato será considerado inscrito no processo seletivo somente após o recebimento 

da confirmação do pagamento bancário da taxa de inscrição. 

4.1.1. A confirmação de pagamento da inscrição estará disponível para consulta no 

endereço eletrônico www.liberato.com.br, no ambiente do processo seletivo com 

acesso através do CPF cadastrado, em até 05 (cinco) dias úteis após o pagamento 

do boleto bancário. 

4.1.2. Constatando que não houve mudança do status de pagamento em até 05 (cinco) 

dias úteis, o candidato deverá enviar e-mail para ingresso@liberato.com.br, 

anexando o comprovante de pagamento do boleto bancário e o boleto bancário 

gerado. 

4.1.3. Os comprovantes com o título de AGENDAMENTO, não serão considerados para 

análise. 

4.2. O candidato deverá consultar a Lista de Homologações das Inscrições no endereço 

eletrônico www.liberato.com.br na data estabelecida no Anexo I – Cronograma deste 

Edital, a partir das 09 horas para certificar-se da homologação da sua respectiva 

inscrição. 

4.2.1. Em caso de divergência de dados na Lista de Homologações das Inscrições, o 

candidato deverá interpor recurso da sua inscrição, juntando as comprovações 

necessárias, no período estabelecido no Anexo I – Cronograma deste Edital, na 

Central de Atendimento da Fundação Liberato, via e-mail ingresso@liberato.com.br. 

4.2.2. As inscrições homologadas através dos recursos, estabelecidos no item 4.2.1, 

serão divulgadas na data definida no Anexo I – Cronograma deste Edital, no 

endereço eletrônico www.liberato.com.br. 

4.3. Não será validada a inscrição cujo pagamento seja efetuado após a última data de 

pagamento estabelecida no Anexo I – Cronograma deste Edital, não sendo devido ao 

candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente. 

4.4. A Fundação Liberato não se responsabilizará por solicitações de inscrições não 

recebidas por motivos de ordem técnica nos computadores, falhas na comunicação ou 

congestionamento nas linhas de comunicação, bem como por força de outros fatores de 

ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, principalmente no último dia 

de inscrição via internet. 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. O Edital do processo de seleção será divulgado após o término do período de quarentena 

de COVID-19 determinada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde 

constarão todas as datas e regramentos ao qual os inscritos neste processo estão 

submetidos, para ingresso no segundo semestre de 2020. 

5.2. Os inscritos neste Edital aceitam os regramentos que serão divulgados no Edital de 

seleção. 
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6. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS 

6.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital. 

6.2. Os dados cadastrais são de responsabilidade exclusiva do candidato. 

6.3. Para conhecimento de todos, este Edital será divulgado no endereço eletrônico 

www.liberato.com.br e no saguão principal da Fundação Liberato, Rua Inconfidentes, 

395, Bairro Primavera, Novo Hamburgo/RS. 

6.4. A Comissão do Processo Seletivo reserva-se o direito de alterar o calendário, diante das 

circunstâncias que assim o justifique, dando ciência aos interessados através do 

endereço eletrônico www.liberato.com.br. 

6.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das publicações e dos 

avisos decorrentes do cronograma de execução deste Edital, através do endereço 

eletrônico www.liberato.com.br. 

6.6. O desconhecimento do conteúdo deste Edital e dos avisos operacionais publicados não 

poderá ser utilizado como forma de justificativa para eventuais prejuízos requeridos pelo 

candidato. 

6.7. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela 

Comissão do Processo Seletivo e encaminhados, para solução conclusiva, à Direção 

Executiva da Fundação Liberato. 

 

Novo Hamburgo, 08 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Ramon Fernando Hans 

Diretor Executivo 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

 

EVENTO DATA LOCAL / HORÁRIO 

Publicação do Edital 09/05 
No endereço eletrônico 

www.liberato.com.br 

Período de Inscrições 09/05 a 30/06 
Exclusivamente no endereço 

eletrônico www.liberato.com.br 

Último dia para pagamento do 

boleto bancário da taxa de inscrição 
01/07 Rede bancária 

Divulgação da Lista de 

Homologação das Inscrições 
03/07 

No endereço eletrônico 

www.liberato.com.br e no saguão 

principal da Fundação Liberato, a 

partir das 09 horas 

Período para Recurso da Lista de 

Homologação das Inscrições 
06/07 Conforme item 4.2.1 

Divulgação da análise das 

inscrições homologadas através de 

Recurso 

07/07 
Exclusivamente no endereço 

eletrônico www.liberato.com.br 
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