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MENSAGEM
DO DIRETOR

Aos Candidatos e candidatas, futuros alunos e
alunas da Liberato

Este material foi criado com muito carinho para
vocês que desejam tornar-se aluno da Liberato.

As vantagens em cursar o Ensino Médio Integrado ou Pós-Médio na Fundação
Liberato, como a infraestrutura, os recursos humanos e a produção de
conhecimento por meio da pesquisa científica, já são conhecidas por todos, tanto
pelo acesso ao site da escola, quanto pela veiculação constante de notícias na
mídia.

Aqui quero ressaltar a grande oportunidade que terão de conhecer o espírito
inovador que nasce nas salas de aulas, nos laboratórios e também nos gramados
da escola, estendendo-se para o mundo. 

Estudar na Fundação Liberato é mais do que ser apenas um estudante de curso
técnico, trata-se de fazer parte de uma ideia transformadora, passar a integrar um
conceito que vocês poderão compreender em pouco ou muito tempo. Ao final do
curso, porém, todos terão alcançado este modus operandis impresso pelo DNA
Liberato, esse ethos que constitui nossos modos singulares de ser e estar no
mundo, uma transformação que alguns podem não saber explicar, mas que é
perceptível por todos. 

Vocês devem estar querendo saber: e quando nos daremos conta de que ocorreu
essa mudança?

Eu respondo: quando estiverem conversando com alguém, sem citar por onde
passaram ao longo de sua formação, e este lhes perguntar: você foi aluno da
Liberato, né? 

#VemSerLiberato

Saudações, 
Diretor Ramon Fernando Hans
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A Fundação Liberato possui uma estrutura voltada à educação profissional de
nível técnico com aproximadamente 3.000 alunos matriculados, provenientes
de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul

Os cursos diurnos são integrados ao Ensino Médio, dirigidos para alunos que
já concluíram o ensino fundamental. Têm duração de 4 anos, mais 720 horas
de estágio na empresa e são oferecidos nas áreas de Química, Mecânica,

Eletrotécnica e Eletrônica.

Os cursos de educação profissional noturnos são dirigidos aos alunos que já
possuem o ensino médio completo e que desejam obter formação técnica.

Têm duração mínima de 4 ou 5 semestres mais estágio. São oferecidos nas
mesmas áreas dos cursos diurnos, mais Segurança do Trabalho, Manutenção
Automotiva, Design de Interiores e Informática para Internet.

Além das salas de aula convencionais, a Fundação Liberato conta ainda com
salas de desenho, sala de vídeo, salas de estudo, laboratórios de informática,

biblioteca, laboratórios técnicos e oficinas próprias para cada curso, além
de um módulo desportivo-cultural e um ginásio de esportes.

APRESENTAÇÃO
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06
MOTIVOS PARA

ESTUDAR NA LIBERATO

Excelência no ensino
A Fundação Liberato, com mais de 50 anos na Educação
Profissional, é avaliada pelo Ministério da Educação (MEC)
como uma das melhores escolas do Vale dos Sinos e é
referência entre as escolas técnicas do Estado. Os
professores e professoras são altamente qualificados e têm
compromisso com o aprendizado integral, com foco no
ensino pela pesquisa.
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Reconhecimento no

mercado de trabalho
Os técnicos formados pela Liberato têm mais
oportunidades de trabalho e maior renda. Empresas e
instituições reconhecem seu potencial e procuram pelos
técnicos formados na escola.
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Empregabilidade antes

da formatura
As oportunidades de experiência profissional começam
antes mesmo da formatura! A escola tem convênios de
estágio com centenas de empresas e é uma ponte para o
mercado de trabalho.
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A escola oportuniza experiências únicas como participação
em eventos culturais e sociais, coral e orquestra, equipes
esportivas e feiras científicas e tecnológicas, como a
Mostratec. Por meio da pesquisa científica você pode
ajudar a melhorar o mundo, produzindo conhecimento e,
ainda, conhecer outras culturas e países.

CPA
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 Mensalidade conforme

a renda da família 
O aluno pode solicitar bolsa de estudos e pagar a
mensalidade conforme a renda da família ou, até mesmo,
ser isento de pagamento (a concessão da bolsa depende
de avaliação prévia da situação socioeconômica familiar).
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 Infraestrutura e Área

verde
A Liberato integra natureza, ciência e tecnologia em um
espaço de ensino, pesquisa e convivência. Há, na
instituição, em torno de 40 laboratórios, ginásio e quadras
de esportes, biblioteca, módulo cultural, auditório,
restaurante em um ambiente com onze hectares de muita
área verde para estudar e conviver em segurança.
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Experiências singulares04

Quais são os seus motivos?
Vem pra Liberato e descubra muitos outros motivos pra ser
nosso aluno!



ROTEIRO
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Atenção: este roteiro é apenas um resumo das etapas do Processo Seletivo.

É fundamental a leitura do Edital Nº 002/2022, onde constam as informações
oficiais.



O que é?
O Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio é um
curso de educação profissional que ocorre somente no
turno da noite, dirigido a alunos que já possuem o

ensino médio concluído e que desejam obter formação
técnica em determinada área. São oferecidas oito
opções de curso, com duração mínima específica, com
regime semestral e matrícula realizada por
componente curricular/disciplina. 

Requisito
Conclusão do Ensino Médio até a data da matrícula. 

Opções de cursos
na Fundação Liberato você encontra oito cursos nesta
modalidade.

CURSO TÉCNICO
SUBSEQUENTE AO
ENSINO MÉDIO

CPA
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Química

O Curso Técnico de Química busca desenvolver
nos alunos competências profissionais e pessoais
necessárias à operação, monitoramento e controle
analítico de processos industriais; à prestação de
serviços de assistência técnica nas áreas industrial
e comercial; ao controle de qualidade de insumos
e produtos; e ao desenvolvimento de projetos de
pesquisa em diferentes tecnologias de produção,
fundamentados nos princípios de gestão e
preservação ambiental.

Duração mínima de 05 (cinco) semestres e estágio
curricular obrigatório de 720 (setecentos e vinte)
horas.

CPA
Centro de Planejamento e Avaliação

Eletrotécnica

O Curso Técnico de Eletrotécnica tem por objetivos
capacitar o aluno a realizar instalações elétricas
residenciais, comerciais e industriais; elaborar
projetos de baixa e alta tensão, luminotécnica,

automação e seus processos, pneumática,

controladores lógicos programáveis, sensores,
atuadores, geradores, transformadores, motores,
eletrônica industrial, informática, painéis de
comando, bobinagem, instrumentos de medidas
elétricas, softwares de representação gráfica,

simuladores e eficiência energética.

Duração mínima de 05 (cinco) semestres e estágio
curricular obrigatório de 720 (setecentos e vinte)

horas.
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Mecânica

A proposta do Curso Técnico de Mecânica é formar
profissionais criativos, dinâmicos, atentos à
realidade e aos problemas sociais e ambientais,
com visão moderna, empreendedora, crítica e
sustentável. Tem por objetivo capacitar o aluno a
coordenar grupos de trabalho, efetuar
planejamento e controle de produção, elaborar
projetos mecânicos, realizar o controle de
qualidade, coordenar e atuar na área de
manutenção preventiva, preditiva e corretiva de
sistemas mecânicos.

Duração mínima de 05 (cinco) semestres e estágio
curricular obrigatório de 720 (setecentos e vinte)

horas.
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Eletrônica

O Curso Técnico de Eletrônica visa à
fundamentação necessária para a compreensão
dos sistemas eletroeletrônicos e de controle no
todo e em partes funcionais, permitindo a
utilização plena dos instrumentos de observação e
medição característicos, a elaboração de
programas aplicativos em computadores,
microprocessadores e microcontroladores, usando
as linguagens compatíveis, assim como o
desenvolvimento teórico, montagem e teste de
protótipos, segundo critérios de projetos
previamente definidos.

Duração mínima de 05 (cinco) semestres e estágio
curricular obrigatório de 720 (setecentos e vinte)

horas.
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Segurança do Trabalho

O Curso Técnico de Segurança do Trabalho objetiva
oferecer aos alunos condições e oportunidades de
aprendizagem necessárias para a formação do
profissional ético e comprometido com o exercício
da cidadania e para o desenvolvimento de
competências pessoais e profissionais. Os alunos
receberão capacitação para o atendimento das
demandas da sociedade, caracterizadas por
constantes transformações e por um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo, nas áreas
industrial, comercial e de prestação de serviços.

Duração mínima de 04 (quatro) semestres e estágio
curricular obrigatório de 480 (quatrocentas e
oitenta) horas.
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Manutenção Automotiva

O objetivo do Curso Técnico em Manutenção
Automotiva é proporcionar ao aluno
fundamentação teórico-prática que possibilite
executar atividades e acompanhar os avanços
tecnológicos da área. Ao finalizá-lo, o aluno estará
apto a identificar e descrever componentes
automotivos mecânicos, elétricos e eletrônicos,
utilizar as ferramentas necessárias nos sistemas
automotivos, avaliar componentes, composição de
fluídos e lubrificantes, diagnosticar e analisar
falhas e anomalias e proceder os reparos, entre
outras competências.

Duração mínima de 04 (quatro) semestres e
estágio curricular obrigatório de 400
(quatrocentas) horas.
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Design de Interiores

O Curso Técnico em Design de Interiores tem
como objetivo formar um profissional capaz de
atuar em empresas e escritórios de projetos de
interiores, lojas de móveis e decoração,

construtoras e imobiliárias, assim como no
desenvolvimento de atividades profissionais em
equipes especializadas, ou como profissional
liberal.

Duração mínima de 05 (cinco) semestres e não
prevê estágio obrigatório.
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Informática para

Internet

O Curso Técnico em Informática para Internet
forma técnicos aptos a atuar com desenvolvimento
de aplicações para Internet, abrangendo as
principais necessidades do mercado nessa área,

desde conhecimentos gerais da estrutura dos
computadores e sua montagem, linguagens de
programação para WEB, desenvolvimento de
aplicações utilizando banco de dados,
compreensão e instalação de redes de
computadores, passando pelo conhecimento da
língua inglesa, gestão empresarial e
desenvolvimento de projetos.

Duração mínima de 04 (quatro) semestres e
estágio curricular obrigatório de 360 (trezentos e
sessenta) horas.

13



Leia o Edital  Nº 002/2022

A inscrição para o Processo Seletivo da Fundação Liberato para ingresso no
primeiro semestre de 2022 poderá ser realizada do dia 25/04/22 até até às
23h59 do dia 05/06/2022, exclusivamente no site da Fundação Liberato, na
aba Processo Seletivo (www.liberato.com.br/processo-seletivo). 

No momento da inscrição é obrigatório o número do RG e do CPF do(a)

candidato(a). O documento de identidade será utilizado para
reconhecimento do(a) candidato(a) no dia da prova, assim é indispensável
que a foto esteja nítida e atualizada, permitindo a identificação.

INSCRIÇÕES

Muita atenção ao preencher o
formulário eletrônico, pois os dados
informados serão utilizados ao longo
de todo o processo seletivo. É de
inteira responsabilidade do(a)

candidato(a) a conferência dos dados
preenchidos e a informação de um
endereço de e-mail válido.

O valor da taxa de inscrição é de

R$ 20,00 , que deverá ser pago em
parcela única, na rede bancária, até
a data limite de vencimento e é
essencial para confirmar a inscrição.

CPA
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https://www.liberato.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-n%C2%BA-002-2022-Prova-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-para-os-Cursos-do-Noturno-2022-2.pdf
https://www.liberato.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-n%C2%BA-002-2022-Prova-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-para-os-Cursos-do-Noturno-2022-2.pdf
https://www.liberato.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-n%C2%BA-002-2022-Prova-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-para-os-Cursos-do-Noturno-2022-2.pdf
https://www.liberato.com.br/processo-seletivo
https://www.liberato.com.br/processo-seletivo
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www.liberato.com.br/processo-seletivo

Acesse o site www.liberato.com.br/processo-seletivo
Leia o Edital Nº 002/2022 

Clique em "Clique aqui para Inscrever-se"

Informe o CPF do(a) candidato(a) e selecione "Inscrever"

Escolha o "Processo Seletivo Noturno 2022.1"

Preencha o formulário com todos os dados solicitados
Imprima o boleto e pague em qualquer agente financeiro até, no máximo,

o dia 06/06.

Como se inscrever?

Fique atento a todos comunicados divulgados no site da Fundação Liberato e
bons estudos! 

No Anexo I deste Manual encontra-se o passo a passo detalhado para
realizar a inscrição.

Ao realizar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá escolher o curso em que
deseja se inscrever e estipular a ordem de preferência para outras opções. 

Não poderá ser alterada a opção de curso escolhida após a efetivação da
inscrição. 

http://www.liberato.com.br/processo-seletivo
https://www.liberato.com.br/processo-seletivo


EMISSÃO DO BOLETO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO

CPA
Centro de Planejamento e Avaliação16

A confirmação da inscrição ocorrerá

somente após o processamento bancário

do pagamento, em um prazo de até cinco

dias úteis. No ambiente do processo

seletivo, o status “Inscrição não

confirmada” mudará para “Inscrição

confirmada”. Caso não ocorra essa

validação, no prazo de cinco dias úteis,

o(a) candidato(a) deverá encaminhar e-

mail para ingresso@liberato.com.br com o

boleto e comprovante de pagamento

para análise. Não serão aceitos

comprovantes de agendamento. 

O(a) candidato(a) que não conseguir emitir o boleto bancário poderá

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

problema, informando nome completo, CPF e RG.

Para aqueles candidatos que efetuarem a inscrição no último dia, o

pagamento do boleto deverá ocorrer no dia útil seguinte, impreterivelmente

conforme estabelecido no Anexo I - Cronograma do Edital de Abertura.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado exclusivamente

através do boleto bancário, em cota única, em qualquer agente financeiro,

até a data de vencimento. 

mailto:ingresso@liberato.com.br
mailto:ingresso@liberato.com.br
https://www.liberato.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-n%C2%BA-002-2022-Prova-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-para-os-Cursos-do-Noturno-2022-2.pdf


MENSALIDADES E
BOLSAS
EDUCACIONAIS
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A Fundação Liberato é uma instituição pública de direito privado, e sua
manutenção se dá a partir do valor oriundo da mensalidade escolar. Todos(as)
os(as) candidatos(as) aptos(as) para realização da matrícula poderão
encaminhar os documentos de caráter socioeconômicos para solicitação de
bolsa educacional.

A bolsa educacional é um benefício concedido aos(às) alunos(as) que a
solicitarem e que se enquadrarem nas exigências do Regulamento de Bolsas
Educacionais. A redução no valor da mensalidade poderá ser parcial ou integral
e dependerá da situação socioeconômica familiar de cada aluno(a). Ressalta-se
que a solicitação de bolsa não é obrigatória, aqueles(as) alunos(as) que não
encaminharem a documentação no prazo estipulado pagarão o valor integral da
mensalidade.

O Regulamento de Bolsas e todas as informações sobre a documentação
necessária estão disponíveis em www.liberato.com.br/tesouraria.

http://www.liberato.com.br/tesouraria


Faixa 01 Faixa 03 Faixa 06 Faixa 09 Faixa 13N

750 

500 

250 

0 

FAIXA 1 - R$ 2.922,00 ISENTO

FAIXA 3 R$ 3.285,01 R$ 3.653,00 R$ 241 ,00

FAIXA 6 R$ 4.382,01 R$ 4.747,00 R$ 329,00

FAIXA 9 R$ 5.477,01 R$ 5.843,00 R$445,00

FAIXA 13N R$ 6.939,01 EM DIANTE R$ 602,00

CPA
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A Bolsa Educacional deve solicitada após o 5º dia útil do pagamento da taxa
de inscrição. Em caso de dúvidas, confira o tutorial passo a passo no Edital.

TABELA MENSALIDADE NOTURNO - EXEMPLO

Limites da renda familiar                                    Valor



LISTA DE
HOMOLOGADOS

CPA
Centro de Planejamento e Avaliação19

No dia 09/06, no endereço eletrônico do Processo Seletivo

(www.liberato.com.br), será divulgada a lista de inscrições homologadas.

Aqueles candidatos que não

encontrarem seu nome na lista de

homologados deverão encaminhar

o boleto e o comprovante de

pagamento para o e-mail

ingresso@liberato.com.br, no prazo

estabelecido no Edital de

Abertura, para análise da

Comissão do Processo Seletivo. As

inscrições homologadas através

de recurso serão divulgadas no

dia 14/06, no site da Fundação

Liberato.

http://www.liberato.com.br/
mailto:ingresso@liberato.com.br


PROCESSO SELETIVO
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Não haverá prova de seleção.

As vagas serão ocupadas de acordo com as inscrições, em cada curso, para

ingresso no segundo semestre de 2022, com divulgação do Resultado Final no

site www.liberato.com.br no dia e horário estabelecido Edital.

Caso o numero de candidatos(as) seja maior que o número de vagas em

determinado curso, o critério utilizado será o da idade: o(a) candidato(a)

mais velho(a) terá preferência na ocupação da vaga.

Leia o Edital Nº 002/2022 com muita atenção.

 

http://www.liberato.com.br/
https://www.liberato.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-n%C2%BA-002-2022-Prova-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-para-os-Cursos-do-Noturno-2022-2.pdf


O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no endereço eletrônico

www.liberato.com.br no dia e horário estabelecido no Anexo I – Cronograma

deste Edital.

DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO

CPA
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https://www.liberato.com.br/
https://www.liberato.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-n%C2%BA-002-2022-Prova-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-para-os-Cursos-do-Noturno-2022-2.pdf


INFORMAÇÕES SOBRE
A MATRÍCULA

CPA
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As matrículas serão realizadas de acordo
com as datas e orientações a serem
publicadas no dia 21/06 no site
www.liberato.com.br.

A não realização da matrícula no prazo
estabelecido implicará a exclusão do(a)
candidato(a) do processo seletivo. Nesse
caso, a vaga será oferecida ao(à)
próximo(a) candidato(a), de acordo com a
ordem de classificação.

http://www.liberato.com.br/
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Comprovante de residência;

Carteira de identidade ou outro documento

oficial com foto;

CPF.

Para a assinatura do Contrato de Prestação de

Serviços Educacionais serão exigidos os seguintes

documentos:

Responsável(is) legal(is) (para menores de

idade):

DOCUMENTOS PARA
A MATRÍCULA

Comprovante de residência;

Original do Certificado de

Conclusão com Histórico Escolar

do Ensino Médio;

Uma foto 3x4 recente

Original e cópia legível da

Certidão de nascimento;

Original e cópia legível da

Carteira de Identidade (RG);

Original e cópia legível do CPF

(caso não conste na carteira de

identidade).

Aluno(a): 
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ANEXO I
 
 

PASSO A PASSO PARA
 

A INSCRIÇÃO
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1. Acesse o ambiente do Processo
Seletivo através do endereço
www.liberato.com.br/processo-
seletivo

2. Leia, na íntegra, o Edital de
Abertura para conhecer todas as
etapas do processo de seleção.

3. Clique em "Clique aqui para
Inscrever-se".

4. Informe o CPF do(a)
candidato(a), clique em "Verificar"
e em seguida clique em "Inscrever".

5. Selecione o Processo Seletivo
2022 – Noturno 2022.1 e clique em
"Avançar".

http://www.liberato.com.br/processo-seletivo
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6. Informe o RG e a data de
nascimento do(a) candidato(a) e
após clique em "Confirmar".

7. Selecione o curso em que deseja se
inscrever para 1ª opção e a ordem de
preferência para as outras opções.

O campo de necessidade especial
está desativado, e os(as)
candidatos(as) que necessitam de
atendimento especial/especializado
deverão seguir o procedimento
previsto no Edital de Abertura. 

8. Na seção Informações
Cadastrais, informe todos os dados
solicitados referente ao(à)
candidato(a) com muita atenção.
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9. Na seção Endereço e Contato,
informe o endereço completo do(a)
candidato(a), número de telefone e
endereço de e-mail válido. 

Atenção: caso seja necessário
realizar contato ao longo do
Processo Seletivo com o(a)
candidato(a) e/ou responsável,
serão utilizados os dados
informados nesse formulário.

10. Na seção Pesquisa Acadêmica,
responda às perguntas e clique em
"Avançar".

11. Aparecerá na tela o
Comprovante de Inscrição com
todos os dados informados. 

Atenção: Para emitir o boleto,
clique em "Processar Boleto",
localizado no topo da página, no
quadro amarelo, em Formas de
Pagamento.
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12. Imprima ou salve o boleto para
pagamento em qualquer agente
financeiro até a data de
vencimento.

13. Feche a janela do boleto e por fim clique em "Imprimir" para salvar o
Comprovante de Inscrição. O(a) candidato(a) também receberá um e-mail de
confirmação. 

IMPORTANTE: para confirmar a inscrição é
fundamental efetuar o pagamento do boleto da
taxa de inscrição. Somente após a confirmação do
pagamento é que o(a) candidato(a) estará
apto(a) para realizar a prova de seleção.



COMO CHEGAR
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ENDEREÇO: R. Inconfidente, 395 - Primavera, Novo Hamburgo - RS, 93340-140

https://www.google.com.br/maps/dir/Funda%C3%A7%C3%A3o+Escola+T%C3%A9cnica+Liberato+Salzano+Vieira+da+Cunha+-+R.+Inconfidente,+395+-+Primavera,+Novo+Hamburgo+-+RS,+93340-140/@-29.6923171,-51.1500498,17z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x95194303451026db:0xadb09bf2c9c13e26!2sFunda%C3%A7%C3%A3o+Escola+T%C3%A9cnica+Liberato+Salzano+Vieira+da+Cunha!8m2!3d-29.6922959!4d-51.1478541!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x95194303451026db:0xadb09bf2c9c13e26!2m2!1d-51.1478541!2d-29.6922959!3e3


INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO
E-mail: fundacao@liberato.com.br

Site: www.liberato.com.br

Telefone: (51) 3584-2000

INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSO SELETIVO
E-mail: ingresso@liberato.com.br

Site: www.liberato.com.br/processo-seletivo

INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULAS E MENSALIDADES
Central de Atendimento

E-mail: centraldeatendimento@liberato.com.br

CONTATO
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Fundação Liberato

@fundacao.liberato

mailto:fundacao@liberato.com.br
http://www.liberato.com.br/
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