
 

 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 
DO PROJETO RONDON- “OPERAÇÃO TOCANTINS”  

Edital nº 01 de 29/09/16 
 
 

A Instituição de Ensino Superior – UniCesumar, através da Pró-Reitoria de 
Ensino , Diretoria de Extensão e Apoio Comunitário e coordenadoria do Projeto 
Rondon, tornam públicas , por meio desta chamada, as normas para  o 
processo de seleção de alunos interessados em participar do projeto Rondon - 
Operação Tocantins. O presente faz saber, que estarão abertas as inscrições 
para o processo seletivo para candidatos ao cargo de rondonistas, destinados 
ao preenchimento de vaga para voluntariado. 
 
 
1. DO OBJETO: 
 
Processo seletivo de alunos-voluntários que atuem como rondonistas, cujo 
OBJETIVO se firma em desenvolver atividades de cunho extensionista em 
municípios contemplados pela presente operação, desta forma, integrando os 
alunos de nossa instituição à problemática de capacitar agentes locais, 
propagadores de atividades que visem o desenvolvimento sustentável de suas 
comunidades. 

 
 

2. DO PÚBLICO ALVO: 
 
Alunos de curso superior nas áreas correspondentes à: Agronomia, Ciências 
Biológicas, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Medicina 
Veterinária, Medicina e Nutrição. 
 
 
3. DOS PRÉ- REQUISITOS: 
 
3.1 Serão selecionados alunos de nível superior que tenham contemplado 50% 
do curso nas áreas do público alvo; 
 
3.2 Será considerado nota 6,0, a nota de corte; 
 
3.3 As inscrições serão analisadas e os selecionados serão submetidos a uma 
banca avaliadora; 
 
3.4 Os selecionados deverão possuir, além da capacitação técnica, espírito 
voluntário, comportamento: proativo, pontual, integrativo, sociável, disciplinado, 
ético e moral; 
 
3.5 Os selecionados deverão estar com a carteira de vacinação em dia e é 
OBRIGATÓRIO o reforço da vacina para febre amarela; 
 



 

3.6 Ter disponibilidade para participar dos encontros preparatórios nos 
meses que antecedem a viagem do Projeto Rondon; 
 
3.7 Ter disponibilidade no período de 20 de janeiro de 2017 a 05 de fevereiro 
de 2017 para o desenvolvimento das atividades do Projeto Rondon no 
estado do Tocantins; 
 
3.8 É desejável a participação do aluno interessado na palestra de 
apresentação do Projeto Rondon, a ser realizada no dia 10 de outubro, às 
19:30 no Auditório Joaquim Lauer. 
 
 
4. DO NÚMERO DE VAGAS: 
 
4.1 07 vagas.  
 
 
5. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 
 
5.1 De 05 a 14 de outubro de 2016. 

 
 
6. DOS PROCEDIMENTOS: 

 
6.1 Cada candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição, exclusivamente via 
internet, por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível no 
endereço eletrônico abaixo: 
 

 

7. DO CALENDÁRIO: 

 

EVENTO PERÍODO 

Inscrições 
 

05/10/2016 – 14/10/2016 

Palestra 
 

10/10/2016 

Agendamento e realização das 
entrevistas 
 

17/10/2016 – 28/10/2016 

Divulgação do resultado do processo 
de seleção 
 

01/11/2016 

Preparação da equipe e planejamento 

da operação 

 

02/11/2016 – 19/01/2017 

Viagem da operação 
 

20/01/2017 – 05/02/2017 

 



 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 Os casos omissos no presente Edital serão apreciados pela Coordenação 
do Projeto Rondon – Unicesumar. 
 

 

Maringá, 29 de Setembro de 2016. 

 
 

 
___________________________________________ 

Profª. Me. Valéria do Amaral 
Coordenadora do Projeto Rondon- Unicesumar 

 
 

 
 

________________________________________________ 
Prof. Me. Claudio Alexandre Ferdinandi 

Diretor de Extensão e Apoio Comunitário – UniCesumar 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Valdecir Simão 

Pró-reitor de Ensino - UniCesumar 
 


