
CHAMADA DE SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROJETO RONDON OPERAÇÃO PALMARES – JULHO 2018 

 

Considerando a aprovação de uma equipe da UFSCar no edital de seleção do Ministério 

da Defesa para participação no Projeto Rondon, operação Palmares, a ser realizada entre 

os dias 13 a 29 de Jullho de 2018 na cidade de Coité do Nóia – AL, os professores 

responsáveis comunicam que entre os dias 02 a 16 de fevereiro de 2018 receberão 

inscrições de alunos interessados em participar do processo seletivo para compor a 

equipe da UFSCar. A proposta aprovada abrange as ações voltadas ao conjunto B, que 

compreendem as seguintes áreas e objetivos: 

 

Comunicação: capacitar agentes multiplicadores e servidores municipais na produção e 

difusão de material informativo para a população, usando os meios de comunicação 

com ênfase em comunicação comunitária e pública e; capacitar lideranças e servidores 

municipais nos serviços e programas oferecidos de formação de políticas públicas. 

Meio Ambiente: capacitar, mobilizar e realizar campanhas na área de educação 

ambiental, particularmente no que se refere a resíduos sólidos, saneamento básico e 

gestão da água e solo. 

Tecnologia: disseminar soluções autossustentáveis – tecnologias sociais – que 

melhorem a qualidade de vida das comunidades. 

Trabalho: capacitar produtores locais, com especial atenção à agricultura familiar e 

sustentável; incentivar o cooperativismo, associativismo e empreendedorismo para a 

geração de renda e o desenvolvimento econômico sustentável; promover ações que 

desenvolvam o potencial turístico local, incluindo a capacitação de mão de obra ligada 

ao comércio de bens e serviços e; capacitar servidores municipais em gestão pública e 

de projetos.  

 

 A seleção ocorrerá duas vezes, em três fases, nos Campi de Araras e São Carlos, 

destacadas a seguir: 

 

FASE 1: Inscrições e análise da carta de intenção 

- Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão fazer a inscrição preenchendo todos os 

itens do formulário disponível no link https://form.jotformz.com/80084976792673 entre 

os dias 02 a 16 de fevereiro de 2018. 

- Observação: será solicitado juntamente com os dados da inscrição o histórico escolar 

anexado e uma carta de intenção. Dessa maneira, recomenda-se que o candidato busque 

informações oficiais no próprio site do Projeto Rondon para elaborar uma carta coerente 

com os objetivos e missões do projeto.  

- Os professores responsáveis pelo processo seletivo não se responsabilizam por 

solicitações de inscrição não recebida via formulário, por motivo de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará na 

não efetivação da mesma.  

https://form.jotformz.com/80084976792673


- Poderão se inscrever apenas os candidatos que atendam aos pré-requisitos 

estabelecidos a seguir: 

a. alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação da UFSCar; 

b. estar cursando a segunda metade do curso de graduação e ter concluído no mínimo 

50% dos créditos no momento da realização da operação; 

c. estar cursando um curso de graduação nas áreas afins às ações voltadas ao conjunto 

B, sendo elas Comunicação, Trabalho, Meio Ambiente e Tecnologia.  

d. não ter participado de ações anteriores do Projeto Rondon; 

e. ter disponibilidade para participar, depois do processo seletivo (entre os meses de 

Março e Julho de 2018), de reuniões semanais, das 12:30 – 14:00 nos campi de Araras 

ou São Carlos; 

f. ter disponibilidade para viajar no período de atuação da proposta no município 

selecionado, ou seja, entre os dias 13 a 29 de Julho de 2018 e, não retornar durante a 

realização da missão sob pena de ser considerado abandono; 

g. estar com carteira de vacinação em dia ou atualizá-la assim que selecionado; 

h. ter boa saúde geral (clínica, odontológica e psicológica), a ser comprovada com 

exame médico após a seleção. 

i. não ter nenhuma restrição quanto ao espírito das operações do Projeto Rondo e estar 

comprometido com as regras do guia do Rondonista, conforme consta no site do Projeto 

Rondon. 

 

FASE 2: Dinâmica em grupo 

- Os candidatos aprovados na fase 1 serão convocados a participar de uma dinâmica de 

grupo de acordo com as datas previstas no cronograma.  

- Informações sobre a condução da dinâmica em grupo serão apresentadas e discutidas 

no mesmo dia de sua realização. 

 

FASE 3: Entrevista  

- Os candidatos aprovados na fase 2 serão convocados a participar de uma entrevista 

individual com os professores responsáveis pela proposta.  

- A entrevista será composta de perguntas de cunho geral sobre o Projeto Rondon e a 

Operação Palmares, acrescido de questões sobre formulário (fase 1) e sobre a condução 

da dinâmica em grupo (fase 2). 

 

Divulgação da seleção 

- Ao final da fase 3, será divulgada uma lista com os 10 primeiros selecionados no site 

da PROEX, sendo que os oito primeiros serão considerados como membros efetivos da 

equipe acrescidos de dois suplentes. 

- A lista definitiva dos alunos rondonistas será feita mediante o cadastro no sistema do 

Ministério da Defesa. Os candidatos selecionados deverão participar de todas as 

atividades previstas na preparação das ações para a operação no município, sob pena de 

serem substituídos.   

  

 



CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

Dois cronogramas foram elaborados para as seleções a serem realizadas no Campus de 

Araras e no Campus de São Carlos, da UFSCar. 

Os locais de realização das Fases 2 e 3 serão informados juntamente com a lista dos 

alunos aprovados na Fase 1. 

 

CAMPUS ARARAS 

Etapa Descrição da etapa Data 

FASE 1 Preenchimento do formulário no site da PROEX 02/02 a 16/02/2018 

 Divulgação dos candidatos selecionados para a 

FASE 2 

05/03/2018 

FASE 2 Dinâmica em grupo 07 e 08 /03 (12:30 – 14:00) 

FASE 3 Entrevista 09/03 (12:30 – 14:00) 

 

CAMPUS SÃO CARLOS 

Etapa Descrição da etapa Data 

FASE 1 Preenchimento do formulário no site da PROEX 02/02 a 16/02/2018 

 Divulgação dos candidatos selecionados para a 

FASE 2 

05/03/2018 

FASE 2 Dinâmica em grupo 10/03 (manhã) 

FASE 3 Entrevista 10/03 (tarde) 

 

 

  Araras, 06 de Janeiro de 2018 

 

Prof. Victor Augusto Forti, Prof. Fábio Bentes Freire e Profa. Alice Medeiros de Lima 

Professores responsáveis pela equipe da UFSCar no Projeto Rondon, operação Palmares 

– conjunto B 


