
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS VOLUNTÁRIOS PARA ATUAÇÃO NO PROJETO RONDON 
OPERAÇÃO JOÃO DE BARRO – INHUMA/PI 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

A URI Santiago, no uso de suas atribuições, torna público aos alunos matriculados nos 
cursos de graduação do Câmpus Santiago que estão abertas as inscrições para participação do 
Projeto Rondon - Operação João de Barro (Julho 2019), conforme preconizado no presente 
Edital. 
 
2. DO OBJETIVO DO PROJETO RONDON  

O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto de integração 
social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários na busca de soluções 
que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o 
bem-estar da população. O Projeto Rondon tem por objetivo contribuir para a formação do 
universitário como cidadão; integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, 
por meio de ações participativas sobre a realidade do País; consolidar no universitário brasileiro 
o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da 
defesa dos interesses nacionais além de estimular no universitário a produção de projetos 
coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas. 
 
3. DAS VAGAS 

Serão selecionados 10 (dez) alunos (sendo 2 suplentes) dos cursos superiores, para 
compor a delegação da URI CÂMPUS SANTIAGO para a Operação João de Barro na cidade de 
Inhuma/PI, conforme Edital nº Edital nº 87/2018 - DEPENS/SEPESD/SG-MD, onde a Universidade 
desenvolverá as atividades do Conjunto de Ações B - Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio 
Ambiente e Trabalho 

Informações gerais sobre o Projeto Rondon poderão ser obtidas no site oficial do 
Projeto: https://projetorondon.defesa.gov.br/ 
 
4. DA SELEÇÃO 

Dos Pré-requisitos para participação da seleção: 
a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da URI Santiago e estar 

cursando a partir do 5º semestre do curso de graduação, contando em semestres; 
b) Ter disponibilidade para uma viagem voluntária para o Piauí, nos termos da Lei 9608/98, 

que acontecerá entre 12 e 28 de julho de 2019; 
c) Não ter participado de Operações anteriores do Projeto Rondon; 
d) Apresentar boas condições de saúde (clínica, psicológica e odontológica) tendo em vista 

as condições precárias de atendimento médico no município da Operação; 
e) Ter disponibilidade para participar de reuniões, frequentar o programa de capacitação 

de Rondonistas aos sábados (conforme cronograma a ser definido) e realizar a 
preparação das atividades, a partir da divulgação do resultado final até à viagem; 

f) Estar com a carteira de vacinação em dia (atenção para febre amarela) ou se 
comprometer a realizar a vacinação imediatamente após a primeira etapa do processo 
de seleção; 

g) Comprometer-se a cumprir e fazer cumprir os requisitos estabelecidos pelo Ministério 
da Defesa no Manual do Rondonistas e as instruções do Coordenador da Operação. 

h) Estar preparado físico e emocionalmente para enfrentar as condições de trabalho; 
i) Estar apto a permanecer em localidades com poucos recursos e, por vezes, inóspitas; 
j) Estar apto para atuar de forma multidisciplinar com respeito e espírito colaborativo com 

os demais participantes da equipe e população do município. 
 

https://projetorondon.defesa.gov.br/


5. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 25/04/2019. 
O aluno interessado deverá preencher a Ficha de Inscrição (Anexo I) e entregar na 

coordenação do curso de Administração até a data limite de inscrição, tendo preenchido todos 
os campos da Ficha de Inscrição. 
 

6. DO PROCESSO SELETIVO 
a) A pré-seleção (atendimento aos pré-requisitos para participação – item 4) tem caráter 

eliminatório; 
b) Participarão da entrevista (individual ou grupal) somente os alunos pré-selecionados; 
c) A entrevista será realizada por uma equipe de professores da URI Santiago e os 

professores envolvidos na Operação João de Barro, no dia 30 de abril de 2019 (local e 
horário a confirmar); 

d) A divulgação do resultado dos alunos selecionados deverá ocorrer até dia 03 de maio 
de 2019 no site da URI Santiago. 

 
7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
a) A partir da seleção, o acadêmico se compromete a participar da Operação, mas se por 

motivo de força maior não puder continuar, deverá comunicar sua desistência, 
impreterivelmente, até o dia 01/06/2019. 

b) O aluno que não atender ao chamamento/convocação realizada pelo 
professor/coordenador, em qualquer etapa do processo (durante a seleção e após a 
seleção no processo de capacitação) será eliminado da operação sendo 
automaticamente realizada a convocação do aluno suplente. 

c)  O aluno que não apresentar os documentos solicitados em qualquer etapa do processo 
será eliminado da operação sendo automaticamente realizada a convocação do aluno 
suplente. 

d) As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação básica no período da 
Operação serão de responsabilidade do Ministério de Defesa, Governo Estadual, 
Governo Municipal e Universidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
Nome: 

Curso: Semestre: 

Data de Nascimento: Estado Civil: 

Local de Nascimento (cidade/estado): 

Nº Identificação Social (PIS/PASEP): 

RG: Órgão Exp.: CPF: 

Tipo Sanguíneo:  Fator RH: Peso: 

Tamanho Camiseta:    (    ) P       (    ) M       (    ) G       (    ) GG 

Nome completo da mãe: 

E-mail: 

Telefone: 

Endereço Residencial:  

Bairro: 

CEP: UF: Município: 

Nome do Contato: Telefone: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Já viajou sozinho (a), sem a família?  (    ) Sim              (    ) Não              

Já viajou de avião? (    ) Sim              (    ) Não              

Tem alguma restrição alimentar? (    ) Sim              (    ) Não   Qual: 

Possui experiência em trabalhos comunitários? (    ) Sim              (    ) Não              

Descreva uma fragilidade (que dificultaria) e uma virtude (que facilitaria) seu desempenho na Equipe de 
Rondonistas da URI: 

Possui alguma habilidade ou conhecimento (toca instrumentos musicais, canta, faz artesanatos, possui 
conhecimentos em informática, entre outros) fora de sua área acadêmica que pode contribuir com as ações 
Equipe de Rondonistas da URI? Cite qual (is). 

Descreva a principal motivação que o (a) levou a se inscrever neste Projeto Rondon: 

 


