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EDITAL DE SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA PARTICIPAR DO PROJETO RONDON 

OPERAÇÃO PORTAL DA AMAZÔNIA.

 A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

regulamentares, torna público o presente Edital de S

Projeto Rondon – Operação Portal da Amazônia

convida os acadêmicos a se candidatarem para compor a equipe da UCDB, de acordo

requisitos, procedimentos, prazos e critérios estabelecidos:

 

 

I - DAS VAGAS  

 

 Serão classificados para avaliação 

selecionados apenas 8 (oito), para participar da equipe de acadêmicos que 

UCDB na realização da Proposta de Trabalho do Grupo B 

Produção, Meio Ambiente e Trabalho que serão desenvolvidas 

Tocantins, no período entre 25 de ja

 

II- DAS INSCRIÇÕES 

 

Local: Setor de Programas e Projetos de Extensão 

Data: de 02/09/2013 a 11/09/2013 

Horário: 7h às 17h 

A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo acadêmico. Não serão aceitos pedidos de 

inscrições por correspondências, endereço eletrônico
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EDITAL DE SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA PARTICIPAR DO PROJETO RONDON 

OPERAÇÃO PORTAL DA AMAZÔNIA. 

 

 

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, no uso de suas atribuições 

a público o presente Edital de Seleção de acadêmicos para participar do 

Operação Portal da Amazônia, de 25 janeiro e 10 fevereiro de 2014

convida os acadêmicos a se candidatarem para compor a equipe da UCDB, de acordo

requisitos, procedimentos, prazos e critérios estabelecidos: 

para avaliação 24 (vinte e quatro) acadêmicos dentre os quais serão 

, para participar da equipe de acadêmicos que 

a Proposta de Trabalho do Grupo B – Comunicação, Tecnologia e 

Produção, Meio Ambiente e Trabalho que serão desenvolvidas no município Tocantinópolis 

no período entre 25 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014. 

Local: Setor de Programas e Projetos de Extensão - Bloco Administrativo - UCDB

 

A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo acadêmico. Não serão aceitos pedidos de 

endereço eletrônico ou procuração. 
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EDITAL DE SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA PARTICIPAR DO PROJETO RONDON - 

, no uso de suas atribuições 

eleção de acadêmicos para participar do 

de 25 janeiro e 10 fevereiro de 2014 e 

convida os acadêmicos a se candidatarem para compor a equipe da UCDB, de acordo com os 

dentre os quais serão 

, para participar da equipe de acadêmicos que representarão a 

Comunicação, Tecnologia e 

no município Tocantinópolis – 

UCDB 

A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo acadêmico. Não serão aceitos pedidos de 
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III – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

 

Poderão se inscrever os acadêmicos regularmente matriculados nos cursos d

UCDB e que atendam aos seguintes requisitos:

� Estar cursando a segunda metade da 

� Apresentar bom rendimento acadêmico, 

� Ter no máximo 02 dependências;

� Não ter participado de operações anteriores do Projeto Rondon;

� Ter disponibilidade para viajar no período entre 25 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014 e 

para permanecer no local durante todo o período da realização do Projeto.

� Apresentar Carteira de vacina atualizada.

� Ter espírito de equipe e facilidade de trato

� Ter disponibilidade em participar das 

se com as atividades de planejamento, organização e sistematização (relatórios) das 

atividades desenvolvidas pelos Professores Coordenadores da Operação.

 

IV – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

 

� Histórico escolar atualizado.

� Comprovante de matrícula do presente semestre.

� Formulário de inscrição – disponível no ato da inscrição no Setor de Programas e Projetos 

de Extensão – Bloco Adm. - 

� Currículo, anexando os comprovantes (

declarações, projetos de extensão e pesquisa, entre outros

serão recebidos comprovantes após a data da inscrição

� Xerox da Carteira de Vacinação atualizada.

� Atestado Médico. 
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DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 

Poderão se inscrever os acadêmicos regularmente matriculados nos cursos d

os seguintes requisitos: 

Estar cursando a segunda metade da graduação; 

Apresentar bom rendimento acadêmico,  

2 dependências; 

Não ter participado de operações anteriores do Projeto Rondon; 

viajar no período entre 25 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014 e 

para permanecer no local durante todo o período da realização do Projeto.

Carteira de vacina atualizada. 

espírito de equipe e facilidade de trato com o público alvo da Operação;

Ter disponibilidade em participar das oficinas de capacitação antes da viagem

se com as atividades de planejamento, organização e sistematização (relatórios) das 

atividades desenvolvidas pelos Professores Coordenadores da Operação.

S DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

Histórico escolar atualizado. 

Comprovante de matrícula do presente semestre. 

disponível no ato da inscrição no Setor de Programas e Projetos 

 UCDB. 

anexando os comprovantes (xérox de todos os documentos: ex 

declarações, projetos de extensão e pesquisa, entre outros). Em hipótese alguma 

ão recebidos comprovantes após a data da inscrição 

acinação atualizada. 
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Poderão se inscrever os acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de Graduação da 

viajar no período entre 25 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014 e 

para permanecer no local durante todo o período da realização do Projeto. 

ão; 

antes da viagem, e envolver-

se com as atividades de planejamento, organização e sistematização (relatórios) das 

atividades desenvolvidas pelos Professores Coordenadores da Operação. 

disponível no ato da inscrição no Setor de Programas e Projetos 

xérox de todos os documentos: ex – cursos, 

). Em hipótese alguma 
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V – DA AVALIAÇÃO 

 

� A avaliação ocorrerá em duas etapas

1 - Entrega da documentação exigida. (formulário de inscrição e cópia dos certificados) 

2 - Entrevista individual. 

 

 

VI- DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

� A seleção e classificação dos acadêmicos

que participarão da Operação 

� Serão selecionados para 

documentos necessários e aprova

� Os acadêmicos classificados e selecionados deverão obrigatoriamente participar do 

processo de capacitação; 

� Serão considerados desclassificados os candidatos que não comparecerem a entrevista 

ou não atenderem ao item 2 deste Edital

� A divulgação dos selecionados par

Bloco Administrativo; 

� As entrevistas acontecerão entre os dias 16 

será feito através do endereço eletrônico 

� A lista dos acadêmicos classific

setembro, no Setor de Programas e Projetos

www.ucdb.br 
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A avaliação ocorrerá em duas etapas: 

Entrega da documentação exigida. (formulário de inscrição e cópia dos certificados) 

DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

A seleção e classificação dos acadêmicos serão feita pelos Professores

que participarão da Operação Portal da Amazônia;  

Serão selecionados para entrevista individual, acadêmicos que apresen

documentos necessários e aprovados na avaliação dos documentos; 

classificados e selecionados deverão obrigatoriamente participar do 

Serão considerados desclassificados os candidatos que não comparecerem a entrevista 

ou não atenderem ao item 2 deste Edital; 

A divulgação dos selecionados para entrevista será no dia 13 de setembro de 2013 no 

As entrevistas acontecerão entre os dias 16 a 19 de setembro de 2013 e o agendamento 

endereço eletrônico ou telefone do candidato; 

A lista dos acadêmicos classificados será disponibilizada a partir das 9h do dia 

no Setor de Programas e Projetos de Extensão – Bloco Adm 
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Entrega da documentação exigida. (formulário de inscrição e cópia dos certificados)  

rofessores Coordenadores 

acadêmicos que apresentarem os 

classificados e selecionados deverão obrigatoriamente participar do 

Serão considerados desclassificados os candidatos que não comparecerem a entrevista 

etembro de 2013 no 

etembro de 2013 e o agendamento 

ados será disponibilizada a partir das 9h do dia 23 de 

Bloco Adm – UCDB e site  
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VII– DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

� A composição da equipe de acadêmicos deverá ser multidisciplinar, prioritariamente 

Cursos de Educação Física, 

Engenharia Sanitária Ambiental,

de trabalho da UCDB. 

�  A participação em todo o processo de seleção é obrigatória par

� a todos os inscritos, e em todas as atividades 

de presença). Caso isso não ocorra, o acadêmico será automaticamente desligado do 

processo de seleção. 

�  A Universidade Católica Dom Bosco se reserva o direito de manter sigilo sobre o 

resultado do processo seletivo.

 

 

 

 

Profa. Dra. Luciane Pinho de Almeida

Pró – Reitora de Extensão e Assuntos 

Universidade Católica Dom Bosco
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A composição da equipe de acadêmicos deverá ser multidisciplinar, prioritariamente 

de Educação Física, Agronomia, Comunicação Social, Pedagogia

Engenharia Sanitária Ambiental, de forma a melhor atender às ações incluíd

A participação em todo o processo de seleção é obrigatória par 

a todos os inscritos, e em todas as atividades – reuniões, entrevistas, capacitação (100% 

de presença). Caso isso não ocorra, o acadêmico será automaticamente desligado do 

A Universidade Católica Dom Bosco se reserva o direito de manter sigilo sobre o 

resultado do processo seletivo. 

Campo Grande, 02 de setembro
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A composição da equipe de acadêmicos deverá ser multidisciplinar, prioritariamente dos 

Pedagogia, Nutrição e 

de forma a melhor atender às ações incluídas no plano 

reuniões, entrevistas, capacitação (100% 

de presença). Caso isso não ocorra, o acadêmico será automaticamente desligado do 

A Universidade Católica Dom Bosco se reserva o direito de manter sigilo sobre o 

 

02 de setembro 2013. 


