
 
 

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL - CÂMPUS PATO BRANCO
DIR. DE RELAC. EMPRES. E COMUNITARIAS-PB

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2019 - PROJETO RONDON/UTFPR

 

A Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias – DIREC da UTFPR Câmpus Pato Branco torna público que,
no período de 15 a 25 de outubro de 2019, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Pato
Branco, sita na Via do Conhecimento Km 01, Pato Branco-PR, estarão abertas as inscrições para o PROCESSO
DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA A COMPOSIÇÃO DA EQUIPE QUE ATUARÁ NO PROJETO
RONDON OPERAÇÃO YAGUARU, MUNICÍPIO DE LINDOESTE - PR, sendo destinado ao provimento
de 08 (oito) vagas permanentes e 02 (duas) vagas reservas.

 

1. DO OBJETO

1.1 O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto de integração social que envolve a
participação voluntária de estudantes e universitários na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento
sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem-estar da população. Procura também aproximar esses
estudantes da realidade do País, além de contribuir para o desenvolvimento das comunidades assistidas.

1.2 A Operação YAGUARU, será desenvolvida no município de LINDOESTE-PR, no período de 16 de janeiro a
02 de fevereiro de 2020. Serão realizadas as Ações referentes ao Conjunto B (Comunicação, Tecnologia e
Produção, Meio Ambiente e Trabalho), conforme convite da Operação e Manual do Rondonista disponíveis na
página eletrônica do Ministério da Defesa/Projeto Rondon.

 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

2.1 Estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos de nível superior do Câmpus Pato Branco:
Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil,
Engenharia Mecânica, Letras, Matemática e Química;

2.2 Ter cursado no mínimo a metade da carga horária total do curso, durante a fase de realização da Operação,
com exceção dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, para os quais serão aceitos alunos cursando a
partir do segundo ano;

2.3 Não ter participado de Operações anteriores do Projeto Rondon;

2.4 Estar em bom estado de saúde e ser aprovado nos exames médicos e psicológicos de acordo com as exigências
das atividades a serem desenvolvidas;



2.5 Ter disponibilidade para frequentar o programa de capacitação no período anterior à viagem;

2.6 Ter disponibilidade para viajar no período de atuação no município alvo;

2.7 Estar com a carteira de vacinação em dia ou se comprometer a realizar a vacinação imediatamente após a
primeira etapa do processo de seleção;

2.8 Comprometer-se a cumprir os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Defesa no “Guia do Rondonista”
disponível em https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/index/downloads e as instruções emanadas da UTFPR e
seus representantes.

 

3. DAS VAGAS OFERTADAS

3.1 Serão ofertadas vagas para os cursos de graduação exclusivamente ofertado no câmpus Pato Branco;

3.2 Serão selecionados um total de 10 (dez) rondonistas, sendo que 08 (oito) vagas são de caráter permanente e 02
(duas) de caráter reserva;

3.3 As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Curso/Área N° de vagas permanentes N° de vagas reservas

Administração/Ciências Contábeis 01 -

Agronomia 02 01

Engenharia Civil 01 01

Engenharia Elétrica 01 -

Engenharia Mecânica/Engenharia da
Computação 01 -

Letras/Matemática 01 -

Química 01 -

 

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições serão realizadas via formulário online disponível no link entre os dias 15 a 25 de outubro de 2019;

4.2 Documentos necessários:

https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/index/downloads
https://forms.gle/VSDhGcstanjBz4BA9


Os interessados deverão preencher o formulário online disponível, anexando o Curriculum vitae, conforme modelo
disponível na Plataforma Lattes (enviado juntamente com o preenchimento do formulário de inscrições).

4.3 Processo de seleção:

O processo de seleção será conduzido por comissão designada pelos Professores Coordenadores do Projeto
Rondon e pela DIREC, obedecendo o seguinte cronograma:

Dia 30/10/2019 às 17 horas e 30 minutos: Realização da dinâmica de grupo na sala M105.

Dia 01/11/2019: Entrevista com os candidatos em horário e sala divulgada por e-mail após o período de inscrições.

 

5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

5.1 A COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS RONDONISTAS, fará a classificação dos candidatos, com base nos
seguintes critérios:

5.1.1 Análise de curriculum vitae, conforme modelo disponível na Plataforma Lattes. Será avaliado na escala de
0 (zero) a 100 (cem), sendo de caráter eliminatório e terá peso de 50% na média final da seleção. Serão
classificados no máximo 05 (cinco) alunos por vaga;

5.1.2 Dinâmica e Entrevista. Será avaliada, em caráter classificatório, na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e
terá peso de 50% na média final da seleção.

 

6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO

6.1 O resultado da seleção será publicado até o dia 03 de novembro de 2019 no Portal do Câmpus Pato Branco.

 

 

Pato Branco, 15 de outubro de 2019

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIO GAZOLLA, DIRETOR(A) SUBSTITUTO(A), em 15/10/2019, às
14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida  no s i te
h�ps://sei .u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferi r&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1114640 e o código CRC A7940EA8.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

