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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROJETO DE EXTENSÃO METODISTA  

EDITAL N.º 02/2014 – PROJETO RONDON 2015 

 
A Universidade Metodista de São Paulo lança este edital para seleção de 
estudantes que concorrerão à participação na Operação Porta do Sol (PB) do 
Projeto Rondon, promovidas pelo Ministério da Defesa, a serem realizadas em 
Janeiro de 2015.   

 

Encontram-se abertas as inscrições para o preenchimento de 8 VAGAS como 
VOLUNTÁRIO/A para a função de INTEGRANTE UNIVERSITÁRIO DO 
PROJETO RONDON 2015, no período de 24/01/2015 a 07/02/2015.  

Esta OPERAÇÃO não acarretará nenhum vínculo empregatício, nem a 
obrigatoriedade de remuneração ou qualquer ajuda de custo. 

 

1. DO NÚMERO DE VAGAS 

Serão oferecidas 8 vagas titulares e 8 vagas para suplentes. 

  

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se acadêmicos/as, regularmente matriculados/as, que estejam 
cursando a segunda metade do curso. 

Os/as candidatos/as deverão: 

a) Pesquisar o site oficial do Projeto Rondon (disponível em: 
http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal/ .  

b) Ler o TERMO DE COMPROMISSO DO RONDONISTA (disponível em 
http://projetorondon.pagina-
oficial.com/portal/index/downloads/categoria/42862/area/D/module/default ). 

c) Ler o GUIA DO RONDONISTA (disponível em http://projetorondon.pagina-
oficial.com/portal/index/downloads/categoria/361/area/D/module/default ). 

d) Ler as Atividades Propostas para Operação Porta do Sol 

e) Fazer uma subproposta, adequada a apenas uma das ações do Conjunto 
A, descriminadas nas tabelas abaixo, indicando como poderia participar do 
projeto, a ação que desenvolveria a justificativa, os benefícios à 
comunidade e outras informações (vide modelo da subproposta no final 
desse edital).  

http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal/
http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal/index/downloads/categoria/42862/area/D/module/default
http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal/index/downloads/categoria/42862/area/D/module/default
http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal/index/downloads/categoria/361/area/D/module/default
http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal/index/downloads/categoria/361/area/D/module/default
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Conjunto de Ações “A”: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde. 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

Cultura: - Capacitar agentes multiplicadores para o desenvolvimento de atividades 
que valorizem a cultura local e promovam o intercâmbio de informações; 

Direitos Humanos e Justiça: - Capacitar gestores municipais, conselheiros e 
lideranças comunitárias em gestão políticas públicas, particularmente na área de 
desenvolvimento social, como acesso a renda, enfrentamento das situações de 
trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes; e 

- Instalar, dinamizar ou atualizar os conselhos municipais, como os de educação, de 
saúde, tutelar, de assistência social, da criança, do meio ambiente, dentre outros. 

Educação: - Capacitar educadores do ensino fundamental e médio sobre técnicas 
de ensino e aprendizagem, motivação, relacionamento interpessoal, distúrbios de 
aprendizagem, educação inclusiva e no atendimento a portadores de necessidades 
educativas especiais. 

Saúde: - Capacitar agentes de saúde em saúde da família, saúde bucal, saúde 
ambiental, doenças endêmicas, acolhimento e humanização do atendimento em 
saúde; 

- Capacitar multiplicadores em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e 
jovens, na prevenção da prostituição infantil, na prevenção do uso do álcool e 
drogas e na prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes;  

- Capacitar agentes multiplicadores em ações de incentivo ao esporte e lazer; e  

- Capacitar agentes multiplicadores em nutrição, com incentivo no uso de alimentos 
regionais. 

 

 

3. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

Um único arquivo zip contendo: 

a) Curriculum Vitae (formato PDF) 

b) Histórico Escolar, extraído do SIGA (formato PDF) 

c) Subproposta, conforme modelo proposto no final desse edital 

A ausência de qualquer item inviabilizará a inscrição. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão recebidas, de 04/08/2014 a 18/08/2014 por e-mail, enviado 

para projetorondon@metodista.br com assunto “Subproposta para Projeto 

Rondon Operação Porta do Sol – Jan. 2015”. 

mailto:projetorondon@metodista.br
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5. DA SELEÇÃO  

Os/as candidatos/as serão selecionados em duas fases: a primeira através de 
análise de Curriculum Vitae, Histórico Escolar e Subproposta, no período de 
19/08/2014 a 22/08/2014 e a segunda através de entrevistas e dinâmicas de grupo 
a serem realizadas de 25/08/2014 a 28/08/2014. 

6. DA DIVULGAÇÃO 

A divulgação dos resultados da primeira fase ocorrerá em 23/08/2014, via e-mail, 
respondendo a todos/as que se inscreveram. 

Os resultados da segunda fase serão divulgados em 29/08/2014, também via 
email. 

7. DA READEQUAÇÃO 

Enquanto ocorrem seleção e preparação dos aprovados, o/a coordenador/a do 
projeto estará fazendo a “viagem precursora”, a fim de levantar a realidade local e 
colher informações para readequações das propostas dos projetos (e suas 
respectivas subpropostas). 

8. DA DISPONIBILIDADE 

A partir da divulgação, o/a aluno/a que tiver sua subproposta selecionada deverá 
disponibilizar um conjunto de horas ao longo dos meses de novembro e dezembro 
de 2014, tanto para a concretização das suas ações previstas em sua 
subproposta, como para reuniões junto à sua equipe.  

Os/as candidatos/as aprovados/as devem preparar-se para a viagem, realizando 

todas as vacinas exigidas para visitas a esta região do país.
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROJETO DE EXTENSÃO METODISTA 

PROJETO RONDON – OPERAÇÃO PORTA DO SOL – JAN. 2015 

SUBPROPOSTA 

 

Nome:  

Data de Nascimento:       

Curso:  

Semestre:  Turno:  Nº de Matrícula:  

Endereço:  

Número:  Complemento:  CEP:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  

Telefones
: 

(      )  (residencial)  

 (      )  (celular)  

 (      )  (comercial)  

 (      )  (recados) Falar com:  

e-mail 1:  

e-mail 2:  

RG  

CPF  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 ATIVIDADE ESCOLHIDA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 
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2. AÇÃO DESENVOLVIDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. INFORMAÇÕES: 

Público envolvido:  (   ) Comunidade   (    ) Prefeitura   (    ) Comunidade/Prefeitura   (   ) 

Outros_______________           

Duração da Ação:   (    ) de 1 a 3 dias    (    ) 3 a 5 dias    (    ) Todos os dias    (    ) Outros 

________________ 

Recursos:    (    ) Laptop e projetor    (    ) Materiais de papel    (   ) Outros_____________________ 

 

      4. JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

 

5. BENEFÍCIOS DA SUA AÇÃO PARA A COMUNIDADE EM GERAL: 
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APROVAÇÃO 

 Data Assinatura 

Coordenação do Projeto 

Rondon da UMESP 

  

Observações: 

 

 

 

 

 

 


