
 

 

 

 

 

 
 

 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná comunica 

que no período de 15 de fevereiro a 23 de março de 2018, estão abertas as 

inscrições aos acadêmicos interessados em participar do processo seletivo para 

integrarem a Equipe da Unioeste que participará do Projeto Rondon – Operação 

Palmares, no município de Belém/Al durante os dias 12 a 30 de julho de 2018. 

 

 

Deverá ser feita através do envio dos seguintes documentos: 

1. Formulário on line de Inscrição: 

 https://goo.gl/forms/QEw9Fu7PH5MbTy4v1 

2. Proposta de trabalho elaborada pelo acadêmico (Anexo1); 

3. Declaração de matrícula (Academus); 

 
A proposta de trabalho e a declaração de matrícula deverão ser encaminhadas 

para o email: projeto.palmares2018@unioeste.br. 

Todos os documentos deverão ser encaminhados até as 23h59m do dia 23 de 

março de 2018. 

 

 

Poderão se inscrever os acadêmicos de graduação matriculados nos Campi da 

Unioeste que atendam os seguintes requisitos: 

1. Estar matriculado do 3º ao 5º ano dos cursos de graduação da Unioeste. 

2. O curso de graduação deverá abranger uma das áreas dos conjuntos de ações 

descritos no item 5 deste edital. 

3. Ter participado/estar participando de projetos de extensão. 

4. Ter disponibilidade para participar das reuniões de formação (a serem definidas) 

e do período da operação (12 a 30 de julho de 2018). 

EDITAL N0 001/2018-PROEX 

SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA O PROJETO RONDON – OPERAÇÃO 

PALMARES. 

1. INSCRIÇÃO 

2. REQUISITOS 

https://goo.gl/forms/QEw9Fu7PH5MbTy4v1
mailto:projeto.palmares2018@unioeste.br


 
 
 
 
 

5. Ter carga horária disponível de pelo menos 4h semanais para preparação do 

material, estudo, reuniões e organização das atividades. 

 

 

Os acadêmicos serão selecionados pelos professores que irão atuar no Projeto 

Rondon Operação Palmares e pela DEC/PROEX, mediante critérios estabelecidos 

pelo Edital do Ministério da Defesa/Projeto Rondon e requisitos constante no item 2 

deste edital. 

Serão selecionados 12 acadêmicos, sendo que 8 (oito) titulares e 4 (quatro) 

suplentes. 

A seleção é composta por duas etapas: 

1ª Etapa: Análise da ficha de inscrição e proposta de trabalho, 

2ª Etapa: Entrevista dos candidatos selecionados na 1ª etapa. 

 

 

Conjunto “B” 

Comunicação 

-Capacitar agentes multiplicadores na produção e difusão de material para a 

população usando os meios de comunicação 

-Divulgar e capacitar às lideranças e servidores municipais os benefícios, serviços e 

programas oferecidos na esfera federa 

Meio ambiente 

-Capacitar, mobilizar e realizar campanhas na área de saneamento ambiental, 

particularmente no que se refere a resíduo sólido, esgotamento sanitário e água 

- Orientar os agentes, professores municipais e as lideranças comunitárias quanto a 

destinação do lixo doméstico, coleta seletiva, reciclagem e compostagem 

- Incentivar e divulgar sistemas de captação e potabilização de água para o 

consumo humano 

Trabalho 

-Incentivar o cooperativismo, associativismo e empreendedorismo para a geração de 

renda e o desenvolvimento econômico sustentável 

-Capacitar servidores municipais em gestão pública e gerenciamento de projetos da 

prefeitura municipal 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

4. CONJUNTO DE AÇÕES 



 
 
 
 
 

-Capacitar servidores municipais, técnicos de diversas secretarias com metodologias 

de trabalhos 

-Promover ações que desenvolvam o potencial turístico local, incluindo a 

capacitação de mão de obra ligada ao comércio de bens e serviços 

-Desenvolver atividades de educação financeira para a comunidade, em especial 

para as famílias atendidas pelo programa bolsa família 

Tecnologia e produção 

-Capacitar produtores locais e agricultores familiares 

-Capacitar servidores públicos do município na área de informática e inclusão digital. 

 

 

A divulgação do resultado deste processo de seleção será através de Edital emitido 

pela Pró-Reitoria de Extensão da UNIOESTE, disponível no endereço 

http://www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/projeto-rondon/inicio-rondon, 

conforme cronograma abaixo: 

 
29 de março de 2018 Divulgação do resultado da 1ª Etapa da seleção 

17 de abril de 2018 Realização da entrevista dos candidatos selecionados 

na 1ª Etapa 

18 de abril de 2018 Divulgação do resultado da 2ª Etapa da seleção. 

 
Publique-se. 

Cumpra-se. 

 
 

 
Cascavel, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

Sandra Regina Belotto 

Pró-Reitora de Extensão 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

http://www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/projeto-rondon/inicio-rondon
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