PROCESSO SELETIVO INTERNO FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS – FINOM,
PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS TITULARES E SUPLENTES.

OPERAÇÃO PARNAÍBA
(ESTADO DO PIAUÍ)

A Coordenação da Secretaria do Projeto Rondon da Faculdade do Noroeste de Minas
(FINOM) no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições e estabelece
normas relativas à realização de processo seletivo para participantes do PROJETO
RONDON – “Operação Parnaíba” aprovada junto ao Ministério da Defesa para o
município de Água Branca (PI).
O Projeto Rondon é um projeto de integração social coordenado pelo Ministérioda Defesa
e conta com a colaboração da Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação – MEC. O Projeto envolve atividades voluntárias de universitários e busca
aproximar esses estudantes à realidade do País, além de contribuir para o
desenvolvimento de comunidades carentes.
O Projeto constitui uma oportunidade para os jovens universitários vivenciarem diferentes
realidades do Brasil e colocarem em prática o que aprenderam em salas de aula. A partir
da interação com a comunidade, os RONDONISTAS retornam à Universidade e refletem
sobre a sua própria construção como estudante, cidadãos e futuros profissionais
comprometidos com a busca de solução para os problemas nacionais.
Os acadêmicos da Faculdade FINOM selecionados participarão das atividades aserem
desenvolvidas na operação, seguindo o seguinte cronograma de campo:
OPERAÇÃO

DATA DE INÍCIO

DATA DE TÉRMINO

Parnaíba

18/01/2019

03/02/2019

A equipe deverá permanecer 16 dias, aproximadamente, no município realizando as
ações durante o dia inteiro (incluindo atividades no período noturno) e as despesas

(transporte

a

partir

de

Brasília,

alimentação

e

hospedagem)

ficam

sob

a

responsabilidade do Ministério da Defesa, sem ônus para o universitário (exceto para os
de ordem pessoal – insumos de higiene, medicamentos, entre outros).
O projeto aprovado na respectiva operação é relativo ao conjunto de ações “B” que trata
dos

seguintes

tópicos:

COMUNICAÇÃO;

TECNOLOGIA

E

PRODUÇÃO;

MEIO

AMBIENTE E TRABALHO.
Neste sentido, a comissão avaliadora fará a seleção dos(as) acadêmicos(as) baseada em
aspectos qualitativos para avaliação do perfil do candidato, objetivando encontrar perfil
coerente à um RONDONISTA, que, em síntese, refere-se a um acadêmico comunicativo,
ativo, dinâmico e com conhecimentos relacionados ao conjunto de trabalho.
EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA
Tanto os(as) docentes quanto os(as) discentes são OBRIGADOS(AS), conforme edital Nº
65/2017, disposto no Diário Oficial da União nº 170, seção 03 de 04 de setembro de 2017,
item 10, letra “j” (jota), a contratar um seguro de vida (cobertura no mínimo: para
assistência médica e odontológica, seguro de vida por morte acidental e invalidez
permanente) e seguro de viagem nacional (cobertura no mínimo: para seguro de
bagagem, assistência farmacêutica) durante o período da operação, pois, caso contrário
são impedidos(as) de participarem do Projeto.
O(A) RONDONISTA FICA CIENTE QUE DE SUA CIDADE DE ORIGEM ATÉ BRASÍLIA
– DF, NEM O MINISTÉRIO DA DEFESA NEM A FACULDADE SERÃO OBRIGADOS A
ARCAREM COM OS CUSTOS DE SUA CHEGADA À CIDADE DE PARTIDA
(PARACATU – COMITIVA) E BRASÍLIA ORIGEM PARA A OPERAÇÃO.
Todo(a) Rondonista deve ler o Manual do Rondonista e saber de seus direitos e deveres,
assim, basta acessar a página do Projeto Rondon e baixar o referido manual, bem como
demais

informações

relevantes

para

conhecimento

do

grupo

(www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/).
 Conforme o mesmo edital (Nº56/2018 – Ministério da Defesa (MD)) o(a) Rondonista
que desistir da participação após a compra da passagem pelo MD, deverá pagar os
custos desprendidos para este fim e assim ressarcir os gastos, para que seja
possível a inserção de outro(a) Rondonista em seu lugar.

NÚMERO DE VAGAS
Serão ofertadas 08 (oito) vagas TITULARES e 02 (dois) SUPLENTES (Alunos(as) dos
cursos da

FINOM (OBS: Neste caso ainda pelo CNPJ antigo, logo, alunos(as)

do TECSOMA não podem se inscrever) e que estejam devidamente matriculados e
cursando da metade do Curso em Diante, inclusive o décimo período).
INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO
Somente poderão inscrever-se no processo seletivo, acadêmicos(as) que já tenham
progredido ao quinto período do curso (até a data da operação), ou seja, aqueles(as)
discentes que tenham completado o quarto período até o semestre anterior à data da
operação.
Data de Inscrição: 04/09 à 05/10/18 (até às 21:30 h do dia 05/10) com a Secretária de
Coordenações, aonde será depositado os documentos solicitados e será dado um número
de protocolo ao(à) inscrito(a).
O Processo Seletivo será constituído de 3 (três) Etapas:
 Análise do perfil do candidato perante ficha de inscrição (Anexo I) e histórico
escolar;
 Propostas de trabalho - O candidato deverá elaborar uma proposta de trabalho de
no máximo uma lauda contendo (Título, Objetivos, Metodologia, Carga Horária
e Público Alvo) para execução no município de AGUA BRANCA (PI), nesta
proposta o discente deverá escrever o número de protocolo que lhe será fornecido
na inscrição, ou seja, será escrito à mão no momento da entrega, não devendo
o(a) discente se identificar neste documento;
 Entrevista.
 Data: 10/10 (Laboratório de Metrologia (FINOM – Sala 120, Bloco B,
Primeiro piso) início às 19H:15Min).
 Ordem alfabética
 O(a) candidato(a) que não estiver presente para a sua entrevista estará
automaticamente desclassificado(a);

RESULTADO FINAL
O resultado final da Seleção será afixado no mural da coordenação de cursos no dia
12/10/2018, aonde serão dispostos os(as) 08 selecionados(as) e os(as) suplentes,
estes(as) sim em ordem de convocação caso seja necessário a substituição de Discente
Rondonista.

Paracatu, 03 de Setembro de 2018.

_______________________
Coordenador
Secretaria do Projeto Rondon – FINOM

ANEXO I
FICHA DE CADASTRO* DE ACADÊMICOS(AS)
OPERAÇÃO PARNAÍBA
JANEIRO 2019
Nome Completo:____________________________________________________________________.
Curso/Período:_______________________________________________________.
E-mail:__________________________________________________________________.
Peso:________.

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

CPF:___________________.

RG:________________.

Data Nascimento:___/___/______.
Tipo Sanguíneo: _________.

Órgão Emissor:_____________.

Estado Civil:_____________.

Fator Rh: Positivo ( ) Negativo ( )

PIS/PASEP**:_______________________________.
Cidade de Nascimento:___________________.

Estado de Nascimento:___________.

Telefone Fixo: (___) __________________

Celular:(___) _________________________.

Endereço Atual:
______________________________________________________________________________________.
Bairro: _________________________________.
Estado: _______.

CEP:____________________________________.

Cidade: _________________________________.

Contato em Caso de Emergência (Nome Completo): __________________________________.
Nome Completo da
Mãe:_________________________________________________________________.
Telefone de Contato (Emergência): __________________________________________________.
* Letra legível, preferência letra de forma!
** Se houver.

