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EDITAL DE SELEÇÃO DO PROJETO RONDON 
 
A Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitária, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, comunica que 
estão abertas as inscrições para a seleção de estudantes interessados em participar do PROJETO RONDON. 
 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
O Rondon é um projeto de extensão onde se desenvolve ações que beneficiam a sociedade carente nas áreas 

da saúde, educação, direitos humanos e cidadania e conta com o trabalho voluntário de estagiários, monitores e 
docentes. 

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo como base a Carta de Intenções assinada com a 
Diretoria da OSCIP do Projeto Rondon® de São Paulo torna público este edital e convoca os estudantes 
interessados em participar do processo seletivo referente à seguinte operação: OPERAÇÃO ILHABELA 
01 (entre 13 e 28/07/2013), em parceria com a OSCIP do Projeto Rondon® de São Paulo e as seguintes 
instituições: UMESP (Universidade Metodista de São Paulo), FM/ABC (Faculdade de Medicina do ABC) e UPM 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie). 

1.1. O presente Edital estabelece os critérios de seleção de Estagiários e Monitores para a 
Operação do Projeto Rondon mencionada acima, prevista para o mês de julho de 2013. 

 
2. DO PÚBLICO ALVO 

Estão aptos a se inscreverem, para esse processo seletivo, Estagiários (estudantes de Graduação) e Monitores 
(alunos da Pós-Graduação) que: 

2.1. Estejam regularmente matriculados, em cursos da PUC/SP. 
2.2. Estejam, preferencialmente, cursando a partir da segunda metade do seu curso. 
2.3. Comprometam-se a realizar o planejamento, a execução das atividades e auxiliar na 

confecção de um relatório, ao final da Operação. 
2.4. Estejam preparados (as) física e emocionalmente para enfrentar as condições de 

trabalho. 
2.5. Tenham tempo livre para poder se dedicar às etapas de planejamento e capacitação a 

realizar-se entre os meses de abril e junho de 2013. 
2.6. Possam ausentar-se de suas atividades rotineira durante os dias em que será realizada 

a Operação Ilhabela 01 (de 13 a 28 de julho de 2013). 
2.7. Estejam aptos a colaborar em uma, ou mais, das ações previstas citadas abaixo, entre 

outras atividades que serão posteriormente definidas: 
2.7.1. EDUCAÇÃO E CULTURA: Capacitar educadores do ensino fundamental e médio 

sobre técnicas de ensino e aprendizagem, motivação, relacionamento interpessoal, 
distúrbios de aprendizagem, educação inclusiva, educação ambiental e educação 
para a saúde e no atendimento a portadores de necessidades educativas especiais.  

2.7.2. DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. Capacitar a população em organização 
comunitária e dar orientações gerais de direitos humanos e cidadania. 

 
3. DA PRÉ-INSCRIÇÃO E INSCRIÇÃO 
3.1. O período de pré-inscrição é de 10/04 a 25/04/2013. 
3.2. Nesse período o candidato deverá manifestar seu interesse de participar do Projeto 

Rondon inscrevendo-se na sala da plataforma Moodle Projeto Rondon (senha PR) 
como aluno e ficar atento às informações que serão divulgadas naquele espaço. A 
qualquer momento, depois de pré-inscrito, o aluno poderá fazer o seu cancelamento 
para participar da sala, e consequentemente, do Projeto Rondon. 
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3.3. Qualquer problema em relação à pré-inscrição na sala poderá ser resolvido por e-mail 
com o Professor Doutor Heitor Zochio Fischer (hfischer@pucsp.br) do Departamento de 
Ciências do Ambiente - FCMS (campus Sorocaba) ou, preferencialmente, com os 
técnicos dos laboratórios de informática nos diversos campi da PUC/SP. 

3.4. A inscrição definitiva será aos pré-inscritos na sala do Moodle, mediante o 
preenchimento de formulários e agendando entrevista, quando solicitados.  

 
Obs. O caminho para encontrar e se inscrever na sala é o seguinte: moodle.pucsp.br > todos os cursos > buscar 
cursos > Projeto Rondon. Seguir os passos informados lá. 
 

4. DA SELEÇÃO 
4.1. A Pré-Inscrição (atendimento aos itens 3.1 e 3.2) tem caráter eliminatório. 
4.2. Os candidatos pré-inscritos na sala do Projeto Rondon deverão, quando solicitado, 

preencher as fichas de inscrição e mandar uma proposta de trabalho. O não 
cumprimento dos prazos nestas fases (divulgados na sala do Projeto Rondon) acarretará 
o seu cancelamento na sala e na operação do Projeto Rondon deste edital. 

4.3. Os candidatos que tiverem suas propostas avaliadas positivamente serão convidados 
para uma entrevista com o Coordenador do Projeto Rondon ou o professor da PUC/SP 
responsável pela Operação.  

4.4. A entrevista também possui caráter eliminatório.  
 

5. DO PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO 
5.1. Uma vez selecionado, a presença do aluno em todas as etapas do planejamento e da 

capacitação é obrigatória. Essas datas serão informadas posteriormente. 
 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1. O estudante, ao fazer a inscrição, declara-se ciente e de acordo com todas as normas 

deste edital, bem como aceita as decisões que possam ser tomadas pelo Coordenador 
do Projeto Rondon nos casos omissos e nas situações não previstas neste edital. 

6.2. Somente serão admitidos recursos nos casos comprovados do descumprimento do 
Edital. 

6.3. Os recursos deverão ser interpostos perante a Pró-Reitoria de Cultura e Relações 
Comunitária, através de requerimento protocolado, em petição escrita, devidamente 
fundamentada e assinada pelo interessado. 

6.4. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação na página da PUC-SP. 
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