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ER. 062_2018 

Curitiba, 22 de maio de 2018. 

 

EDITAL - OPERAÇÃO RONDON – UEPG 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais em parceria com a União dos 

Escoteiros do Brasil – Região do Paraná, comunica que estão abertas as inscrições 

para seleção de candidatos à Operação Rondon – UEPG. 

 

1 – DO PROJETO “OPERAÇÃO RONDON – UEPG” 

 

A UEPG, inspirada no Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, 

elaborou o projeto “Operação Rondon”, o qual visa somar esforços com as lideranças 

comunitárias e com a população, a fim de contribuir com o desenvolvimento local 

sustentável e na construção e promoção da cidadania.  

Para tanto, A “Operação Rondon” conta com a colaboração de voluntários que 

vão às cidades selecionadas ministrar palestras e oficinas nas diversas áreas, tais 

como: saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos e justiça, tecnologia e 

produção, cultura, comunicação, trabalho. 

A participação na Operação Rondon é atividade integralmente voluntária. 

 

2 – PERÍODO DO PROJETO 

 

A abertura do projeto ocorrerá no dia 22 de julho de 2018 e o encerramento no 

dia 04 de agosto de 2018, na Cidade de União da Vitória.  

Durante este período, os voluntários trabalharão em uma comunidade, 

previamente designada, ofertando palestras e oficinas. 
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A Operação 2018 acontecerá na Região Sul do Paraná, nos seguintes 

municípios: Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paulo Frontin, Porto 

Amazona, Porto União, Porto Vitória, Rio Azul, São João do Triunfo e União da 

Vitória. 

 

3 – DOS REQUISITOS 

 

- Maiores de 18 (dezoito) anos, inscritos na UEB no ano de 2018; 

- Preferencialmente pioneiros; 

- Habilidade de liderança e trabalho em equipe; 

- Disponibilidade de dedicação exclusiva durante a operação (não é permitido 

ausentar-se do município); 

- Disponibilidade para reuniões e treinamentos de preparação (horários a 

combinar); 

- Iniciativa para desenvolver projetos em sua área de atuação. 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

 

Período: de 22 de maio a 22 de junho de 2018. 

Enviar o currículo para o e-mail dir.programa@escoteirospr.org.br. 

 

5 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

- O voluntário deverá se responsabilizar pelo seu transporte de ida e volta até 

União da Vitória (chegada dia 22/07/2018, partida 04/08/218); 

- As locomoções durante o projeto serão ofertadas pelos municípios parceiros; 

-  A alimentação e hospedagem durante o projeto serão fornecidas pelos 

municípios parceiros; 
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- Cada voluntário receberá um KIT de participante; 

- Caso haja necessidade, a UEPG fornecerá declaração à instituição de ensino 

justificando a ausência do aluno; 

- Ao final do projeto, a UEPG fornecerá um certificado de participação no 

projeto; 

 

Dúvidas e maiores informações: dir.programa@escoteirospr.org.br. 

 

Curitiba, 22 de maio de 2018. 

 

 

Irineu Muniz de Resende Neto  

Diretor Presidente 
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