EDITAL OPERAÇÃO RONDON 2019
UEPG EM PARCERIA COM A UEB-PR

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em parceria com a União dos
Escoteiros do Brasil – Região do Paraná, abre as inscrições para seleção de candidatos do
Movimento Escoteiro interessados em participar da Operação Rondon – UEPG 2019.
1 – DO PROJETO “OPERAÇÃO RONDON – UEPG”

A UEPG, inspirada no Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa,
elaborou o projeto “Operação Rondon UEPG”, o qual visa somar esforços com as lideranças
comunitárias e com a população, a fim de contribuir com o desenvolvimento local sustentável
e com a construção e promoção da cidadania.
Para tanto, A “Operação Rondon UEPG” conta com a colaboração de voluntários das
Instituições envolvidas, 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 UEPG é integralmente voluntária.
2 – PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
A abertura do projeto ocorrerá no dia 21 de julho de 2019 (domingo) e o encerramento
no dia 03 de agosto de 2019 (sábado), na Cidade de Ponta Grossa.
Durante esse período, os voluntários trabalharão em uma comunidade previamente
designada, ofertando palestras e oficinas.
A Operação 2019 acontecerá nos seguintes municípios: Fernandes Pinheiro, Imbaú,
Irati e Prudentópolis.
3 – DAS INSCRIÇÕES
Período: de 24 de junho a 05 de julho de 2019.
Enviar o currículo (dados pessoais, acadêmicos e escoteiros) para o e-mail
dir.programa@escoteirospr.org.br.
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4 – DOS REQUISITOS
- Estar inscrito na UEB em 2019.
- As vagas serão preenchidas preferencialmente por pioneiros, podendo também se
candidatar jovens Escotistas e Dirigentes com idades entre 18 e 26 anos incompletos.
- Ter habilidades de liderança e trabalho em equipe;
- Possuir conhecimentos do Movimento Escoteiro e do seu Programa Educativo;
- Ter disponibilidade de dedicação exclusiva durante a operação (não é permitido
ausentar-se do município);
- Comprometer-se a participar do treinamento de preparação que ocorrerá no dia 16
de julho de 2019, terça-feira, nos períodos da manhã e da tarde, na Sede Regional da União
dos Escoteiros do Brasil-PR.
5 – DO RESULTADO
O resultado será divulgado no site da Região do Paraná no dia 10 de julho de 2019.
6 – OUTRAS INFORMAÇÕES
- O voluntário deverá se responsabilizar pelo seu transporte de ida e volta até Ponta
Grossa (chegada dia 21/07/2019, partida 03/08/2019);
- As locomoções durante o projeto serão realizadas pelos municípios parceiros;
- A alimentação e hospedagem durante o projeto serão fornecidas pelos municípios
parceiros;
- 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, a UEPG fornecerá um certificado (120 horas) de participação no projeto;
- Casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção
composta por integrantes da UEPG e das Diretorias de Programa Educativo e de Expansão
da UEB-PR.

Curitiba, 21 de junho de 2019.

Irineu Muniz de Resende Neto
Diretor Presidente
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