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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br

EDITAL UESC N.º 215
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ALUNOS RONDONISTAS

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para Recrutamento e Seleção de alunos, para participar de atividades do Núcleo Rondon UESC.

1. DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO
De 21 de outubro a 2 de novembro de 2014.
HORÁRIO
Horário de funcionamento do Protocolo
LOCAL
O candidato preencherá formulário de inscrição no site http://rondon-uesc.blogspot.com.br, no link “inscrições” até o dia 2 de novembro/2014
A documentação deverá ser entregue no Departamento de Ciências Jurídicas da UESC ou a um dos professores representantes nas instituições parceiras até o dia 3 de novembro/2014
PUBLICO-ALVO
Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância. Para os graduandos, devem estar cursando a partir do 3º semestre da graduação.
Graduados das diversas áreas de atuação.
OBS: alunos que participaram da seleção no Edital 027/2014 bastarão manifestar sua intenção de participação através do link acima, ficando dispensados da entrega de documentos e das entrevistas.
DOCUMENTAÇÃO
Alunos: Ficha de Inscrição preenchida, Declaração emitida pelo Colegiado informando o CRAA ou média de curso, Carta de Recomendação assinada por um professor ou tutor, exposição de motivos (de no máximo 250 palavras).
Graduados: Ficha de Inscrição, cópia do Diploma ou Certificado de conclusão, exposição de motivos (de no máximo 250 palavras).
OBS: Todos os candidatos deverão possuir plano de saúde ou estar inscritos no Cartão SUS (indicação obrigatória no formulário de inscrição)
VAGAS
Até 60 (sessenta) vagas. Será formado cadastro de reserva.

2. DA SELEÇÃO: A seleção constará das seguintes fases, todas eliminatórias:


DATA
HORÁRIO
Análise prévia da documentação
Até o dia 14/11/2014
----
Entrevista
A partir do dia 18/11/2014
A ser divulgado
Participação em reuniões/capacitações/ práticas
Ao longo do período, em datas a serem agendadas.
A ser divulgado
LOCAL: Salas do DCJur, Pavilhão do Juizado Modelo, ou instituições parceiras.
OBS: Após a entrevista será divulgada lista, em ordem alfabética, de habilitados para as demais atividades. Até o dia 01/12/2014 será divulgada a lista de convocados e cadastro de reserva para a Operação Rio de Contas. Após a Operação regional, será divulgada lista de convocados para a Operação nacional. 

3. DAS QUALIDADES A SEREM VERIFICADAS.
Espera-se do candidato a rondonista as seguintes características:  
	ter rendimento acadêmico satisfatório, com CRAA/média de curso igual ou superior a 6,0 (seis);
	já ter participado ou estar participando de projetos de extensão, iniciação à docência/monitoria ou voluntariado, de preferência em comunidades;
	saber trabalhar em equipe, coordenar e acatar ordens;
	ser flexível quanto a horários, locais para as reuniões, atividades;
	estar sempre disposto a aprender o novo, mesmo que precise aventurar-se em áreas do conhecimento que ainda não domina;
	relacionar-se bem com os diferentes grupos (respeito e tolerância);
	estar sempre “pronto”: demonstrar responsabilidade, maturidade, dedicação, capacidade de organização e resiliência quando da execução de trabalhos extenuantes e prolongados.


4. DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO AO PROCESSO DE SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO
I – O processo destina-se a selecionar discentes para participação na Operação Rio de Contas, a ser realizada no período de 19 a 31 de janeiro  de 2015, e seletiva para participação dos alunos no Projeto Rondon nacional, Operações de janeiro/2016 (UESC) ou julho 2015 (IES parceiras);
II – A participação dos alunos na Operação nacional estará condicionada à avaliação positiva do rondonista na Operação regional, bem como à seleção do(s) plano(s) de trabalho da instituição pelo Ministério da Defesa;
III - A aprovação, pelo Ministério da Defesa, de proposta de trabalho, de que eventualmente algum discente tenha participado da elaboração não implica a sua convocação para participar da Operação, embora crie preferência para o mesmo;
IV - Espera-se que o candidato, ao se inscrever, tenha conhecimento do que seja o Projeto Rondon, seus objetivos e exigências (o Guia do Rondonista pode ser acessado no site http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal);
V – Datas e horários de atividades serão fixadas unilateralmente pela Coordenação do Núcleo Rondon, devendo o aluno adequar-se a elas. A falta a qualquer das atividades poderá levar à desclassificação e, mesmo após a convocação, ao desligamento do projeto, a critério da Coordenação.
VI – A relação de candidatos aprovados será divulgada em ordem de classificação, por curso. O candidato será convocado de acordo com sua aptidão para o trabalho a ser desenvolvido, por exclusivo critério da Comissão de Seleção;
VII – Poderão participar do processo seletivo rondonistas de outras Operações nacionais ou regionais. Entretanto, se dará prioridade a discentes que nunca participaram de operações de Rondon. A participação de ex-rondonistas estará condicionada à recomendação do coordenador da equipe da qual participou.
VIII – Havendo candidatos considerados aptos, comporão cadastro de reserva;

5. PENALIDADES
A) O acadêmico selecionado para a Operação nacional que, por qualquer motivo, venha a desistir da participação após o cadastro no Sistema do Projeto Rondon, arcará com eventuais custos de substituição do rondonista.
B) A desistência, por qualquer motivo, da participação na Operação regional, implicará em eliminação de processos seletivos do Rondon/UESC por dois anos.
C) Qualquer conduta inadequada (conforme Guia do Rondonista) durante a Operação implicará em imediato desligamento, sem direito a certificação e participação em futuras operações.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 16 de outubro de 2014.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

