
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O NÚCLEO RONDON – UNILUS 
 
 
 
O presente processo seletivo interno visa selecionar acadêmicos interessados em ingressar no Núcleo Rondon 
UNILUS, órgão gerente das atividades do projeto Rondon dentro do UNLUS, vinculado ao Núcleo de Pós-
graduação, Pesquisa e Extensão Acadêmica, para participar das “Operações de Janeiro de 2019”. 
 

I - DAS VAGAS 
 
1 - O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 16 (dezesseis) vagas para acadêmicos que 
participarão do Núcleo Rondon UNILUS. 
  

II - DA SELEÇÃO 
 
1 - O processo interno de seleção de membros para o Núcleo Rondon UNILUS destina-se a acadêmicos de 
todos os cursos do Centro Universitário Lusíada – UNILUS. 
 
2 - Os candidatos devem ter concluído pelo menos 50% do respectivo curso de graduação e não terem colado 
grau no momento da viagem. 
 
3 - Os candidatos devem possuir bom rendimento escolar, apresentando qualificações positivas nas provas 

e demais avaliações realizadas, que confirmem a assimilação do conteúdo apresentado em todo o processo 
formativo e dos estímulos educativos. 

 
4 - O processo seletivo possui três fases divididas em: Fase de Inscrição, Fase de Seleção e Capacitação e Fase 
Final. 
 
3.1 - Fase de Inscrição 
 
3.1.1 - Os candidatos interessados deverão assistir à palestra sobre o Projeto Rondon no dia 09/08/2018 
(quinta-feira), fazer download da ficha de inscrição no site do UNILUS (www.unilus.edu.br), preenchê-la e 
entregá-la até o dia, 13/08/2018 (segunda-feira), no Secretaria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, no 
Campus III, no período da manhã e da noite ou para a professora responsável pelo Projeto Rondon, Olívia 
Barreto, na Clínica de Audiologia, no Campus II, no período da manhã. 
 
3.1.2 - A Comissão de Seleção, composta por 2 (dois) professores do Núcleo Rondon UNILUS, avaliará os 
candidatos inscritos nesta primeira fase, segundo os seguintes critérios: 
 
a) perfil do candidato; 
b) currículo. 
 
3.1.3 - No dia 14/08/2018 (terça-feira) será divulgada nos murais e no site do UNILUS, a lista dos selecionados 
para a próxima fase do processo seletivo. 
 
3.2 - Fase de Seleção e Capacitação 
 
3.2.1 - No dia 15/08/2018 (quarta-feira) acontecerá, nas dependências do Campus III, atividades seletivas de 
dinâmicas de grupos, com avaliação pelos seguintes critérios: 
 
a) motivação; 
b) relacionamento com os demais participantes da dinâmica; 
c) colaboração e ajuda mútua; 



d) capacidade de encaminhar para soluções inesperadas; 
e) desenvoltura na comunicação interpessoal. 
 
3.2.2 - No dia 20/08/2018 (segunda-feira) será divulgada, nos murais e no site do UNILUS, lista de 
agendamento contendo os nomes dos candidatos com a respectiva data, horário e local para a entrevista e 
capacitação individual com duração aproximada de 5 (cinco) minutos, visando a análise das seguintes 
condições: 
 
a) motivação para o voluntariado; 
b) disponibilidade de tempo para realização do projeto; 
c) disposição para o trabalho social; 
d) comportamento durante a entrevista. 
 
3.2.3 - No dia 21/08/2018 (terça-feira) acontecerão nas dependências do Campus III, atividades seletivas de 
entrevista individual, com avaliação geral do perfil do candidato. 
 
3.2.4 - No dia 28/08/2018 (terça-feira), será divulgada a lista contendo os candidatos aprovados para a fase 
final do processo seletivo. 
 
3.3 - Fase Final 
 
3.3.1 - A fase final terá início logo após a divulgação do edital pelo Ministério da Defesa, com reunião de 
divulgação do cronograma das atividades formativas, em data a ser definida e informada a todos os 
candidatos aprovados para esta fase. 
 

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1 - Os candidatos que não comparecerem a uma das fases do processo seletivo ou não cumprirem os 
regulamentos apresentados pelo Núcleo Rondon – UNILUS, durante as atividades formativas, serão 
desligados do Núcleo. 
 
2 - Os candidatos devem acompanhar e tomar ciência de todas as normas, editais e demais informações 
emitidas pelo Ministério da Defesa, referentes ao Projeto Rondon e à sua Operação, obtidas através do site 
http://www.projetorondon.defesa.gov.br/portal. 
 
3 - Os candidatos aprovados neste processo seletivo e inscritos no Núcleo Rondon UNILUS terão sua inscrição 
válida para o semestre letivo, que corresponde ao tempo da determinada Operação divulgada pelo Ministério 
da Defesa. 
 

Santos, 01 de agosto de 2018. 
 
 

Profa. Me. Olívia Rosa Barreto Teotonio 

http://www.projetorondon.defesa.gov.br/portal

