EDITAL Nº 27/2014

Em conformidade com o Edital n.º20 /2014, a Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura, no uso de suas atribuições, torna público o resultado final da seleção
dos acadêmicos para participar nas operações Guararapes do Projeto Rondon
- julho de 2014 no município de Correntes – Pernambuco e da ACISO –
Marinha do Brasil.
a) Operação ACISO – Marinha do Brasil:

1. Willian Robson da Costa.

b) Operações Guararapes do Projeto Rondon - julho de 2014 no
município de Correntes – Pernambuco:

1. Ana Laura Posset;
2. Danilo Fillus de Souza
3. Glauco Tymus;
4. Jairo Martins;
5. Jéssica Carolina Dal Bó;
6. Karina Dobkovski;
7. Karine Levandovski;
8. Kayê Rodrigo Kampmann.

No dia 25 de fevereiro de 2014, às 13h30min, na sala da Direção
Acadêmica,

os

acadêmicos

listados

acima

OBRIGATORIAMENTE os seguintes documentos:

deverão

apresentar

a)

Cópia do comprovante da vacina de febre amarela;

b)

Tipo sanguíneo e fator RH;

c)

Atestado médico que contemple informações gerais sobre as condições

de saúde do acadêmico selecionado;
d)

Termo de cessão de direito de uso de imagem (disponível no site do

Projeto Rondon);
e)

Termo de compromisso (disponível no site do Projeto Rondon);

f)

Cópia da carteirinha (caso tenha plano de saúde).

g)

Cópia e originais dos documentos pessoais (CPF e RG).

De acordo com o Convite às Instituições de Ensino Superior, o Ministério
da Defesa determina o cadastramento de três RONDONISTAS RESERVAS,
que, em caso de desistência dos acadêmicos selecionados, serão chamados
para ocupar a vaga (respeitando a necessidade da vaga e o perfil do
acadêmico). Para tal, é necessário que os três acadêmicos relacionados abaixo
também compareçam para efetuar o cadastramento.

a) Emanuelli Rodrigues;
b) Luciane Cielusinsky;
c) Sérgio Karaz.

União da Vitória, 21 de fevereiro de 2014.

Prof.ª Vivian Guimarães
Representante legal da UNIUV junto ao Ministério da Defesa

