
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO  

PROJETO RONDON  

 

 
 

   EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA PARTICIPAÇÃO DA MISSÃO: ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR (ASSHOP), NO ESTADO DO AMAZONAS 

 

A PROPEX, Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão comunica que, no período de 20 a 25 de novembro 

de 2012, receberá inscrições de estudantes, do sexo feminino, regularmente matriculados nos 

Cursos de Enfermagem da UFCG, interessados em concorrer ao processo seletivo para participarem 

da Missão ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (ASSHOP), do Projeto Rondon, no período compreendido 

entre os dias 16 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013, no Estado do Amazonas. 

 

1 – PRÉ-REQUISITOS 

De acordo com a indicação do Ministério da Defesa, será disponibilizada apenas uma vaga para a 

UFCG e poderão se inscrever estudantes que atendam aos seguintes requisitos: 

1.1 Estejam cursando os últimos períodos do curso, preferencialmente, pré-concluinte;  

1.2 Não tenham participado de operações anteriores do Projeto Rondon;  

1.3 Tenham um bom desempenho acadêmico; 

1.4 Tenham espírito de equipe e capacidade de interação com o público-alvo de sua ação e de 

compartilhamento de tarefas, iniciativa e protagonismo, bem como demonstração de 

responsabilidade, maturidade, dedicação, organização e resiliência quando da execução de 

trabalhos extenuantes e prolongados;  

1.5 Tenham disponibilidade para viajar no período de atuação da missão e não retornar durante a 

realização da missão, sob pena de ser considerado como abandono;  

1.6 Tenham boa saúde geral (clínica, odontológica e psicológica); 

1.7 Estejam com a carteira de vacinação em dia (atenção para febre amarela); 

1.8 Não estejam usando medicação de uso contínuo ou injetável; 

1.9 Tenham disponibilidade para preparar relatório. 

 
2 - DAS INSCRIÇÕES 

2.1 – O período de inscrição será de 21 a 25 de novembro de 2012; 

2.2 – As inscrições poderão ser realizadas diretamente no site da PROPEX: 

proex@reitoria.ufcg.edu.br. 

 
3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1 - Primeira Fase 

- A seleção das candidatas será realizada pela Comissão de Seleção do Projeto Rondon, composta 

pelos docentes autores da proposta aprovada pelo Ministério da Defesa, para a Operação São 
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Francisco, do Projeto Rondon - 2013, podendo ou não participar da comissão, docentes convidados 

pela PROPEX.  

- Avaliação da ficha de inscrição. 

– O resultado das candidatas selecionadas para a segunda etapa será divulgado no site da UFCG, 

dia 28 de novembro de 2012.  

3.2 – Segunda Fase 

- Requisitos para a segunda fase: 

3.2.1 - Entrevista individual das candidatas (na PROPEX), no dia 04 de dezembro de 2012, no horário 

de 08:30h às 17:00h., com a Comissão do Projeto Rondon, na qual serão avaliados: 

- a fluência da candidata; 

- a vivência com a Extensão Universitária; 

- o conhecimento sobre o Projeto Rondon, particularmente no que se refere aos objetivos do Projeto e 

o Guia de Orientação aos Rondonistas, contidos nos sítios recomendados ao final deste edital; 

- a disponibilidade para ficar embarcada, durante quinze dias, em um Navio-Hospital da Marinha do 

Brasil. 

3.3 - Divulgação do Resultado Final. 

3.2.1 – O resultado com o nome da candidata selecionada será divulgado no dia 06 de dezembro de 

2012, no site da UFCG. WWW.ufcg.edu.br.  

3.3 - Outras informações poderão ser obtidas na PROPEX.  

3.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela PROPEX. 

 

Campina Grande, 21 de novembro de 2012 

 

 

Profª. Nadege da Silva Dantas 
Coordenadora do Projeto Rondon na UFCG  

nadege@reitoria.ufcg.edu.br  

Fone: 2101-1719 
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ANEXO I 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO - PROPEX 
PROJETO RONDON – MISSÃO ASSHOP 

ESTADO DO AMAZONAS 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

1. Estudante:__________________________________________________________________ 
 
Curso: Enfermagem                                                                 Período: _____________________ 
 
Fone Residencial: _______________ Fone Recado:______________ Cel: _________________ 
 
2. Endereço: ___________________________________________________________________ 
 
Bairro: _______________ CEP: _________________ Cidade: ________________UF:______ 
 
RG:__________________ UF: ____  CPF:___________________ Nascimento: ___/___/____      
 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
Grupo sanguíneo: __________ Fator Rh: (      )  Positivo      (     ) Negativo 
 
Peso:______            Tamanho Blusa  (GG), (G), (M), (P) 
 
Cidade de Origem: _________________________________________________________________ 
 
Nome da mãe: ____________________________________________________________________ 

3. Quais os temas/assuntos/ações de seu maior domínio dentro de sua área? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Faz ou fez parte de alguma atividade de extensão: (     ) Sim      (     ) Não 

Em caso positivo: Nome, Duração, Local e Descrição (objetivos) da atividade de extensão: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Função na atividade de extensão: _____________________________________________________ 
 
Ações desenvolvidas na atividade: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 
5 - Porque você gostaria de participar da Missão ASSHOP do Projeto Rondon? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6 - Tem algum problema de saúde?           (     ) sim                   (     ) não 

     Algum tipo de alergia? Qual(is)? ____________________________________________________ 

 

7 - Toma algum medicamento de uso contínuo?     (     ) sim              (     ) não 

 

8 - Tem Plano de Saúde?   (     ) sim         (     ) não 

 

9 - Já realizou alguma viagem de navio?  (     ) sim        (     ) não   

    

10 - De que maneira você pode contribuir com a Missão ASSHOP (Apresentar resumo das atividades 

que pretende desenvolver, frente às principais dificuldades, no tocante à saúde, do Estado do 

Amazonas). 

 

11 – Anexar Comprovante de Matrícula e Cópia do Histórico Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


