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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA-GERAL - CAMPUS MEDIANEIRA
DIR. DE REL. EMPRES. E COMUNITARIAS - MD

 

COMPLEMENTAÇÃO DE LISTA DE RONDONISTA DO EDITAL Nº 05/2021 – DIREC-MD

SELEÇÃO DE DISCENTES VOLUNTÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO RONDON 

OPERAÇÃO “AMAPÁ MAIS FORTE”

 

Considerando:

1. a alteração das datas da Operação “AMAPÁ MAIS FORTE” do Projeto Rondon para o período de 06 a 25 de
julho de 2022;

2. a aquisição dos materiais de consumo para as oficinas para Operação;

3. a divulgação e inscrição dos alunos nas oficinas;

4. a necessidade de reestruturação da equipe de Rondonistas;

5. o esgotamento da lista de suplentes;

Convidamos aos discentes regularmente matriculados nos cursos presenciais do Campus Medianeira que
atendam a todos os quesitos elencados no item 4. “DA PARTICIPAÇÃO” do Edital 05/2021 - DIREC - Seleção de
discentes voluntários - Projeto Rondon e que obrigatoriamente apresentam capacidade de ministrar as oficinas
teóricas e prá�cas de (o candidato deverá ministrar todas as oficinas abaixo):

1. Cutelaria – como fazer faca;

2. Filetagem de peixe;

3. Manutenção de motor de embarcação amazônica (motor de rabeta), e

4. Processamento artesanal de madeira.

A inscrição deve ser realizada pelo formulário: h�ps://forms.gle/dTdrRKcN1r1ch44t5

O edital completo pode ser acessado no link: h�p://portal.u�pr.edu.br/editais/relacoes-empresariais-e-
comunitarias/medianeira/extensao/selecao-de-discentes-voluntarios-projeto-rondon

 

Calendário

Período de Inscrição: 11 a 14/04/2022 (até as 22h00min)

Entrevistas: 18/04/2022

https://forms.gle/dTdrRKcN1r1ch44t5
http://portal.utfpr.edu.br/editais/relacoes-empresariais-e-comunitarias/medianeira/extensao/selecao-de-discentes-voluntarios-projeto-rondon
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Resultado: 19/04/2022    

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MICHELLE BUDKE COSTA, CHEFE, em
(at) 11/04/2022, às 18:46, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com
fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website)
h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador (informing the verifica�on code) 2659488 e o código CRC (and the CRC code) 41BC0463.

 

Referência: Processo nº 23064.041295/2021-68 SEI nº 2659488
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