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EDITAL Nº CHAMADA PÚBLICA N.º 02/PROCEA/UNIR/2020

Processo nº 999554031.000002/2020-87

CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O PROJETO
RONDON “OPERAÇÃO TEIXEIRÃO II”

 

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s (PROCEA) da Universidade Federal de Rondônia
(UNIR), no uso de suas atribuições, informa que estão abertas, até o dia 24 de fevereiro de 2020, as inscrições
para a seleção de Propostas de Trabalho, formuladas por equipes de docentes e discentes da UNIR, para
par�ciparem do Projeto Rondon “Operação Teixeirão/2020”.

O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto de integração social que envolve a
par�cipação voluntária de docentes e discentes universitários em ações com caráter de extensão, que
contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades, para o desenvolvimento e o fortalecimento
da cidadania do estudante universitário e o bem-estar social e a qualidade de vida nas comunidades carentes,
usando as habilidades universitárias.

Esta é a segunda versão do Projeto Rondon que é organizado em uma versão regional, justamente em
municípios pré-selecionados de Rondônia.

Para mais detalhes sobre o processo sele�vo e as regras para submissão das Propostas de Trabalho, por favor
acesse o Edital nº 1/2019/CASAMILITAR-DIREM, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 234,
pagina 5, de 13 de dezembro de 2019, à página 32, disponível em:
h�p://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2019/12/Doe-13-12-2019.pdf.

Para mais detalhes sobre o Projeto Rondon, acesse:. h�ps://projetorondon.defesa.gov.br

Para mais detalhes sobre a Operação Teixeirão, acesse: h�p://www.rondonia.ro.gov.br/casa-militar/projeto-
rondon/

Informações, esclarecimentos e modelos de documentos rela�vos ao edital EDITAL Nº 1/2019/CASAMILITAR-
DIREM, poderão ser ob�dos no site h�ps://projetorondon.defesa.gov.br/portal/ e no site da Casa Militar do
Governo do Estado h�p://www.rondonia.ro.gov.br/casa-militar/

 

Cada equipe deverá enviar sua proposta para o e-mail procea@unir.br com o assunto da mensagem in�tulado
“Projeto Rondon”.

Os custos das diárias para par�cipar da “viagem precursora”, de que fala o EDITAL Nº 1/2019/CASAMILITAR-
DIREM, serão cobertos pela UNIR.

 

Porto Velho, 03 de janeiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Pró-Reitora, em
03/01/2020, às 19:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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informando o código verificador 0327334 e o código CRC 02B8778C.
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