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EDITAL PROEXT Nº 02, 07 de fevereiro de 2019 
 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO RONDON 
OPERAÇÃO VALE DO ACRE 

 
 

O Núcleo Rondon da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre torna pública a                

abertura das inscrições para a seleção de alunos para participarem da “OPERAÇÃO VALE DO              

ACRE” do Projeto Rondon: Ministério da Defesa, no município de XAPURI/AC. 

 

Informações Gerais do Projeto Rondon  

Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Rondon é um projeto de integração social que              

envolve a participação voluntária de estudantes universitários na busca de soluções que            

contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem-estar            

da população. 

O Projeto Rondon tem por objetivos contribuir para a formação do universitário como             

cidadão; integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações             

participativas sobre a realidade do País; consolidar no universitário brasileiro o sentido de             

responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos             

interesses nacionais; e estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em             

parceria com as comunidades assistidas. 

As ações desenvolvidas pelo Projeto são divididas em conjunto A e B, contemplando as              

seguintes áreas: 

CONJUNTO A: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde (a serem desenvolvidas             

pela UFCSPA). 
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CONJUNTO B: Trabalho, Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção.  

 

1 – Das Inscrições 

Art. 1° - Podem se inscrever os alunos de graduação de todos os cursos da UFCSPA, e que ainda                   

estejam vinculados com a Universidade no período da Operação (08/07 a 18/07/2019). 

 

Art. 2º As inscrições deverão ser feitas via Google doc’s          

(https://goo.gl/forms/0b7Wd92S6qDcDVFv1 ) no período de 11 de fevereiro a 12 de março de             

2019.  

 

2 – Dos Requisitos, Responsabilidades e Compromissos para Participação no Projeto           

RONDON – UFCSPA 

Art. 3° - Ter disponibilidade para viagem e desenvolvimento dos trabalhos durante a vigência da               

operação no período 04 de julho a 21 de julho de 2019;  

 

Art. 4° - Gozar de boas condições de saúde física e odontológica, sob sua responsabilidade as                

informações prestadas. 

 

Art. 5°- Participar de TODAS as atividades agendadas pelo Núcleo Rondon/UFCSPA, conforme            

cronograma, pois estas terão caráter de seleção e classificação.  

 

Art. 6° - Uma vez selecionado, participar de TODOS os encontros previamente agendados (nas              

quartas- feiras das 17 horas às 18 horas e 30 minutos e 2 Sábado por mês pela manhã até a                    

data da operação), com a finalidade de preparo das oficinas a serem desenvolvidas no Projeto. E                

 

 

https://goo.gl/forms/0b7Wd92S6qDcDVFv1
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após a Operação retornar a Universidade no primeiro dia útil para devolução, guarda e              

organização do material utilizado durante a Operação. 

 

Art. 7° - Participar da elaboração da próxima proposta do Projeto Rondon – UFCSPA a ser                

enviada ao Ministério da Defesa. 

 

Art. 8° - Participar das atividades preparatórias para a Operação VALE do ACRE que incluem a                

elaboração e realização das oficinas em escolas do Distrito Docente Assistencial (DDA) da             

UFCSPA e demais municípios do Estado, além de atividades extras que incluem finais de semana               

previamente combinados. 

 

Art 9º - Apresentar a reitoria o relato de experiência da Operação.  

 

Art 10º - Participar do Congresso UFCSPA, que será uma semana de apresentação de trabalhos               

de ensino, pesquisa e extensão, com um trabalho que referenciam o Projeto Rondon e do               

UFCSPA Acolhe.  

 

Art 11º - É de responsabilidade do rondonista apropriar-se e cumprir as informações contidas no               

Guia do Rondonista, que contém os compromissos, direitos e recomendações do rondonista. O             

Guia do rondonista está disponível no site www.projetorondon.defesa.gov.br, no link          

“Downloads”, “ Guias e manuais” 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O atestado de participação no processo seletivo será fornecido mediante            

as etapas vivenciados pelos candidatos a rondonistas pelo Núcleo Rondon UFCSPA e o             
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certificado do Ministério da Defesa de participação na Operação ACRE (160 horas) será entregue              

após a conclusão de todas as etapas acima.  

 

3 – Da Seleção da Equipe Rondonista 

Art. 12° - Serão selecionados, ao final, 08 alunos para participar da Operação a que se refere este                  

edital, e mais 2 alunos para cadastro reserva (entretanto o número de vagas poderá sofrer               

alterações/redução a qualquer momento pelo Ministério da Defesa).  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Núcleo Rondon da UFCSPA poderá indicar um dos alunos que irão              

compor a equipe selecionada por este edital. 

 

Art. 13º -  A seleção levará em conta os seguintes critérios: 

● Desempenho do aluno durante o processo seletivo; 

● Apresentação de Oficinas;  

● Interdisciplinaridade da equipe; 

● Empatia; 

● Compaixão; 

● Iniciativa e Pró-atividade; 

● Relacionamento interpessoal; 

● Atuação prévia em Projetos de Extensão Universitária; 

● Ter cursado, preferencialmente, mais de 50% do seu curso de graduação. 

 

Art. 14º - Das etapas de seleção:  
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1ª: Período de inscrições: estará em vigor do dia 11 de fevereiro a 12 de março de 2019.                  

Qualquer discente da universidade poderá se inscrever, até 23 horas e 59 minutos da data limite,                

através do formulário on-line conforme consta no Art 2 deste edital.   

 

2ª: Reunião geral: A reunião ocorrerá no dia 13 de março 2019 das 17 horas às 18 horas e 30                    

min; com todos os candidatos que estiverem inscritos após preenchimento do questionário            

(ELIMINATÓRIO); 

# apresentação do Projeto Rondon 

# dinâmica de grupo 

 

3ª: Mostra de Habilidades para o Rondon: esta etapa consta de uma breve demonstração de               

algo que o candidato acredite que possa de alguma forma contribuir para a equipe e para o                 

projeto como por exemplo: dar uma aula de dança, fazer alongamentos, ensinar a desenhar,              

organizar uma brincadeira, tocar um instrumento musical, contar piadas, ter habilidades manuais,            

escrever um poema, saber conduzir uma conversa e ouvir, fazer dobraduras em papel ou ser               

habilidoso em um esporte, etc.  

A Mostra ocorrerá no sábado dia 16 de março de 2019, das 08 horas às 12 horas.                 

Compartilharemos um lanche coletivo.  

(CLASSIFICATÓRIO) 

 #seviranos60 (tempo máximo 60 segundos) 

 # sexualidade e drogas 

             # sorteio dos grupos de trabalho das oficinas para a Operação no Acre.  

Obs: Em caso de dúvida conversar com rondonistas de Operações passadas ou assista o vídeo               

disponível no link a baixo:  https://www.youtube.com/watch?v=1I4h92U8LFQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1I4h92U8LFQ
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4ª: Compartilhamento de experiências exitosas: Em 20 de março de 2019 apresentação pelos             

rondonistas de operações anteriores da experiência em participar do Projeto Rondon em edições             

anteriores, falando sobre aprendizado, dificuldades e superações, das 17h às 18h e 30 min.  

 

5ª: Apresentação das oficinas para o estado do Acre: dia 23 de março de 2019, das 17h às 18h                   

e 30 min (CLASSIFICATÓRIO) 

# Apresentação de oficinas para a região em um dos aspectos de abrangência do conjunto A                 

(Educação, Direitos Humanos e Justiça, Cultura e Saúde) conforme os dados levantados no             

diagnóstico do Estado a ser estudado.  

 

6ª: Divulgação dos selecionados até a etapa 5, através da página da UFCSPA e das redes sociais 
(25 de março, segunda-feira) 
 
7ª: Dinâmica em grupo: ocorrerá no dia 27 de março de 2019, das 17h às 18h e 30min                   

(CLASSIFICATÓRIO) 

# Reunião geral com candidatos classificados da etapa anterior com coordenadora da Operação             

Parnaíba apresentando o município 

# Sorteio dos grupos para as oficinas de Educação, Saúde, Direitos Humanos e Cultura. 
# Levantamento de dados do município da Operação Vale do ACRE 
# Apresentação de modelo de oficina 
 

8ª: Reunião Geral: Entrevista com a psicóloga: de 01 a 05 de abril de 2019               

(CLASSIFICATÓRIO) 
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PARÁGRAFO ÚNICO: As entrevistas ocorrerão em hora e data a serem agendadas na sala 218,               

NAP. Todas as entrevistas serão feitas na semana. 

 

9ª: Reunião geral: Esta etapa será realizada com os candidatos classificados após a etapa 5               

(CLASSIFICATÓRIO). Apresentação dos grupos sorteados previamente e das respectivas         

oficinas, no dia 10 de março de 2019, das 17h às 18h e 30 min; (CLASSIFICATÓRIO); 

# Apresentação das oficinas da Operação Vale do ACRE. 

#Entrega das oficinas via e-mail anteriormente à reunião – projetorondonufcspa@gmail.com  

 

10ª: Vídeo: nesta etapa os candidatos deverão elaborar 2 vídeos de no máximo um minuto cada                

um. Os vídeos devem ser enviados através do WhatsApp, até o dia 10 de março de 2019 às 23                   

horas e 59 minutos.  Cada vídeo deverá conter:  

● Vídeo 1: deve ser apresentado por um familiar do candidato enfatizando as características             

e qualidades que venham a contribuir para equipe do Projeto Rondon, ou seja, o “porquê o                

candidato deve fazer parte da Equipe”.  

● Vídeo 2: deve ser apresentado por dois amigos do candidato enfatizando quais são os              

pontos fortes e quais são os pontos a melhorar que o candidato apresenta, ou seja,               

“qualidades” e “defeitos”. 

 

Ambos os vídeos não podem ultrapassar 1 minuto cada, caso isso ocorra o candidato será               

desclassificado e eliminado do processo seletivo (CLASSIFICATÓRIO/ELIMINATÓRIO). O        

vídeo deverá ser postado via WhatsApp para um número que será informado posteriormente. 

 

 

 

mailto:projetorondonufcspa@gmail.com
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11ª: Divulgação dos selecionados: nesta etapa será divulgado a lista com a classificação geral,              

em destaque os 8 candidatos selecionados e os dois suplentes. Ocorrerá no dia 12 abril de 2019,                 

através do site da UFCSPA e das redes sociais.  

 #Os selecionados receberão um WattsApp de confirmação 

 

12ª: Inclusão de cadastro do Rondonista no sistema e entrega da documentação a ser enviada               

ao Ministério da Defesa/ Coordenação do Rondon: no dia 24 de abril de 2019.  

 

13ª: Reunião: Primeira reunião da equipe de rondonistas da Operação ACRE da equipe             

selecionada no dia 24 de abril de 2019, na sala 104 entre 17 horas às 18 horas e 30 minutos.                    

Prosseguirá em TODAS as Quartas-feiras e 2 Sábado por mês (OBRIGATÓRIO). 

 

14ª Reunião: 26 de abril, às 18:00 reunião com equipes das universidades de Porto Alegre que                

vão participar das Operações de Julho de 2019 do Rondon (UFCSPA, PUCRS e UFRGS) no               

Galpão da PUCRS. E dia 27 de abril, às 12:00 continuação do encontro na zona sul de Porto                  

Alegre 

 

4 - Dos Documentos 

Art. 15º - Os rondonistas selecionados devem entregar os documentos preenchidos e assinados:  

#Termo de Compromisso 

# Termo de Cessão de Uso de Imagem 

# Seguro Viagem (ver edital 87/2018 do Ministério da Defesa, no Item 10.i)  

# Declaração 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Os modelos desses documentos estarão disponíveis no site          

www.projetorondon.defesa.gov.br, no link “Downloads” ou no anexo 2 e 3 deste edital. Segundo             

o edital 87/2018 do Ministério da Defesa (MD) pode ser conferido no link “ Acompanhe” “                

Operação VALE do ACRE” http://www.projetorondon.defesa.gov.br/  

 

5 - Dos direitos do Rondonista (conforme consta em         

https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/index/downloads) 

 

Art. 16º - Os direitos do rondonista são: 

1. Transporte de ida e de retorno entre as cidades de partida (capitais dos estados e Distrito                 

Federal) e os municípios atendidos;  

2. Alimentação e alojamento durante a operação;  

3. Seguro de vida e de acidentes pessoais durante o período da operação;  

4. Assistência médica, limitada à estrutura de saúde da área;  

5.Evacuação médica, condicionada à disponibilidade dos meios de transporte e às           

condições clínicas do paciente;  

6. O kit rondonista, composto de mochila, chapéu, camisetas e garrafa de água;  

7. Certificado de participação no Projeto Rondon, quando concluída a operação e de             

acordo com as normas vigentes. 

 

6 -  Da avaliação e classificação dos Rondonistas: 

Art. 17º - A avaliação e classificação dos rondonistas seguirá a seguinte ordem: 

 

1ª Avaliação:  Formulário preenchido no momento da inscrição; 

 

 

http://www.projetorondon.defesa.gov.br/
https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/index/downloads
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2ª Avaliação:  Desempenho nas dinâmicas de grupo realizadas nas reuniões; 

3ª Avaliação: Perfil dos alunos na entrevista individual a ser conduzida por profissional             

especializado (psicóloga); 

4ª Avaliação: Oficinas; 

5º Avaliação:  Mostra de Habilidades para o Rondon; 

6ª Avaliação: Videos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 – Do Cronograma 
 

Data Ação Local/Hora Observação 

11/02 A 
12/03 

 
ETAPA 1: Período de Inscrições  
(https://goo.gl/forms/0b7Wd92S6qDcDVFv1)  

online ELIMINATÓRIO  

13/03 
quarta-feira 

ETAPA 2: Reunião geral com os candidatos 
# Apresentação do Projeto;  
# Dinâmica de Grupo; 

Sala 415 
 das 17h  às 

18h e 
30min 

Classificatório e  
eliminatório 

16/03 
sábado 

ETAPA 3: Dinâmica em grupo 
# Mostra de habilidades para o Rondon 
#seviranos60 
# Sexualidade e drogas 
# Sorteio dos grupos para oficinas do Acre  

Sala 415 
Das 8h às 

12h 

Classificatório 

20/03 
quarta-feira 

ETAPA 4: Compartilhando experiências exitosas -      
com rondonistas de operações a 

Sala 415 Classificatório 

 

 

https://goo.gl/forms/0b7Wd92S6qDcDVFv1
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 das 17h  às 

18h e 
30min 

23/03 
sábado 

ETAPA 5:  
#Apresentação das oficinas para o estado do Acre. 

Sala 415 
Das 8h às 

12h 

Classificatório 

25/03 
segunda-feir

a 

ETAPA 6: Divulgação dos selecionados da etapa       
anterior 

Site da 
UFCSPA e 

redes 
sociais 

Eliminatório 

27/03 
quarta-feira 

ETAPA 7: Dinâmica de grupo 
# Reunião geral com candidatos classificados da       
etapa anterior com a coordenadora da Operação       
apresentando o município 
# Sorteio dos grupos para as oficinas de        
EDUCAÇÃO, SAÚDE, DIREITOS HUMANOS    
E JUSTIÇA E CULTURA 
# Apresentação de modelo de oficina 

Sala 415 
 das 17h  às 

18h e 
30min 

Classificatório e  
Eliminatório 

01 a 05/04 
 

ETAPA 8: Entrevistas com horário pré-agendado      
com a Psicóloga*** 

NAP OBRIGATÓRIO 

10/04 
Quarta-feira 

ETAPA 9: Dinâmica de grupo 
#Apresentação das oficinas  
#Entrega das oficinas por e-mail 

Sala 415 
 das 17h  às 

18h e 
30min 

Classificatório 

10/04 
Quarta-feira 

ETAPA 10: Elaboração dos vídeos 
 
#Envio dos vídeos (1-familiar e 2-amigos) O       
número de telefone o qual deverá ser enviado o         
vídeo, será divulgado durante a reunião anterior. 

 
 
 

Até às 
23h59min 

 
(Classificatório/Eli
minatório) 

12/04 
Sexta-feira 

ETAPA 11: Divulgação dos selecionados e      
classificação geral. 

Site da 
UFCSPA  

Você estará no   
grupo de Watts da    
Operação ACRE 
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24/04 

Quinta-feira 
ETAPA 12:  
#Inclusão no sistema do Ministério da Defesa os        
Rondonistas selecionados e entrega de documentos 
# primeira reunião da Equipe Operação ACRE:       
Início da Capacitação da equipe selecionada. 

Sala 104 
das 17h  às 

18h e 
30min 

OBRIGATÓRIO 

26/04 
sexta-feira  

 
 
 

26/04 
Sábado 

ETAPA 13: Reunião com todos dos Rondonistas       
de Porto Alegre que irão participar das       
Operações de Julho de 2019 (UFCSPA, PUCRS e        
UFRGS)  
 
Continuação do encontro no sábado, na zono sul        
de Porto Alegre  

18h 
 
 
 
 

12h 

Galpão da PUCRS   
OBRIGATÓRIO 
 
 
A ser divulgado 

*** Os alunos classificados para a entrevista devem comparecer ao NAP e agendarem um dos               
horários disponíveis para entrevista. As entrevistas ocorrerão em ordem de agendamento e são             
INTRANSFERÍVEIS.  
 
8 – Das Disposições Finais 
 
Art. 18º – A qualquer momento, a Comissão poderá convocar outros alunos, por ordem de               

classificação, além dos cadastrados para reserva, para suprir eventuais vacâncias.  

Art. 19º – Casos omissos serão tratados diretamente pelo Núcleo Rondon da UFCSPA e pela               

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da UFCSPA. 

Art 20° - A este edital não cabe recurso. 

 
Débora Fernandes Coelho  
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis UFCSPA 
 
 
Claudia Giuliano Bica 
Coordenadora do Núcleo Rondon/UFCSPA 

 

ANEXO 1 
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Formulário de Inscrição Projeto Rondon UFCSPA: Preenchimento on line 

(https://goo.gl/forms/0b7Wd92S6qDcDVFv1).  

NOME:  

CURSO:  

Período/Ano no curso:  

PESO:  

CAMISETA:  

CPF:  

RG:  

ÓRGÃO EXPEDIDOR:  

SEXO:  

DATA DE NASCIMENTO:  

ESTADO CIVIL:  

TIPO SANGUÍNEO:  

FATOR RH:  

Nº IDENT.SOCIAL (PIS):  

UF. NASCIMENTO:  

CIDADE DE NASCIMENTO:  

NOME COMPLETO MÃE:  

E-MAIL:  

(DDD) TELEFONE:  

(DDD) CELULAR:  

 

 

https://goo.gl/forms/0b7Wd92S6qDcDVFv1
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Banco , CC e  Agência  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

BAIRRO:  

CEP:  

UF:  

MUNICÍPIO:  

NOME DO CONTATO:  

(DDD) TELEFONE do   

Contato: 
 

 

 

Responda as questões abaixo: 

 

• Você tem algum tipo de alergia? Qual?  

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Você tem alguma doença em tratamento? (Asma, diabetes, etc.) 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Você faz uso de medicamentos? Quais?  

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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• Você já participou voluntariamente de outros projetos de extensão? Quais? Conte a            

sua experiência. 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Você tem alguma restrição alimentar e ou intolerância?        

(Vegetariano,vegano,celíaco,...) 

(  ) Não                       (  ) Sim (especifique) 

_______________________________________________________________________

_ 

• Minha maior dificuldade em grupo é... 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Meus maiores medos são... 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Características que me descrevem... 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Relate uma situação difícil vivida por você e comente como se sentiu e como              

resolveu o problema. 

 

 



16 

 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

•  Você gostaria de declarar algo que acredite ser relevante? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

_________________________ 

Assinatura do aluno 

                 Data:  
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ANEXO 2 

 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ENSINO E COOPERAÇÃO 

PROJETO RONDON 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
Eu, abaixo identificado, declaro haver tomado conhecimento das normas de conduta, disciplina e             

segurança; assim como dos motivos de desligamento do Projeto Rondon expressos no Guia do              

Rondonista, assumindo o compromisso de respeitá-los e fazê-los respeitar integralmente. 

Declaro, ainda, estar ciente de que as providências decorrentes do meu desligamento da             

“OPERAÇÃO VALE do ACRE”, por interesse próprio, antes da data prevista para seu término,              

correrão sob minha responsabilidade. 

 
Brasília, abril de 2018 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
Nome:  
Endereço:  
CPF:  
ID: 
IES: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
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ANEXO 3 
 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ENSINO E COOPERAÇÃO 

PROJETO RONDON 
 
TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DA IMAGEM 
(Lei nº 9610, de 19/2/1998) 
 
Pelo presente instrumento, eu, abaixo identificado, autorizo graciosamente o Ministério da Defesa,            

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.277.610/0001-25, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco             

Q, Brasília/DF a utilizar minha imagem e voz para fins de divulgação e publicidade do Projeto                

Rondon.  

Esta autorização inclui o uso de todo material criado que contenha as imagens fotográficas cujo               

uso ora é cedido, da forma que melhor aprouver ao Ministério da Defesa, notadamente para toda e                 

qualquer forma de comunicação ao público, tais como apresentações, palestras, exposições,           

material impresso, CD, DVD, rádio, televisão, bem como sua disseminação via internet, sem             

limitação de tempo ou número de exibições. 

O Ministério da Defesa, na condição de único titular dos direitos de imagem e voz sobre o                 

material produzido, poderá dispor dele livremente para qualquer modalidade de utilização que            
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tenha por finalidade divulgar o Projeto Rondon, não cabendo a mim qualquer direito ou              

remuneração, a qualquer tempo e título. 

 
Brasília, abril de 2018. 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
Nome:  
Endereço:  
CPF:  
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ANEXO 4 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Eu, __________________________________, aluno do curso de __________________       

da UFCSPA, com CPF ________________ e RG _______________ declaro estar ciente do            

CUMPRIMENTO das normas que constam neste edital e no Guia do Rondonistas            

(https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/index/downloads/categoria/361/page/1/module/default) 

Declaro ainda que gozo de boas condições de saúde médica e odontológicas, sendo             

verdadeiras todas as informações que prestei ao responder ao questionário em anexo neste edital.  

Estou ciente que irei trabalhar voluntariamente numa comunidade em situação de           

vulnerabilidade e será necessária a adaptação às condições disponíveis no local.  

 

____________________________ ___________________ 

Nome Completo Data 

________________________ 

Assinatura 

 

 

 

https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/index/downloads/categoria/361/page/1/module/default

