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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PREX 

 

FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO PARA A SELEÇÃO DE ALUNOS DE 
GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA 

OPERAÇÃO DO PROJETO RONDON – JANEIRO/FEVEREIRO DE 2022. 
 

EDITAL Nº 003/2021-PREX 

TAUBATÉ-SP 

2021 

 

1ª Retificação 

 
 

A Pró-reitoria de Extensão– PREX, da Universidade de Taubaté – UNITAU, no uso de suas 
atribuições, torna pública a 1ª Retificação do Edital nº 003/2021, a abertura de inscrições 
para formação e atualização de cadastro para alunos regularmente matriculados nos cursos 
de graduação da UNITAU interessados em participar na operação de janeiro/fevereiro de 
2022 do PROJETO RONDON,vinculado ao Ministério da Defesa, bem como estabelece as 
disposições relativas à realização de processo seletivo da equipe de rondonistas. 

 
 

            Onde se Lê:  
 
  

6- Os inscritos deverão participar das seguintes atividades: 
 

Atividade Data/horário Local 

Reunião Geral com os inscritos 
6 de outubro  

(segunda), às 17h30 
Link 

Entrevistas Individuais e/ou ações 
coletivas 

presenciais e remotas Local e horário a definir 

Divulgação do Resultado  27 de outubro Local e horário a definir 

 
Os alunos cadastrados que não comparecerem nos dias e horários pré-estabelecidos 
estarão automaticamente desclassificados e excluídos do cadastro de 
rondonistas.Será parâmetro para avaliação o desempenho – individual e em equipe – 
dos alunos nas atividades propostas pelos selecionadores.  

 
7 - A divulgação do resultado final da seleção acontecerá até o dia 27 de outubro de 2021, 

no site da UNITAU -www.unitau.br. Os alunos selecionados serão avisados por e-mail 
e/ou telefone e deverão participar de reunião com a equipe para preenchimento do 
cadastro on line do Ministério da Defesa, no dia 28 de outubro na Pró-reitoria de Extensão. 

 
 
           Leia-se: 
 

6- Os inscritos deverão participar das seguintes atividades: 
 

Atividade Data/horário Local 

http://www.unitau.br/
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Reunião Geral com os inscritos 
6 de outubro  

(segunda), às 17h30 
Link 

Entrevistas Individuais e/ou ações 
coletivas 

presenciais e remotas Local e horário a definir 

Divulgação do Resultado  05 de novembro Local e horário a definir 

 
Os alunos cadastrados que não comparecerem nos dias e horários pré-estabelecidos 
estarão automaticamente desclassificados e excluídos do cadastro de 
rondonistas.Será parâmetro para avaliação o desempenho – individual e em equipe – 
dos alunos nas atividades propostas pelos selecionadores.  

 
7- A divulgação do resultado final da seleção acontecerá até o dia 05 de novembro de 

2021, no site da UNITAU -www.unitau.br. Os alunos selecionados serão avisados por e-
mail e/ou telefone e deverão participar de reunião com a equipe para preenchimento do 
cadastro on line do Ministério da Defesa, no dia 28 de outubro na Pró-reitoria de Extensão. 

 
 
 
 

Taubaté, 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Letícia Maria P. da Costa 

Pró-reitora de Extensão 

 

http://www.unitau.br/

