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Edital de Seleção OPERAÇÃO SÓRINDO 

 

1 – Das inscrições:  

Deve-se enviar um e-mail com nome completo, período e número de matrícula 

para jborsoim@gmail.com  até o dia 02 de maio de 2019, quinta-feira , às 

23h59min. 

 

2 – Vagas: 

Serão ofertadas 10 vagas para o projeto, sendo as mesmas exclusivas para 

acadêmicos do curso de Medicina.  

 

3 – Avaliação:  

Os candidatos interessados em tornar-se membro da OPERAÇÃO SÓRINDO 

deverão comparecer na sala do 1º período do Bloco de Medicina, dia 4 de 

maio de 2019, sábado, às 10h00 min para realizarem uma apresentação – 

esta pode contemplar teatro, música, artesanato, mágica ou outra 

demonstração artística – individual ou em grupo – máximo de 3 integrantes – 

que será avaliada por uma banca, juntamente, com uma entrevista que 

pretende mensurar a compatibilidade com o projeto. 

 

4 – Lista dos selecionados:  

Após essa avaliação será enviado para o e-mail dos candidatos o resultado 

final da seleção com o cronograma das próximas atividades avaliativas.  
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5 – Workshops: 

Os selecionados para a Operação SóRindo passarão por um processo de 

treinamento que será subdividido em 3 workshops. Nestes, os candidatos 

deverão cumprir os seguintes critérios: 

• Assiduidade de 100%; 

• Pontualidade e comprometimento. 

 

6 – As visitas: 

No final dos workshops ocorrerá a divisão dos integrantes em 4 grupos que 

realizarão visitas alternadas no Hospital da Criança nos domingos, das 

8h00min às 11h00min.  

 

7 – Certificado: 

O direito ao certificado será assegurado aos integrantes que cumprirem os 

seguintes critérios em relação às visitas: 

• Assiduidade mínima de 75%; 

• Pontualidade - atrasos serão rigorosamente descontados da frequência 

dos membros do projeto. 

 

 

 

Rio Branco, 05 de abril de 2019. 


