
Passo a Passo para Inscrições 
Operações de Janeiro de 2022



Acesse o site do Projeto Rondon: https://www.gov.br/defesa/projetorondon

Para fazer a inscrição de sua IES, entre em uma das 
notícias do site, role para o fim e clique no botão 
Inscreva-se.

https://www.gov.br/defesa/projetorondon


- Se sua instituição nunca participou de nenhuma operação do
Projeto Rondon ou de processos seletivos anteriores, clique na
opção Cadastre-se;

- caso já tenha feito inscrições anteriores vá na opção Já possuo
Cadastro e acesse com CPF e senha do responsável cadastrado;

- se o responsável cadastrado não se lembrar da senha deverá
clicar em Esqueci minha senha e o sistema solicitará uma
autenticação conforme exemplo ao lado e então você deverá
inserir os seguintes dados:
- Nome de usuário: rondon
- Senha: r0nd0n@!7756

(use zero no lugar das letras “o”)
Assim que os dados forem inseridos, o sistema solicitará o login
(CPF) do responsável cadastrado que receberá o procedimento
de recuperação de senha no e-mail cadastrado.
Estes dados são iguais para todos os usuários e a autenticação

será solicitada sempre que o sistema for acessado em qualquer
fase do processo seletivo ou da operação. É importante anotar!

- Se a pessoa que fez o cadastro não está mais na instituição,
entre em contato imediatamente com a Coordenação do Projeto
Rondon pelos telefones, (61) 2023-5398/5276 para verificar o
procedimento de alteração.



-caso seja sua primeira inscrição, preencha todos os 
campos solicitados;
-caso já tenha feito cadastros anteriores, o sistema 
solicitará atualização das informações, inclusive, nova 
senha de acesso; e
Lembre-se de seguir as orientações dos respectivos 
editais. 

Em seguida, clique em prosseguir



- Na 2º etapa, você deverá
escolher a Operação/Conjunto.

- Muita atenção nessa etapa, não
poderá ser alterada.



Em seguida, indique para qual
conjunto de ações foi desenvolvida sua 
proposta; e
- Indique a prioridade dos municípios. 
Não repita o número da prioridade e 
preencha todas as lacunas. 



- Clique em Escolher arquivo para 
anexar sua proposta – lembrando que, 
de  acordo com o edital, o arquivo tem 
que estar em formato pdf;
- insira o nome e cargo do autor da 
proposta;

Cadastre os Professores

1- Professor-Coordenador
2- Professor Adjunto
3- Professor Reserva



-Será necessário estar com todas as
informações do formulário ao lado, dos 3
professores, para encerrar a inscrição;
-Após a inserção de todos os dados clique no
botão Concluir Inscrição; e
-Em seguida, o sistema irá gerar um número
de protocolo que validará sua inscrição.
-Caso tenham dúvidas, entre em contato o
quanto antes com a coordenação do Projeto
Rondon!

Não deixe sua inscrição para última hora

Boa Sorte!


