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PROCESSO SELETIVO EXTRAORDINÁRIO DE DIRETORES DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

DO 6° ITROTE – TROTE SOLIDÁRIO  

EDITAL N° 001/2021 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Comissão Elaboradora do ITROTE (CEI), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 

público o Edital de Seleção dos diretores da Comissão Organizadora do 6° ITROTE (CO-ITROTE). 

O ITROTE tem se consolidado ao longo de 3 (quatro) anos como um evento de grande porte e com 

grande contribuição para o crescimento pessoal e profissional de acadêmicos da saúde do ITPAC 

PALMAS. Em suas edições anteriores, trouxe ao conhecimento acadêmico a interação social e 

cultural presente no estado Tocantins. Dentro desse pressuposto, o 6° ITROTE surge com o intuito 

de dar continuidade e ampliar o trabalho esplêndido das organizações de outras edições visando 

expandir ainda mais suas fronteiras, tornando o conhecimento em educação algo palpável. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Visando a continuidade do ITROTE, com toda sua grandeza, é importante conhecer bem toda a 

arquitetura do evento. Para isso a CO-ITROTE é dividida em áreas de atuação com uma hierarquia 

pré-definida para seu funcionamento coeso e harmonioso durante toda a preparação do projeto. É 

um trabalho árduo que exige dos envolvidos muita dedicação e responsabilidade para com seus 

moderadores e coordenadores e, principalmente, para com a tarefa que lhe foi designada. 

 

3. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

As áreas de atuação e seus respetivos Diretores (M), subdiretores (SD) e coordenadores (C) são: 

a) Presidente: Responsável por orientar e organizar o andamento das atividades do ITROTE em 

conjunto ao professor coordenador responsável pelo projeto, além de atuar junto do vice-presidente 

e diretor administrativo e secretária na entrega de todos os relatórios e informações necessárias a 

COPPEX e a CEI. 

b) Vice-presidente: Responsável por auxiliar o presidente a orientar e organizar o andamento 
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das atividades do ITROTE em conjunto ao professor coordenador responsável pelo projeto. 

c) Administração/Secretaria: responsável por toda a documentação do ITROTE. Atua em 

contato direto com o financeiro. Além disso, cada componente da secretaria fica responsável por 

fiscalizar e repassar informações (por meio de relatórios) de todas as demais áreas para o moderador 

da secretaria e presidente do Congresso. Durante o Congresso, atua no controle de presenças, 

verificação do crachá de identificação e organização dos documentos necessários para a logística 

do evento.  

d) Tesoureiro: atua em constante parceria com o Presidente e Vice-Presidente para autorizar 

gastos que sejam necessários para a realização do ITROTE. Além disso, atua na arrecadação de 

patrocínio para a realização do evento mediante contato com empresas e potenciais patrocinadores. 

e) Diretor de Comunicação: Responsável por organizar a promoção de eventos relacionados ao 

ITROTE, adjunto a faculdade em como auxiliar no desenvolvimento do mesmo. Responsável pela 

divulgação do evento em todas as Mídias possíveis dentro da ITPAC – Palmas. 

f) Diretor Cultural: responsável por organizar a subcomissão realizadora da Noite Cultural e 

eventos anexos a ela. 

g) Diretor de pesquisa: responsável por auxiliar na preparação de treinamentos, coletas de 

dados e adaptações de projetos afiliados ao ITROTE. 

h) Subdiretoria de Infraestrutura: responsável por administrar o local do evento, solicitar todos 

os materiais que sejam necessários para a realização do ITROTE. Além disso, atua verificando e 

fiscalizando os alimentos, armazenamento e outros equipamentos necessários. Sendo ela 

subordinada a diretoria de pesquisa. 

i) Subdiretoria de Produtos: responsável por todos os produtos utilizados e fornecidos no 

evento. Garrafas, pastas, brindes, camisetas, canetas e todos os produtos fornecidos dentro do 

evento são organizados por essa área. Sendo ela subordinada a tesouraria.  

j) Subdiretoria de Relações Institucionais: responsável pela divulgação do evento tanto 

pessoalmente quanto por Mídias sociais, dentro e fora de sua respectiva instituição. Além disso, é 

responsável por ajudar a contatar novas parcerias. Sendo ela subordinada a diretoria de 

comunicação 

k) Coordenadores de grupo: Coordenadores buscam manter os membros da equipe 

organizados e focados no projeto e nos objetivos. Como diz o próprio nome da função, um 

coordenador coordena os processos e detalhes de como uma equipe alcança uma meta. Exercem 
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um papel tático. São responsáveis pela coleta dos alimentos, fichas de doação de sangue e 

orientação na execução de atividades dos projetos relacionados ao ITROTE. 

Cada área de atuação obedece a uma hierarquia pré-definida para que o repasse de informações 

ocorra de uma maneira concreta e a divisão de funções de uma maneira homogênea. 

A hierarquia consiste em: 

I. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE: Responsáveis pela organização de cada departamento 

no âmbito de gestão, fiscalização e execução. Cargos de Diretores, Subdiretores e Coordenadores 

são subordinados à eles, além de cobrar destes um relatório de suas atividades com frequência 

II. DIRETORES E SUBDIRETORES: comandam cada área e distribui as funções aos 

coordenadores, além de cobrar destes um relatório de suas atividades com frequência; 

III. COORDENADORES: seguem as instruções dos Diretores (e, consequentemente, da 

presidência) fazendo o que lhe foi designado com envio frequente de relatórios de suas atividades. 

Em caso de dúvida quanto às atividades desempenhadas em cada diretoria, entrar em contato com 

a presidência ou diretoria da área, conforme especificados no edital. 

Parágrafo Único: Este edital visa única e exclusivamente seleção de acadêmicos para os cargos de 

DIRETORIA, sem qualquer remuneração. 

 

4. DAS VAGAS 

Serão selecionados 9 candidatos para diretoria (incluindo presidência e vice) e 15 

coordenadores de grupo de acordo com a demanda por área. Desse modo, as vagas serão 

distribuídas da seguinte maneira: 

ÁREA QUANTIDADE DE VAGAS 

Presidência 01 

Vice - Presidência 01 

Administração/Secretaria 02 

Tesoureiro 02 

Diretor de Comunicação 01 

Diretor Cultural 01 

Diretor de pesquisa 02 
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Subdiretoria de Infraestrutura 02 

Subdiretoria de Produtos 01 

Subdiretoria de Relações Institucionais 01 

Coordenadores de grupo 15 

TOTAL 29 

 

Parágrafo Único: Este edital oferece vagas EXCLUSIVAMENTE para acadêmicos da ITPAC - 

PALMAS. 

 

5. DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 

Ao final do 6º ITROTE, a CO-CESMED receberá certificados de participação em organização de 

eventos. Os certificados serão expedidos pela COPPEX - Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa 

e Extensão. 

Para emissão dos certificados é necessário: 

 Participação em 75% das reuniões e das atividades do projeto; 

 Envio de 100% dos relatórios solicitados pelo coordenador e/ou diretores; 

 Auxílio nos dias designados das atividades do projeto  

Parágrafo único: a ausência de 1 dos 3 critérios acima descritos acarretará em perda do 

certificado por parte do aluno, independente do cargo.  

5.1 AFASTAMENTO PERMANENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO ITROTE 

5.1.1 O aluno participante do 6º ITROTE só poderá se ausentar permanentemente das 

responsabilidades para com o congresso mediante justificativas plausíveis como afastamento por 

motivo de saúde. 

5.1.2 Os demais motivos (de caráter permanente) serão avaliados pelo professor coordenador do 

projeto.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 18/02/2021 e 26/02/2021, sendo realizadas 
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exclusivamente via preenchimento da ficha de inscrição on-line.  

6.1 Envio de Inscrições 

O preenchimento da ficha devera ser realizado pelo endereço eletrônico 

https://forms.gle/dS4WhLgtyGH9b9wz9  até a data acima mencionada.  

6.2 Carta de Motivação: deverá ser feito uma carta pelo candidato à diretoria, com o mínimo de 

20 linhas considerando as linhas da plataforma de inscrição. 

6.3 Não haverá possibilidade de preenchimento do formulário de inscrição após o prazo final. 

6.4 Será considerada para efeitos de inscrição a última versão enviada do formulário preenchido. 

 

7.0 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Após o encerramento das inscrições, dar-se-á início à seleção dos diretores que irão formar a 

comissão organizadora do 6º ITROTE. A comissão responsável pela escolha dos selecionados será 

composta por membros da CEI ou ex. membros da comissão organizadora de edições anteriores 

selecionados pela CEI. O processo ocorrerá em duas etapas sendo estas: a avaliação do 

formulário de inscrição enviado e entrevistas online. A ficha será avaliada em primeira instância 

à CEI e em segunda instância, caso faça-se necessário, pelo professor orientador do projeto. 

7.1 Critérios de Desclassificação 

Será desclassificado na primeira fase o participante que não preencher o formulário de inscrição 

corretamente. 

7.2 Critérios de Classificação 

Serão considerados critérios de classificação todos aqueles que estarão discriminados no formulário 

de inscrição mediante a avaliação da comissão executiva. 

7.3 Critérios de desempate 

Serão critérios de desempate, nesta ordem, ter pontuado nos seguintes itens: 

 O candidato que participou ITROTE como membro da diretoria; 

 Participação de outros ITROTE’s como membro; 

 Participação em organização de outros eventos acadêmicos; 

 Participação em gestões de Liga Acadêmica da ITPAC Palmas; 

https://forms.gle/dS4WhLgtyGH9b9wz9
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 Participação de grupo de pesquisa. 

Se ainda sim, persistir o empate, será considerado o candidato que está cursando o maior período 

do curso. 

7.4 Das entrevistas 

As entrevistas serão realizadas e composta por membros da CEI ou ex membros da comissão 

organizadora de edições anteriores selecionados pela CEI nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2021 

via Zoom ou meet. As datas e horários individuais dos candidatos serão divulgados por meio das 

redes sociais do ITPAC Palmas e Instagram do Projeto Missões 

(https://www.instagram.com/missoes_itpacpalmas/), email e demais redes das quais se fizerem 

oportunas para tais informes. 

Os critérios padrões que serão analisados nas entrevistas de todas as áreas serão: 

 O que é o ITROTE para você? 

 Já trabalhou no ITROTE? Como foi a experiência? 

 O que você espera da área de interesse escolhida? 

 Porque você está interessado em trabalhar na área escolhida? 

Outros critérios serão abordados durantes as entrevistas, de acordo com as especificidades de cada 

área. 

 

8.0 ETAPAS E RESULTADOS 

ETAPA RESULTADO 

Abertura das inscrições 18/02/2021 

Encerramento das inscrições 26/02/2021 

Entrevistas            21 e 28 de fevereiro de 2021  

Resultado  À definir 

 

Os resultados serão divulgados: 

 No e-mail pessoal de cada participante aprovado; 

 No Instagram da Itpac – Palmas e do Projeto Missões  
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Parágrafo Único: os candidatos que forem aprovados deverão assinar um termo, em que se 

comprometem a trabalhar voluntariamente desde a data de publicação dos resultados até o fim do 

Congresso. 

Parárafo Único: A CEI, composta por alunos fundadores e professor orientador, é 

incontestavelmente soberana nas suas decisões, inexistindo a possibilidade de recursos ou 

manifestações de qualquer espécie neste Concurso. 

Parágrafo Único: Caso alguma área não tenha sua(s) vaga(s) de diretoria preenchida(s), a CEI  ou 

Presidente poderá convidar alguém para o cargo de diretor. 

 

9.0 CONCORDÂNCIA 

Todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo descrito por este edital afirmam estarem cientes 

e de acordo com as informações citadas neste documento. Qualquer caso não tratado neste edital 

será avaliado pela CEI. 

 

 

 

Dr. Rodrigo Ventura Rodrigues 

Professor Orientador do 6º ITROTE 

 


