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PROCESSO SELETIVO DO 9° ITROTE – TROTE SOLIDÁRIO UNIVERSITÁRIO DO 

ITPAC PALMAS - EDITAL N° 002/2022 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A COPPEX – Coordenação de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão do ITPAC 

Palmas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público o Edital de 

Seleção para comissão do 9° ITROTE {Comissão (16 vagas) e Participantes (180 

vagas)}. 

 
O ITROTE traz aos acadêmicos que estão abertas as seletivas para composição das 

equipes para a interação social e cultural no âmbito acadêmico. O 9° ITROTE surge com 

o intuito de dar continuidade e ampliar o trabalho de apoio às comunidades por meio 

da ação em saúde, integrando os estudantes e dando um caráter solidário ao trote 

acadêmico, visando diminuir violências e exposições. 

  

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A comissão do ITROTE conta com a sguinte composição: 

Comissão: 

Presidente  

Vice- presidente,  

Tesoureiro,  

Administração/Secretaria,  

Comunicação,  

Cultural e  

Pesquisa,  

Coordenadores ( 9 vagas) 

Participantes 180 vagas 
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3. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 
3.1 COMISSÃO DO 9º I TROTE 
 

Presidente: Responsável por orientar e organizar o andamento das atividades do 

ITROTE em conjunto com o comitê gestor e a COPPEX, além de atuar junto do vice 

presidente e diretor admnistrativo e secretária na entrega de todos os relatórios e 

informações necessárias a COPPEX. 

Vice-presidente: Responsável por auxiliar o presidente a orientar e organizar o 

andamento das atividades do ITROTE em conjunto ao professor coordenador 

responsável pelo projeto. 

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 Evento. Durante o 

ITROTE, atua no controle de presenças, verificação do crachá de identificação e 

organização dos documentos necessários para a logística do evento.  

Tesoureiro: Responsável por receber doações e fundos advindos de eventos 

realizados pelo ITROTE. Bem como auxiliar na contagem de doações. 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. 

Comunicação: Responsável por organizar a promoção de eventos relacionados 

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

Cultural: Responsável por organizar a subcomissão realizadora da Noite Cultural 

e eventos anexos a ela. 

Pesquisa: Responsável por auxiliar na preparação de treinamentos, coletas de 

dados e composição, execução de projetos afiliados ao ITROTE. 
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Coordenador: Responsável por orientar e acompanhar as equipes participantes. 

Será responsável por uma equipe formada por 20 alunos.  

 

3.1 PARTICIPANTES DO 9º I TROTE 
 
Participante – aluno regularmente matriculado até o quarto período do seu respectivo 

curso, que manifestar intenção por meio da incrição, em compor equipe para participar do 

evento. 

 

Cada participante ficará vinculado a um coordenador, e este abordará a área de 

atuação,  obedecendo 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. 

 

4. DAS VAGAS 

Para os cargos da comissão serão ofertadas 16 vagas 

Para os candidatos participantes, serão selecionados tantos quantos candidatos 

se manifestarem a serem divididos em equipes, totalizando 180 pessoas. 

 

Parágrafo Único: Este edital oferece vagas EXCLUSIVAMENTE para acadêmicos 

do ITPAC – PALMAS, matriculados em um dos cursos da instituição (Odontologia ou 

Medicina). Formulário para manifestar interesse e inscrição: 

https://forms.office.com/r/yGCekiPAfq 

 

5. DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Ao final do 9º ITROTE, os participantes receberão certificados de participação no 

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

Pesquisa e Extensão, sendo certificados para COMISSAO (36 horas) e Participantes (30 

horas). Além dessa certificação, os alunos pertencentes ao grupo vencedor, que forem 

de fato ao evento filantrópico intitulado MISSOES, receberão certificado a parte, 

relativo à esta ação (24 horas). 

 

https://forms.office.com/r/yGCekiPAfq
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Para emissão dos certificados é necessário: 

 

 Participação em 75% das atividades do projeto; 
 

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

 

 Auxílio nos dias designados das atividades do proejto  

 

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

perda do certificado por parte do aluno, independente do cargo.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 COMISSÃO DO 9º I TROTE 
 
As inscrições, para comissão organizadora, deverão ser realizadas de 02 de 

agosto de 2022 até as 23h59m do dia 07 de agosto de 2022, exclusivamente via 

preenchimento da ficha de inscrição on-line: https://forms.office.com/r/yGCekiPAfq  

 
6.2 PARTICIPANTES DO 9º I TROTE 
 
As inscrições, para participantes, deverão ser realizadas de 02 de agosto de 2022 

até as 23h59m do dia 14 de agosto de 2022, exclusivamente via preenchimento da 

ficha de inscrição on-line: https://forms.office.com/r/yGCekiPAfq  

 
 6.3 ENVIO DE INSCRIÇÕES 
 
O preenchimento das fichas deverão ser  realizadados pelo endereço 

https://forms.office.com/r/yGCekiPAfq   dentro dos prazos mencionados.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Não haverá possibilidade de preenchimento do formulário 

de inscrição após o prazo final. Será considerada para efeitos de inscrição a última 

versão enviada do formulário preenchido. 

 
 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

https://forms.office.com/r/yGCekiPAfq
https://forms.office.com/r/yGCekiPAfq
https://forms.office.com/r/yGCekiPAfq
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Após o encerramento das inscrições, dar-se-á início à seleção, por parte do comitê 

gestor dos cargos e da divisão das equipes que irão atuar no 9º ITROTE. A comissão será 

responsável pela escolha / distribuição dos membros, dando publicidade a esses 

critérios.  

 
7.1 Critérios de Desclassificação 

 
Será desclassificado 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. 

Serão respeitados os coordenadores na ordem da classificação, sendo relativos 

ao número de participantes inscritos. 

 

8. ETAPAS E RESULTADOS 
 

ETAPA RESULTADO 

Abertura das inscrições para comissão e participante 02-08-2022 

Encerramento das inscrições para comissão 07-08-2022 

Resultado das inscrições para a comissão 08-08-2022 

Encerramento das inscrições para participante 14-08-2022 

Resultado das inscrições para participantes 15-08-2022 

Reunião e sorteio das equipes 17-08-2022 

Divulgação das equipes participantes 19-08-2022 

 

 

As demais datas relativas à cerimônia do jaleco, show de talentos, doação de 

sangue e captação de roupas e alimentos serão publicados posteriormente. 

Os resultados serão divulgados: 
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 No Instagram do ITPAC  – Palmas e do Projeto Missões  
 No site do ITPAC- Palmas - COPPEX 
 

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 evento, inclusive colaborando na elaboração dos relatórios de 

finalização. 

 

9. CONCORDÂNCIA 
 
Todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo descrito por este edital 

afirmam estarem cientes e de acordo com as informações citadas neste documento.  

 

 

 

Yamba Carla Lara Pereira 

Coordenadora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 


