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TERMO ADITIVO AO EDITAL DO  

PROCESSO SELETIVO DO 9° ITROTE – TROTE SOLIDÁRIO UNIVERSITÁRIO DO ITPAC 

PALMAS - EDITAL N° 002/2022 

 

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

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

ADITIVO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO 9° ITROTE – TROTE SOLIDÁRIO 

UNIVERSITÁRIO DO ITPAC PALMAS - EDITAL N° 002/2022, que visa inclusão de novas 

vagas para a comissão organizadora e ainda a retificação do ITEM 3.1 PARTICIPANTES 

DO 9º I TROTE, sobre o perfil dos participantes.  

 

Onde se lê:  

 

1. 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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2. 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 
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dados e composição, execução de projetos afiliados ao ITROTE. 

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. 

 

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 
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Leia-se: 

 

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

 

Comissão: 

 Presidente  

 Vice- presidente,  

 Tesoureiro,  

 Administração 

 Secretaria,  

 Comunicação (2 vagas),  

 Produtos 

 Cultural e  

 Pesquisa,  

Coordenadores ( 9 vagas) 

Participantes 180 vagas 

 

 

4. 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. 
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Administração: responsável pelo controle e gestão de toda a documentação do 

ITROTE. Atua em contato direto com o financeiro e na tomada de decições sobre 

controle, gestão e organização dos documentos necessários para a logística do evento. 

Secretaria: responsável por fiscalizar e repassar informações (por meio de 

relatórios) de todas as demais áreas para Administração e presidente do Projeto. 

Durante o ITROTE, atua no controle de presenças, verificação do crachá de 

identificação. 

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. 

Produtos: Responsável por pesquisar e lançar produtos de mídia e brindes, 

pesquisar e lançar preços, vender, entregar e controlar o estoque. 

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. 

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, no semestre de 2022/2 no ITPAC 

Palmas no seu respectivo curso, que manifestar intenção por meio da incrição, em 

compor equipe para participar do evento. 
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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. 

 

 

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 11-08-2022 

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 

 

 

 
 Palmas, 11 de agosto de 2022. 

 
 

Yamba Carla Lara Pereira 

Coordenadora Acadêmica do ITPAC Palmas 


