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ERRATA 

 

O Diretor Executivo Presidente do Curso Assistencial Theodomiro Santiago  CATS, no uso 

de suas atribuições, declara abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Voluntários (PSV), 

no período de 01 à 17 de março para o ingresso no ano letivo de 2017 do Curso Assistencial 

Theodomiro Santiago. 

 

Visando o trabalho da diretoria de informática, lia-se: 

 

I. DAS VAGAS 

 

O CATS é composto por seis diretorias. O objetivo de cada uma delas, assim como as 

atribuições dos voluntários que a compõem são descritas a seguir. 

 

▪ Diretoria Executiva: responsável por representar o CATS perante a UNIFEI e a 

comunidade, fiscalizar e auxiliar as atividades das demais diretorias. 

 

- Secretaria de Planejamento: Planejar os prazos e metas para as atividades 

de cada diretoria. Criação e atualização de ferramentas que auxiliem o 

planejamento (calendário, agenda). Verificação das atividades com base no 

estabelecido. Apoio para planejamento de cada diretoria. 

 

▪ Diretoria de Ensino: responsável por coordenar o corpo docente e discente, 

organizar e zelar pelos materiais didáticos oferecidos aos alunos, realizar a 

preparação e aplicação de simulados, ter controle da assiduidade, além de 

acompanhar os alunos pedagogicamente e encaminhálos para profissionais 

qualificados quando necessário. 

- Monitoria: Esclarecimento de dúvidas gerais da disciplina tanto nos 

horários estabelecidos para estar na sala de aula, quanto através de redes 

sociais (principalmente no grupo de monitoria do Facebook). Atendimento 

em datas préestabelecidas e periódicas (semanais). Entendimento das 

necessidades dos alunos, de forma conjunta com os demais voluntários de sua 
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área, direcionando os atendimentos. As monitorias são realizadas no Bloco I 

das 17h45min às 18h50min de segunda à sextafeira. 

Disciplinas disponíveis: 

 

➢ Biologia Animal; 

➢ Biologia Vegetal; 

➢ Física I (Mecânica); 

➢ Física III (Elétrica). 

 

- Assistente de Aplicação de Provas: Revisar simulados antes da impressão. 

Organizar o almoço dos alunos quando necessário. Passar orientações para 

aplicação da prova para os auxiliares. Enviar os gabaritos para a digitalização 

quando a correção for automática. Inserir os gabaritos no programa de 

correção. Formatar os resultados para posterior divulgação. 

 

- Corretor (a) da Banca de Redações: Corrigir as redações enviadas pelo 

coordenador da banca de acordo com as instruções dadas. 

 

- Orientador (a): Acompanhar alunos com problemas de disciplina e problemas 

médios e graves de frequência. Oferecer apoio psicológico e pedagógico aos 

orientados, avaliando a ética e relatando ao Diretor de Ensino. O 

acompanhamento aos orientados deve ser em conversar pessoais, auxiliando 

na construção de uma rotina de estudos, avaliando as necessidades individuais. 

 

 

▪ Diretoria de Recursos Humanos: responsável por realizar os processos seletivos de 

voluntários e alunos, emitir documentos tais como comprovantes de matrícula, 

voluntariado e horas de extensão, fazer avaliações internas e aplicar advertências quanto a 

conduta dentro do projeto. 

- Auxiliar de arquivo: Registrar e organizar os arquivos dos processos 

seletivos. Arquivar documentos jurídicos e atualizar quando necessário. 

Manter atualizado o registro de atividades das diretorias. 
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- Auxiliar de Recrutamento e Seleção: Planejamento do cronograma de 

atividades do PSV (divulgação, entrevista, resultado, integração, 

mapeamento de cargos) junto à diretoria de RH. Realização de entrevistas e 

aulasteste. Encaminhar para os diretores os 

 

▪ Diretoria Financeira: responsável por receber as mensalidades e taxa de matrícula dos 

alunos, pagar as contas, comprar os materiais necessários, conceder bolsas àqueles com 

condições desfavoráveis, fazer a melhor utilização dos recursos financeiros.  

- Auxiliar Financeiro: Auxiliar em atividades da área de finanças, tal como 

controle bancário, fluxo de caixa, recebimento das mensalidades, pagamento 

de contas. Apoio nas atividades da diretoria e eventos.  

 

▪ Diretoria de Relações Públicas e Projetos: responsável por organizar e realizar eventos 

de integração de alunos e voluntários, visitas técnicas, palestras e divulgar os processos 

seletivos.  

- Auxiliar Gráfico/Fotógrafo: Desenvolvimento de trabalhos em artes. 

Registro fotográfico de eventos e atividades do projeto.  

 

- Auxiliar de eventos: Coordenar atividades e prazos para o desenvolvimento 

e realização de eventos, distribuindo tarefas e dando apoio para os auxiliares. 

Eventos: Churrascos, confraternização de voluntários, amigo secreto 

(confraternização geral), dia do esporte, semana de profissões, visitas técnicas, 

apoio no ENEM. Recrutamento de ajudantes extras em eventos específicos.  

 

Leia-se: 

II. DAS VAGAS 

 

O CATS é composto por seis diretorias. O objetivo de cada uma delas, assim como as 

atribuições dos voluntários que a compõem são descritas a seguir. 
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▪ Diretoria Executiva: responsável por representar o CATS perante a UNIFEI e a 

comunidade, fiscalizar e auxiliar as atividades das demais diretorias. 

 

- Secretaria de Planejamento: Planejar os prazos e metas para as atividades 

de cada diretoria. Criação e atualização de ferramentas que auxiliem o 

planejamento (calendário, agenda). Verificação das atividades com base no 

estabelecido. Apoio para planejamento de cada diretoria. 

 

▪ Diretoria de Ensino: responsável por coordenar o corpo docente e discente, 

organizar e zelar pelos materiais didáticos oferecidos aos alunos, realizar a 

preparação e aplicação de simulados, ter controle da assiduidade, além de 

acompanhar os alunos pedagogicamente e encaminhálos para profissionais 

qualificados quando necessário. 

- Monitoria: Esclarecimento de dúvidas gerais da disciplina tanto nos 

horários estabelecidos para estar na sala de aula, quanto através de redes 

sociais (principalmente no grupo de monitoria do Facebook). Atendimento 

em datas préestabelecidas e periódicas (semanais). Entendimento das 

necessidades dos alunos, de forma conjunta com os demais voluntários de sua 

área, direcionando os atendimentos. As monitorias são realizadas no Bloco I 

das 17h45min às 18h50min de segunda à sextafeira. 

Disciplinas disponíveis: 

 

➢ Biologia Animal; 

➢ Biologia Vegetal; 

➢ Física I (Mecânica); 

➢ Física III (Elétrica). 

 

- Assistente de Aplicação de Provas: Revisar simulados antes da impressão. 

Organizar o almoço dos alunos quando necessário. Passar orientações para 

aplicação da prova para os auxiliares. Enviar os gabaritos para a digitalização 

quando a correção for automática. Inserir os gabaritos no programa de 

correção. Formatar os resultados para posterior divulgação. 

mailto:catspresidencia@gmail.com
http://www.familiacats.com/


 

Curso Assistencial Theodomiro Santiago 

Av. BPS, 1303 – UNIFEI – Campus Professor J. R. Seabra - Sala I.1.2.47 - Itajubá - MG 

Tel.: (35)98871-2364 | Email: catspresidencia@gmail.com | http://www.familiacats.com 

 

 

- Corretor (a) da Banca de Redações: Corrigir as redações enviadas pelo 

coordenador da banca de acordo com as instruções dadas. 

 

- Orientador (a): Acompanhar alunos com problemas de disciplina e problemas 

médios e graves de frequência. Oferecer apoio psicológico e pedagógico aos 

orientados, avaliando a ética e relatando ao Diretor de Ensino. O 

acompanhamento aos orientados deve ser em conversar pessoais, auxiliando 

na construção de uma rotina de estudos, avaliando as necessidades individuais. 

 

▪ Diretoria de Recursos Humanos: responsável por realizar os processos seletivos de 

voluntários e alunos, emitir documentos tais como comprovantes de matrícula, 

voluntariado e horas de extensão, fazer avaliações internas e aplicar advertências quanto a 

conduta dentro do projeto. 

- Auxiliar de arquivo: Registrar e organizar os arquivos dos processos 

seletivos. Arquivar documentos jurídicos e atualizar quando necessário. 

Manter atualizado o registro de atividades das diretorias. 

 

- Auxiliar de Recrutamento e Seleção: Planejamento do cronograma de 

atividades do PSV (divulgação, entrevista, resultado, integração, 

mapeamento de cargos) junto à diretoria de RH. Realização de entrevistas e 

aulasteste. Encaminhar para os diretores os 

 

▪ Diretoria Financeira: responsável por receber as mensalidades e taxa de matrícula dos 

alunos, pagar as contas, comprar os materiais necessários, conceder bolsas àqueles com 

condições desfavoráveis, fazer a melhor utilização dos recursos financeiros.  

- Auxiliar Financeiro: Auxiliar em atividades da área de finanças, tal como 

controle bancário, fluxo de caixa, recebimento das mensalidades, pagamento 

de contas. Apoio nas atividades da diretoria e eventos.  

 

▪ Diretoria de Relações Públicas e Projetos: responsável por organizar e realizar eventos 

de integração de alunos e voluntários, visitas técnicas, palestras e divulgar os processos 

seletivos.  
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- Auxiliar Gráfico/Fotógrafo: Desenvolvimento de trabalhos em artes. 

Registro fotográfico de eventos e atividades do projeto.  

 

- Auxiliar de eventos: Coordenar atividades e prazos para o desenvolvimento 

e realização de eventos, distribuindo tarefas e dando apoio para os auxiliares. 

Eventos: Churrascos, confraternização de voluntários, amigo secreto 

(confraternização geral), dia do esporte, semana de profissões, visitas técnicas, 

apoio no ENEM. Recrutamento de ajudantes extras em eventos específicos.  

 

▪ Diretoria de Informática: reponsável pela organização de documentos e atividades online. 

Coordenar o entendimento de demandas ligadas a informática para o CATS. Checar os 

projetos desenvolvidos e propostos pela diretoria, avaliando os prazos e as necessidades do 

sistema. Realizar a manutenção de aparelhos de informática quando necessário. 

- Auxiliar de Informática: Realizar vistorias nas últimas duas semanas de 

cada mês para verificar possíveis manutenções necessárias nos aparelhos 

(roteador, computador, notebook, impressora, câmera). Entendimento de 

demandas ligadas a informática para o CATS, participando de reuniões para 

propostas de projetos. Repassar sobre os projetos de desenvolvimento do 

sistema para todo o grupo da Informática. Desenvolvimento do projeto 

apresentado. Apoio aos demais membros do grupo em seus respectivos 

projetos. Apresentação, presencial ou online, de projetos finais quando mais 

simples. 

 

 

Itajubá, 12 de março de 2017. 
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