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Data: 19/01/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/28797/Anteprojeto-de-pontesofrera-alteracoes.html

Anteprojeto de ponte sofrerá alterações
O anteprojeto da ponte que vai substituir a ponte pênsil em frente à Unisul, em Tubarão,
destruída pelo temporal de outubro de 2016, vai sofrer algumas alterações. O
documento foi elaborado pela Amurel no fim do ano passado.
O assunto foi tratado ontem à tarde pelo diretor-executivo da Amurel, Celso
Heidemann, e o engenheiro João Catâneo, que receberam uma equipe da Defesa Civil
de Tubarão.
O secretário de Proteção e Defesa Civil, Djalma Alves, e os servidores Elna Fátima
Pires de Oliveira e Murilo Ribeiro solicitaram à Amurel opções de projetos.
O anteprojeto inicial previa a construção de uma ponte com largura de dois metros, sem
cobertura. A pedido do prefeito Joares Ponticelli, foram solicitados anteprojetos para
uma ponte com largura de três e de quatro metros, cobertas e sem cobertura.
Os recursos estariam sendo viabilizados com a União e a ideia é saber que contrapartida
o município poderia dar em caso de liberação dos recursos federais. Portanto, o
município usaria o projeto de acordo com a capacidade financeira de execução. A ponte
está interditada desde o vendaval de outubro.
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TUBARÃO
O nosso Clube Atlético Tubarão, que disputará a primeira divisão do Campeonato
Catarinense, será o time da Amurel na competição. Já há muito envolvimento de
empresas de toda a região com o clube, buscando adquirir as diversas modalidades de
apoio e patrocínio que estão disponíveis. A Unisul, a prefeitura de Tubarão e outras da
Amurel também devem apoiar o Peixe. A imprensa também cumpre papel fundamental
nessa ascensão do clube, com coberturas de treinos e jogos da equipe. Sem dúvidas será
um ano interessante para o futebol tubaronense.

Veículo: Site Em Foco
Data: 18/01/2017
Link: http://emfo.co/news/esportes/em-reencontro-com-torcida-vitoria-venceatlantico-de-virada/588013241c38111e3634857a/videos/PqQpjR1Aa60

Melhores momentos - unisul 4 x 3 siderópolis

Link: https://youtu.be/PqQpjR1Aa60

Veículo: Site Jornais Virtuais
Data: 19/01/17
Link: http://www.jornaisvirtuais.com.br/processo-seletivo-prefeitura-de-sao-joaodo-sul/

Processo seletivo Prefeitura de São João do Sul
A Prefeitura de São João do Sul, em Santa Catarina, divulgou o edital n° 01/2017 de
processo seletivo simplificado, destinado à formação de cadastro de reserva em cargos
de todos os níveis de escolaridade, ao quadro de pessoal da administração municipal e
suas secretarias e programas.
Cargos
As oportunidades serão aos seguintes cargos:
Nível fundamental: Agente de Combate as Endemias; Auxiliar de Serviços Gerais da
Educação; Auxiliar de Serviços Gerais I e II; Motorista I e Motorista II; Operador de
Equipamentos.
Nível médio e médio/técnico: Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Consultório
Dentário; Monitor Escolar; Técnico em Enfermagem.
Nível superior: Assistente Social; Educador Social; Enfermeiro; Farmacêutico;
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico; Médico Veterinário; Nutricionista;
Odontólogo; Psicólogo; e Professores Habilitados e Não Habilitados das áreas:
Professor – Educação Infantil; Professor – Ensino Fundamental (1° ao 5° Ano);
Professor – Ensino Médio – Biologia (EJA); Professor – Ensino Médio – Filosofia;
Professor – Ensino Médio – Física (EJA); Professor – Ensino Médio – Química (EJA);
Professor – Ensino Médio – Sociologia (EJA); Professor de Artes (1º ao 9º ano e EJA);
Professor de Ciências (6º ao 9º ano e EJA); Professor de Educação Especial (Interprete
de Libras); Professor de Educação Especial; Professor de Educação Física (Ensino
Infantil, Ensino Fundamental e EJA); Professor de Espanhol (1º ao 9º ano e EJA);
Professor de Geografia (6º ao 9º ano e EJA); Professor de História (6º ao 9º ano e EJA);
Professor de Informática (1º ao 9º ano e EJA); Professor de Inglês (1º ao 9º ano e EJA);
Professor de Língua Portuguesa (6º ao 9º ano e EJA); e Professor de Matemática (6º ao
9º ano e EJA).
Os candidatos aprovados e convocados irão atuar em regime de trabalho de 30 ou 40
horas semanais, com vencimentos que variam entre R$ 837,67 a R$ 10.150,79, por
jornada de trabalho de 30 ou 40 horas semanais.
Inscrições
O processo seletivo será realizado sob responsabilidade da empresa Fundação de Apoio
à Educação, Pesquisa e Extensão da UNISUL (FAEPESUL). Os interessados deverão
realizar as inscrições até o dia 27 de janeiro de 2017, por meio do site da organizadora,
com endereço eletrônico em: www.faepesul.org.br/concursos. Será permitido a
inscrição para apenas um cargo.
Os candidatos que não possuem acesso à internet, podem se dirigir ao Posto de
Atendimento, com localização na Rua Nereu Ramos, n° 50, Centro, no horário das 13h
as 19h, em dias úteis. Os valores cobrados por taxa de inscrição serão os seguintes:
Nível fundamental: R$ 40,00;

Nível médio e médio/técnico: R$ 70,00;
Nível superior: R$ 100,00.
Provas
A seleção dos candidatos constará de provas escritas objetivas para todos os cargos e
avaliação de títulos para alguns cargos. A previsão é de que as provas sejam aplicadas
no dia 05 de fevereiro de 2017, em horários e locais que serão divulgados
posteriormente.
Validade
A divulgação oficial de todas as etapas se dará por meio do site da Prefeitura
(www.saojoaodosul.sc.gov.br) e site da organizadora (www.faepesul.org.br/concursos).
A validade do processo seletivo será de um ano, contado da data de publicação do ato
de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período,
a critério da administração municipal.
O edital completo e eventuais atualizações devem ser conferidas por meio do site:
http://concursos.faepesul.org.br/hotsite/73-municipio-de-sao-joao-do-sul

