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Sites
Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
Data: 17/04/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/30011/Eleicao-.html

Startup Weekend
De 28 a 30 de abril ocorre mais uma edição do Startup Weekend, em Tubarão. Trata-se
de um evento realizado no mundo inteiro, que já esteve em cerca de 700 cidades e é
voltado para toda a comunidade, mas tem como público-alvo pessoas que querem
iniciar uma startup digital, como um site, um aplicativo, mas não sabem como. O
Startup Weekend começa na sexta-feira, com a apresentação dos projetos. Há espaço
para, no máximo, 120 ideias. Destas, em torno de 10 a 15 serão selecionadas através de
votação. Para participar, é necessário realizar a inscrição de forma antecipada – não
haverá venda de entradas no dia. Os ingressos custam R$ 100, valor de primeiro lote, o
qual inclui refeições e coffee breaks para que os participantes permaneçam imersos no
evento, já que esta é a proposta. O evento será realizado na Unisul.

Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
Data: 17/04/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/48/19787/RAMIRESLINHARES-A-vaquinha.html

Disney
Será divulgado hoje pelo STB – Student Travel Bureau – o link de inscrição para os
interessados em trabalhar nos parques e hotéis do complexo Walt Disney World Resort,
na Flórida. O processo seletivo faz parte do Disney Cultural Exchange Program 2017,
que seleciona pessoas do mundo inteiro para trabalho temporário remunerado, com
duração de dois a três meses, sendo uma ótima oportunidade de aperfeiçoar o inglês e
habilidades profissionais, além da vivência com o estilo de vida americano. Em
Florianópolis, a seleção será na Unisul campus Pedra Branca, no dia 22/4, das 10h às
19h. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e conhecimento avançado de inglês.

Veículo: Site Imprensa News Sul
Data: 15/04/2017
Link: https://imprensanewssul.com.br/stb-realiza-selecao-para-trabalhar-nadisney-a-seletiva-ocorre-em-5-estados/

Em Florianópolis será na Unisul Pedra Branca

STB realiza seleção para trabalhar na Disney. A seletiva ocorre em 5 Estados.
Na próxima segunda-feira, 17, o STB – Student Travel Bureau – divulgará o link de
inscrição para os interessados em trabalhar nos parques e hotéis do complexo Walt
Disney Word Resort, na Flórida. O processo seletivo faz parte do Disney Cultural
Exchange Program 2017, que seleciona pessoas do mundo inteiro para trabalho
temporário remunerado, com duração de dois a três meses, sendo uma ótima
oportunidade de aperfeiçoar o inglês e habilidades profissionais, além da vivência com
o lifestyle americano.
Em Florianópolis, a seleção será na Unisul, campus Pedra Branca, no dia 22/04, das 10h
às 19h.
Entre os requisitos estão:
IDADE: A PARTIR DE 18 ANOS
IDIOMA: INGLÊS AVANÇADO
DURAÇÃO: DE 2 A 3 MESES (DATA ESTABELECIDA PELA DISNEY)
REMUNERAÇÃO: A PARTIR DE USD 10 POR HORA

Veículo: Site Clic RBS
Data: 15/04/2017
Link: http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2017/04/sucessodos-navios-de-cruzeiro-nesta-temporadaem-sc-9772665.html

Rumo à Disney
Visitar a Disney é ótimo, mas trabalhar na Disney é melhor ainda. A Student Travel
Bureau abriu inscrições para quem quiser trabalhar no Compexo Walt Disney World. A

seleção para os catarinenses vai acontecer na Unisul, campus Pedras Brancas, em
Florianópolis, no próximo dia 22 de abril, das 10h às 19h.

Veículo: Site JI News
Data: 17/04/17
Link: http://jinews.com.br/noticia/devolucao-das-inscricoes-referentes-aoconcurso-publico

Devolução das inscrições referentes ao Concurso
Público
A Prefeitura Municipal de Urussanga e a Fundação de Apoio a Educação, Pesquisa e
Extensão da UNISUL – FAEPESUL, informam que será efetuado a devolução dos
valores referente as inscrições do Concurso Público objeto do contrato nº 205/2016,
anulado de acordo com o Termo de Rescisão Unilateral de Contrato, datado de
06.04.2017.
O procedimento será efetuado através de processo de ação conjunta no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Urussanga, que constará a relação de inscritos,
conforme dados fornecidos pela FAEPESUL. Todas as inscrições homologadas terão
direito ao ressarcimento e este procedimento será providenciado pelo Município.
A partir desta publicação, os inscritos deverão fornecer os dados bancários para a
devolução de valor através do endereço financeiro@urussanga.sc.gov.br, constando:
nome, CPF, telefone, cargo inscrito, banco, agência e conta. A devolução será efetuada
em conta em nome do próprio inscrito.
A devolução ocorrerá em até 10 dias após o fornecimento dos dados.

Veículo: Site Engeplus
Data: 17/04/17
Link: http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2017/valores-de-inscricoes-deconcurso-publico-de-urussanga-serao-devolvidos/

Valores de inscrições de Concurso Público de
Urussanga serão devolvidos

A Prefeitura Municipal de Urussanga e a Fundação de Apoio a Educação, Pesquisa e
Extensão da Unisul – FAEPESUL, informam que será efetuado a devolução dos valores
referente as inscrições do Concurso Público objeto do contrato nº 205/2016, anulado de
acordo com o Termo de Rescisão Unilateral de Contrato, datado de 06.04.2017.
O procedimento será efetuado através de processo de ação conjunta no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Urussanga, que constará a relação de inscritos,
conforme dados fornecidos pela FAEPESUL. Todas as inscrições homologadas terão
direito ao ressarcimento e este procedimento será providenciado pelo Município.
A partir desta publicação, os inscritos deverão fornecer os dados bancários para a
devolução de valor através do endereço financeiro@urussanga.sc.gov.br , constando:
nome, CPF, telefone, cargo inscrito, banco, agência e conta. A devolução será efetuada
em conta em nome do próprio inscrito.
A devolução ocorrerá em até 10 dias após o fornecimento dos dados.

Veículo: Site Acontecendo Aqui
Editoria: Coluna – Ana Lavratti
Data: 17/04/17
Link: http://acontecendoaqui.com.br/colunas/coluna-ana-lavratti-um-manezinhono-coi-maria-rita-no-costao-pascoa-na-posh

# MIX
O Student Travel Bureau (STB) vai divulgar hoje o link de inscrição para estudantes
que pleiteiam um trabalho temporário nos parques e hotéis da Disney. Os intercâmbios

têm duração de dois a três meses e a seleção para o Disney Cultural Exchange Program
2017 será realizada na Unisul Pedra Branca, no dia 22 de abril, das 10h às 19h.

