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Laine Valgas: Judoca com síndrome de down dá aula
de superação
Você sabia que esse garoto aí da foto é um dos poucos atletas de alto rendimento com
Síndrome de down de Santa Catarina na modalidade de Judô? Chama-se Tiago Cesar
Soares de Borba, tem 30 anos é morador de São José e se empenha muito, há muito
tempo, pra conseguir tal façanha: ano que vem atinge a faixa preta no esporte. Esse
talento da nossa terra treina na Unisul, em Palhoça, e com representantes de
Florianópolis nos Jasc, no Instituto Estadual de Educação, faz cursos pelo Estado para
alcançar a graduação e até já treinou com o Judoca Flávio Canto. E toda essa dedicação
acaba de ser coroada com um convite muito especial: Tiago foi selecionado para fazer
parte da equipe brasileira de Judô e participar do World Games 2018, que será realizado
na Holanda. Garra e vontade ele tem de sobra, mas falta dinheiro para que nosso amigo
possa realizar este sonho! “Esta grande oportunidade tem um custo com passagem,
inscrição e alimentação”, conta o primo Aurélio. Por isso, amigos e família lançaram
uma vakinha online – a meta é arrecadar R$ 10 mil. “Isso será decisivo para ele entrar
na seleção paraolímpica”, completa Aurélio. Qualquer valor é muito bem vindo! Para
ajudar, clique aqui. Boa sorte, campeão!
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Futsal: Elenco do Tubarão será apresentado nesta
quarta
Entre os dias 22 e 24 deste mês, a equipe participará da primeira competição da
temporada, a Copa Verão Capão da Canoa de Futsal, no Estado vizinho
A temporada 2018 marca uma nova fase para o futsal de Tubarão. O time comandado
pelo técnico Thiago Raupp será apresentado nesta quarta-feira, às 10h, no salão nobre

da Unisul. O Peixe chega forte para lutar pelo título da Liga Nacional de Futsal (LNF),
Estadual e dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc).
Com juventude e experiência em quadra, a equipe tubaronense quer voltar a ser uma das
principais forças do futsal brasileiro. Para a temporada, o elenco conta com 15 atletas, a
maioria ‘velhos conhecidos’ da torcida local. Além da permanência do treinador, o
preparador de goleiros, Raphael Zabot e o preparador físico, Fabiano Silva, continuam
no grupo.
Entre os dias 22 e 24 deste mês, o elenco participará da Copa Verão Capão da Canoa de
Futsal, onde enfrentará a equipe do Atlântico de Erechim e Assoeva de Venâncio Aires
“Com esse elenco, pensamos em todas as competições. Sabemos que é difícil, mas as
contratações foram pontuais e de muita qualidade. Confiamos bastante em cada jogador
e, principalmente, no comando do grupo”, destaca o presidente Eduardo Rigotti.
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Inscrições para o ProUni prosseguem até esta sextafeira
O processo seletivo é composto por duas chamadas sucessivas. O resultado com a lista
dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada deve ser divulgado no próximo
dia 14

Os estudantes interessados em obter uma bolsa de estudos por meio do Programa
Universidade para Todos (ProUni) já podem fazer a sua inscrição na página do
programa na internet. O prazo para as inscrições iniciou nesta terça-feira (6) e segue até
esta sexta-feira.
O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas
de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação
específica.Podem concorrer brasileiros sem diploma de curso superior que tenham
participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não tenham zerado
a prova.
É necessário, ainda, que o candidato atenda a pelo menos uma das seguintes condições:
ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como
bolsista integral, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública ou estar
enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa.
A bolsa integral é oferecida a candidatos com renda per capita mensal de até 1,5 salário
mínimo e bolsa parcial para candidatos com renda familiar mensal de até três salários
mínimos. O processo seletivo é composto por duas chamadas sucessivas. O resultado
com a lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada deve ser divulgado no
dia 14 deste mês. A divulgação do resultado da segunda chamada está prevista para o
próximo dia 2. Na Unisul, ao todo são mais de 70 bolsas para os cursos presenciais e 50
a distância.
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ProUni: inscrições até o dia 9/2
Estão abertas as inscrições para os cursos de graduação da Unisul pelo ProUni. Ao todo
são mais de 70 bolsas para os cursos presenciais e 50 a distância. Para participar do
processo seletivo, além de contar com a nota recebida no ENEM (em 2017), o candidato
deve atender, dentre outros critérios, aos seguintes requisitos:
• comprovar a conclusão do ensino médio em escola pública, ou condição de aluno
bolsista em colégio particular;
• renda familiar de até um salário mínimo e meio para bolsa integral;
• ou, de até três salários mínimos para a bolsa parcial.
Vale lembrar que o ProUni, concede bolsas em universidades particulares e
comunitárias.
As inscrições encerram nesta sexta-feira, 9/2, e deverão ser feitas no site do
MEC, http://siteprouni.mec.gov.br/. O resultado será divulgado no dia 14/2.
Mais informações pelo 0800 970 7000 ou no site da Unisul.
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Inscrições para o ProUni prosseguem até esta sextafeira

Os estudantes interessados em obter uma bolsa de estudos por meio do Programa
Universidade para Todos (ProUni) já podem fazer a sua inscrição na página do
programa na internet. O prazo para as inscrições iniciou nesta terça-feira (6) e segue até
esta sexta-feira.
O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas
de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação
específica.Podem concorrer brasileiros sem diploma de curso superior que tenham

participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não tenham zerado
a prova.
É necessário, ainda, que o candidato atenda a pelo menos uma das seguintes condições:
ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como
bolsista integral, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública ou estar
enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa.
A bolsa integral é oferecida a candidatos com renda per capita mensal de até 1,5 salário
mínimo e bolsa parcial para candidatos com renda familiar mensal de até três salários
mínimos. O processo seletivo é composto por duas chamadas sucessivas. O resultado
com a lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada deve ser divulgado no
dia 14 deste mês. A divulgação do resultado da segunda chamada está prevista para o
próximo dia 2. Na Unisul, ao todo são mais de 70 bolsas para os cursos presenciais e 50
a distância.
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Prefeitura de Balneário Gaivota comunica Seletivos
A Prefeitura de Balneário Gaivota, no Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação
de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da UNISUL - FAEPESUL, comunica
abertura Processos Seletivos regidos pelos editais n°s 01 e 02/2018, almejando admitir 7
candidatos imediatos, além de compor cadastro de reserva, para todos os níveis de
escolaridade.
O edital nº 01/2018 disponibiliza vagas para Advogado; Agente Administrativo;
Assistente Social; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Consultório Dentário; Auxiliar
Serviços Gerais I e II; Bibliotecário; Biólogo; Borracheiro; Calceteiro; Carpinteiro;
Contador; Eletricista; Enfermeiro; Engenheiro Agrimensor; Engenheiro Civil;
Farmacêutico; Fiscal de Obras; Fiscal de Postura; Fiscal de Tributos; Fiscal Sanitarista;
Fisioterapeuta; Gestor de Convênios e Contratos; Jardineiro; Mecânico; Médico;
Motorista I e II; Odontólogo; Operador de Equipamentos I e II; Orientador Social;
Pedreiro; Pedreiro II; Pintor; Psicólogo; Recepcionista; Técnico de Enfermagem;
Técnico Sanitário; Veterinário e Vigia.
Já o edital nº 02/2018, oferta chances para Auxiliar de Administração Escolar; Auxiliar
de Biblioteca; Auxiliar de Ensino de Educação; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Monitor
de Transporte Escolar; Orientador Educacional; Professor de Arte, Ciências, Educação
Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa,
Matemática, Pedagogo - 1º ao 5º ano, Pedagogo - Educação Infantil; Psicólogo e
Supervisor Escolar.
Ambos os editais propõem desempenho de 10 a 40 horas semanais, com vencimentos
que variam entre R$ 945,60 a R$ 12.000,00.
As inscrições serão aceitas até o dia 08 de março de 2018, no
site http://concursos.faepesul.org.br/, mediante o pagamento de R$ 60,00 a R$ 100,00.
A prova objetiva está planejada para o dia 18 de março de 2018. Vale lembrar que ainda
haverá avaliação de aptidão prática e prova de títulos. O gabarito preliminar e o caderno

da prova objetiva será liberado no dia 19 de março de 2018.
O prazo de validade dos certame será de 24 meses, podendo ser prorrogada por igual
período.
Editais Completos: http://concursos.faepesul.org.br/hotsite/101-municipio-de-balneariogaivota
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Concurso Prefeitura de Balneário Gaivota-SC 2018
Município de Balneário Gaivota-SC publica dois editais para concurso público em
diversos cargos. São 7 vagas abertas em funções de níveis fundamental, médio e
superior com salários de até R$ 12.000,00.
A Prefeitura de Balneário Gaivota autarquia municipal do estado de Santa Catarina,
publicou pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul Faepesul, dois editais com abertura de concursos que irão preencher sete vagas e formar
cadastro de reserva em cargos atualmente vagos na administração direta.
O edital 01/2018 tem oportunidades para Advogado, Agente Administrativo, Assistente
Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar Serviços
Gerais, Bibliotecário, Biólogo, Borracheiro, Calceteiro, Carpinteiro, Contador,
Eletricista, Enfermeiro, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Civil, Farmacêutico;
Fiscal de Obras, Fiscal de Postura, Fiscal de Tributos, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta,
Gestor de Convênios e Contratos, Jardineiro, Mecânico, Médico, Motorista,
Odontólogo, Operador de Equipamentos, Orientador Social, Pedreiro, Pintor, Psicólogo,
Recepcionista, Técnico de Enfermagem, Técnico Sanitário, Veterinário e Vigia.
Já o edital 02/2018 abre chances para Auxiliar de Administração Escolar, Auxiliar de
Biblioteca, Auxiliar de Ensino de Educação, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Monitor de
Transporte Escolar, Orientador Educacional, Professor de Arte, Professor de Ciências,
Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia,
Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa,
Professor de Matemática, Professor Pedagogo do 1º ao 5º ano, Professor Pedagogo de
Educação Infantil, Psicólogo e Supervisor Escolar.
As inscrições já estão abertas e devem ser efetivadas até o dia 08 de março de 2018,
pela internet, através do site http://concursos.faepesul.org.br. As taxas oscilam entre R$
60,00 e R$ 100,00.
Provas
Serão aplicadas provas objetivas, avaliação de aptidão prática e prova de títulos,
dependendo do cargo. As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de março, nos
locais divulgados no dia 15 de março.
Já os gabaritos provisórios serão comunicados no dia 19 de março pelo site acima
citado.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período,
contados da data de publicação do ato de homologação do resultado final a critério do
Município de Balneário Gaivota-SC.
Anexo: Edital Concurso Prefeitura de Balneário Gaivota-SC 2018
Veículo: Prefeitura Municipal de Tubarão
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http://tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/467498/codMapaItem/16675

Feira de Animais é discutida em reunião
Com o objetivo de viabilizar recursos para a Feira de Animais, que está prevista para
ocorrer em meados de maio deste ano, o secretário de Desenvolvimento Econômico
Alexandre Moraes esteve reunido nesta quarta-feira (7) com o coordenador de
Agricultura Daniel Bittencourt e com o presidente da Associação de Gado de Corte
Djalma Fernandes Figueiredo.
Quem está à frente da organização do evento é a Associação dos Pecuaristas de Tubarão
e Região, entidade criada em março de 2017 e que conta com 60 associados. Entre as
entidades parceiras estão a Epagri, o Sindicato Rural de Tubarão, a Cidasc, a Acit e a
Unisul.
Para o coordenador Daniel, a importância da associação é reunir o grupo e fortificar a
cadeia produtiva, além de melhorar a qualidade do produto em Tubarão e região.
“A Feira deve fortalecer a pecuária de corte, que é a segunda atividade econômica do
setor agropecuário do município, mostrando a toda a região a qualidade dos animais e
consolidando ainda mais a atividade”, destaca o secretário Alexandre Moraes.
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Jovens americanos fazem curso intensivo na Unisul

Os alunos das universidades de Massachusetts e Boulder, que participarão do curso
Intensivo para Estrangeiros, estiveram na Unisul para fazer o Teste de Nivelamento da
língua portuguesa e conhecer a estrutura da universidade que passarão os próximos
trinta dias. O Curso é fruto da parceria entre a Unisul e a International Studies Abroad
(ISA), e será realizado na Unidade Trajano.
As aulas do curso Intensivo para Estrangeiros consistem na prática tanto da língua
quanto da cultura brasileira com o intuito de fortalecer a internacionalização e
universalização dos estudos e dos povos.
Parte desses alunos se juntarão a outros 12 intercambistas para o a graduação, onde
terão aulas com os estudantes locais e também, cursarão disciplinas na língua inglesa
sobre negócios, administração, turismo, cultura e língua portuguesa, ofertadas pela
Unisul.
O Centro Internacional da Unisul recebe estudantes no Campus Grande Florianópolis
para cursos intensivos e extensivos onde além de aprenderem a língua portuguesa,
estudam a cultura brasileira. Clique AQUI e fique por dentro de todas as oportunidades
da Unisul com o Exchange Office.
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