
Não foi por falta de deter-
minação. Ao Avaí faltou
gols diante do Flamengo.
A equipe azurra entrou em

campo em dificuldade pelos 2 a 0
do adversário no jogo de ida, e bem
que tentou chegar à final da Copa
do Brasil sub-20. Teve presença
no campo de ataque e balançou as
redes duas vezes.Mas a necessida-
de demarcar fez abrir espaço para
o adversário. O placar por 2 a 2 na
Ressacada foi pouco e não conse-
guiu ao menos igualar a melhor
marca de catarinense no torneio.
Em 2013, o Criciúma chegou à de-
cisão eperdeupara oSantos.
OLeão encerrou a sua participa-

ção com cinco vitórias, um empate
e duas derrotas, foram 17 golsmar-
cados e 11 sofridos. OFlamengo vai
tentar o título do torneio diante do
vencedor de confronto entre Vas-
co e Atlético-MG, que eliminou a

Chapecoense nas quartas. A CBF
ainda vai informar as datas dos jo-
gos das finais.
O Avaí precisava vencer em vir-

tude do revés no primeiro jogo. O
Flamengo, mesmo com a vanta-
gem, tentava o gol. Mas foram os
mandantes que largaramna frente,
e cedo, como gostariam que fosse.
Aos 11, Guga bateu falta e o goleiro
Gabriel Batista deu rebote. O ca-
misa 9 Vitor não perdoou e com-
pletou para as redes. Nessa altura,
faltava mais um gol ao Leão para
aomenos levar a definição para as
penalidades máximas. Mas aos 31
a situação mudou. O Rubro-negro
chegou ao empate comLoran.
O Avaí precisaria fazer mais

três para se classificar. E a reação
teve de esperar por cinco minu-
tos. A partida ficou paralisada por
causa da ausência de ambulância
na Ressacada, ainda no primeiro

tempo. Desde o início da etapa
complementar, o time visitante
passou a prender a bola no campo
de ataque, na tentativa de dificul-
tar para os de azul e branco. Po-
rém, o Leão não se abateu e aos 12
marcou o segundo. Embola levan-
tada na área, o zagueiro Gustavo
se antecipou e, de cabeça, balan-
çou as redes.
Aos 24, Tonton, que entrou no

segundo tempo, obrigou o guarda-
metas do adversário a fazer gran-
de defesa. Aos 38, outra vez ele
passou perto de chacoalhar o bar-
bante rubro-negro. Em rebatida
após escanteio, ele soltou o chute
de fora da área e colocado. Passou
lambendo o poste. A bola azurra
não entrou, a do Flamengo sim.
Léo Lopes recebeu sozinho dentro
da área, aos 40, passou pelo goleiro
e decretou o empate que acabou
comoúltimo suspiro doAvaí.

LEO MUNHOZ

Avaí é valente,mas cai
para o Fla na semifinal

Comfuturo indefinido, JECaguardaBrunoAguiar

MELHORNAPARTIDAdurante os 90minutos, Leãoempata como time
carioca por 2 a 2eéeliminado,pois perdeupor 2 a 0no jogode ida

Capitão do Joinville por um
ano e meio, Bruno Aguiar é
aguardado no Norte de Santa
Catarina. No entanto, ao que tu-
do indica, o retorno não deve ser
ao plantel que disputa a Série C.
Na temporada passada, ele foi
emprestado ao Al-Mu’aidher, do
Catar, e o contrato, previsto para
terminar no fim de maio, foi en-
cerrado no início do mês. Com
vínculo reativado com o JEC, o
clube tricolor o aguarda, ciente
de que sua permanência é inviá-
vel, por diferentes fatores.

– O clube pede para que ele se
reapresente, porque tem obriga-
ções contratuais com o Joinville
e o Joinville para com ele – diz o
diretor jurídico do JEC, Roberto
Pugliese Júnior.
Bruno Aguiar tem vínculo com

o clube até o final de 2018. Porém,
com o orçamento bem diferente
de quando ocorreu a renovação,
em janeiro do ano passado, o de-
partamento de futebol tricolor
reconhece que incorporá-lo ao
plantel é praticamente uma uto-
pia. O caminho é um novo em-

préstimo. Propostas para tal não
faltam ao atleta de 31 anos.
O Goiás, que disputa a Série

B do Campeonato Brasileiro, já
demonstrou interesse em contar
com o jogador. Ele ainda tem pro-
postas de clubes do futebol árabe.
Porém, para que algumas destas
alternativas seja seu caminho, o
primeiro passo, de acordo com o
JEC, é sua apresentação. O Join-
ville aguarda, acredita que até a
semana que vem o atleta estará
no Norte de Santa Catarina. Bru-
no Aguiar está no Brasil.
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SÉRIE C

O time de
juniores do
Avaí fez uma
boa atuação
no Estádio da
Ressacada,
mas a equipe
carioca fez
valer a tradição
e ficou com a
vaga na decisão
do torneio

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 10ª REGIÃO – CREFITO-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, convoco todos os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais registrados neste
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para a eleição que se realizará no dia 28
de julho de 2017, das 09:00 às 17:00 horas, perante a(s) Mesa(s) Eleitoral(ais) designada(s), que
funcionará(ão) no(s) seguinte(s) local(ais): MESA ELEITORAL Nº I - Sede do CREFITO-10 – Rua Silva
Jardim, n.º 307 – Centro, Florianópolis/SC; MESA ELEITORAL Nº II - Sede do CREFITO-10 – Rua
Silva Jardim, n.º 307 – Centro, Florianópolis/SC; MESA ELEITORAL Nº III - Sede do CREFITO-10 –
Rua Silva Jardim, n.º 307 – Centro, Florianópolis/SC; MESAELEITORAL Nº IV - Sede do CREFITO-10
– Rua Silva Jardim, n.º 307 – Centro, Florianópolis/SC; MESA ELEITORAL Nº V - Sede da Secretaria
Regional Norte do CREFITO-10 – Av. Juscelino kubitschek, Nº 410, Sala 507, BL. B - Centro –
Joinville. As chapas registradas são as seguintes:

CHAPA 01 – TRABALHO E SERIEDADE
Efetivos Suplentes

Sandroval Francisco Torres (16867-F) André Cruz (113258-F)
Rita De Cássia Paula Souza (8771-F) Cristiane Marta Loureiro (100080-F)
Juliano Tibola (31329-F) Lee Gi Fan (22322-F)
Fernanda Simões Vieira Guimarães Torres (22007-F) Adriana Jaqueline Anacleto (19023-F)
Gustavo Fernando Sutter Latorre (40424-F) Adriano Slongo (54684-F)
Eduardo Stefano Benedet (117517-F) Elenice de Fátima Oliveira (21269-F)
Lourival Jaime Vieira Filho (2587-TO) Márcia Pontes Mendonça (2038-TO)
Luciana Staut Ayres De Souza (6150-TO) Scarlet Murara (16185-TO)
Maristela Vieira (9631-TO) Georgia De Souza Lopes Rafaeli (9687-TO)

CHAPA 02 – MUDANÇAS JÁ
Efetivos Suplentes

Irineu Jorge Sartor (16406-F) Ana Paula Domanski Pagno (194591-F)
Alonso Romero Fuentes Filho (36060-F) Maíra Caroline de Oliveira (216772-F)
Maurício Mondadori (156686-F) Tarso Estevao Martins (129202-F)
Murilo José Tambosi (211809-F) Thaís Mattiuz Hamagushi (54046-F)
Robson Dias Scoz (68734-F) Valmara Rebelatto (121980-F)
Sandro Ressler (51435-F) Wagner Cruz Haun (161960-F)
Quelen Medianeira Bonini (16812-TO) Letícia Redondo Neves (13422-TO)
Rafael Ferreira Borges (12205-TO) Marina Pigozzi (13762-TO)
Tayane Silva da Silva (16090-TO) Ediane Coelho (15601-TO)

O voto é obrigatório para todos os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais inscritos neste CREFITO,
constituindo falta grave a ausência desmotivada do profissional. Somente poderá votar o profissional
em situação regular perante o CREFITO-10, inclusive quanto a débitos de qualquer natureza. Para
votar, o Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional deverão apresentar a sua Carteira de Identidade
profissional, Carteira Nacional de Habilitação, RG ou outro documento equivalente como identidade civil.
Aos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais que deixar de votar em 28 de julho de 2017, sem causa
justificada, será aplicada pena de multa no valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais). Será admitido
o voto por correspondência nas cidades onde não funcionar Mesa Eleitoral, observadas as seguintes
normas: a cédula única com a manifestação do voto deverá ser colocada na sobrecarta e, essa, dentro
do envelope para retorno ao CREFITO, onde deverá constar a impressão do nome, por extenso,
identificando o eleitor, o número de registro no CREFITO e o endereço do votante; a sobrecarta maior
será remetida, endereçada à caixa postal, conforme desígnio da Comissão Eleitoral; somente serão
computados os votos que, remetidos com observância dos requisitos fixados nos incisos anteriores,
forem recepcionados até o horário final do pleito. A justificativa de ausência deverá ser apresentada ao
CREFITO-10, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 28/07/2017, data da eleição.

Florianópolis-SC, 24 de maio de 2017.
Presidente da Comissão Eleitoral

Dr. Luiz Henrique Jorge

O Diretor em exercício do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DDP, da
Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, considerando
a Portaria Normativa nº 41/GR/2013 de 25/06/2013, torna pública a abertura de
inscrições com vista ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor
por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos da Lei n° 8.745/1993 e suas alterações.
Deptos/ Centros Área/Subárea Requisitos
EMB/JOI Engenharia Mecânica /

Projetos de Máquinas
01 vaga - 20 horas

Graduação em Engenharia Mecânica,
Engenharia Automotiva, Engenharia
Aeroespacial, Engenharia Naval ou
Engenharia Ferroviária e Metroviária
e Mestrado ou Doutorado em
Engenharias.

Período de Inscrição: 29/05/2017 a 02/06/2017 – das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:30.
Caso não haja candidatos inscritos no período acima, o prazo de inscrição ficará
automaticamente prorrogado por igual período.
Locais: As inscrições serão realizadas nas Secretarias dos respectivos Departamentos, onde
também serão obtidas informações relativas ao processo seletivo simplificado e a publicação
da portaria de homologação das inscrições, bem como do cronograma dos trabalhos.
Departamento de Engenharias da Mobilidade - Centro de Joinville EMB/JOI:
gp.jve@contato.ufsc.br ou emb.jve@contato.ufsc.br, fone (48) 3721-2641/7303
(Rua Dr. João Colin, 2700, Secretaria de Departamento, Sala E112, Bairro Santo
Antônio – Joinville/SC).
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia autenticada ou cópia e original
(para conferência) da Carteira de Identidade, ou equivalente de validade nacional,
com foto, cópia do passaporte no caso de candidato estrangeiro e comprovante de
recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00.
Para a prova de títulos, o candidato deverá entregar o curriculum vitae na Plataforma
Lattes, devidamente documentado (cópia autenticada ou cópia e original para
conferência), ao Secretário da comissão examinadora, no horário em que sortear o
ponto da prova didática. Os horários de sorteio dos pontos da prova didática serão
estabelecidos no cronograma do processo seletivo simplificado.
O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de até 01 (um) ano,
a contar da data da publicação do resultado, homologação, no Diário Oficial da
União. O inteiro teor do Edital e demais informações encontram-se a disposição dos
interessados no endereço: http://www.prodegesp.ufsc.br/, link Concursos Públicos –
Processos Seletivos ou pelo telefone: (48) 3721-9497.

PATRIC DA SILVA RIBEIRO

EXTRATO DO EDITAL Nº 27/DDP/PRODEGESP/2017,
DE 25 DE MAIO DE 2017

UNIVERSIDADEFEDERAL
DESANTACATARINA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO


