
Vyhlášení první výzvy pro Udesc's Winter Vestibular 2020 má nové 

datum 
• Whatsapp 

• Seznam s inzeráty bude zveřejněn od 14. října na oficiálních stránkách - Art: Labdesign/Secom 

Univerzita státu Santa Catarina (Udesc) změnila termíny ediktu č. 03/2020 Zimního vestibulárního – 

speciálního výběrového procesu, zejména datum zveřejnění seznamu schválených. Zkontrolujte 

nápravu. 

S tím bude seznam první výzvy zveřejněn od 14. října na webu výběrového procesu namísto 28. září. 1 

040 míst je nabízeno pro 37 bezplatných vysokoškolských kurzů. Změna byla provedena tak, aby bylo 

možné ručně kontrolovat informace zaslané uchazeči, zejména těmi, kteří zvolili modalitu zohledňující 

obecný výsledný průměr ukončení střední školy. 

Opravou se kromě data zveřejnění seznamu prodlužuje lhůta pro schválení nebo zamítnutí přihlášky, pro 

opravu údajů uchazeči a pro podání odvolání. Společnost Udesc se rozhodla provést speciální výběrové 

řízení v tomto zimním vestibulu kvůli nemožnosti provést testy tváří v tvář během pandemie Covid-19. 

Pro účast ve výběru Udesc si kandidát zvolil jedno z následujících kritérií 
Celkové skóre národní střední školy (Enem): pouze pro kandidáty, kteří absolvovali test Enem v roce 

2016, 2017 nebo 2018; 

Konečný průměr zkoušky Udesc Vestibular: pouze 

pro kandidáty, kteří v roce 2019 absolvovali 

zkoušku Winter Vestibular nebo 2020 Udesc 

Summer Vestibular a kteří neuspěli ani nebyli 

vyloučeni. Všichni kandidáti, kteří byli zařazeni nebo 

schváleni na čekací listině, se mohli přihlásit s 

možností svobodného výběru kurzu a možnosti v 

rámci programu pozitivních akcí; 

• Celkový konečný průměr ukončení střední 

školy: Pouze pro uchazeče, kteří již střední školu ukončili. 

• Schválení by měli začít vyučovat na Udesc ve druhém semestru univerzity v roce 2020. 

• Obce s volnými místy 

Podívejte se, kde jsou možnosti studia na Udesc: 

• Balneário Camboriú (Cesfi): Veřejná správa a ropné inženýrství; 

• Chapecó (CEO): ošetřovatelství a věda o zvířatech; 

• Florianópolis (Cefid): Tělesná výchova (bakalářský titul), Tělesná výchova (bakalářský titul) a 

Fyzioterapie; 

• Florianópolis (Esag): správa, veřejná správa a ekonomické vědy; 

• Florianópolis (Faed): zeměpis (bakalářský titul), dějepis (bakalářský titul) a pedagogika; 

• Ibirama (Ceavi): účetnictví, stavební inženýrství a softwarové inženýrství; 



Joinville (CCT): informatika, inženýrství (občanské, výrobní a systémy, elektrotechnika a mechanika), 

fyzika (bakalářský titul), matematika (bakalářský titul), chemie (bakalářský titul) a technologie v analýze a 

vývoji systémů; 

• Lages (CAV): Agronomie, Environmentální a sanitární inženýrství, Lesní inženýrství a Veterinární 

lékařství; 

• Laguna (Ceres): Biologické vědy (Mořská biologie a biodiverzita) a Architektura a urbanismus; 

• Pinhalzinho (CEO): chemické inženýrství; 

• São Bento do Sul (Ceplan): Výrobní inženýrství – strojní kvalifikace a informační systémy. 

Rozdělení volných pracovních míst 
Pro každé ze tří kritérií Udesc's Winter Vestibular 2020 - Special Selective Process existují konkrétní volná 

místa v každém nabízeném kurzu. V kurzu Veterinární lékařství je například nabízeno 30 míst. O deset z 

nich se poperou kandidáti, kteří zvolí hodnocení obecného stupně Enem, dalších deset o konečný 

průměr Vestibular da Udesc a zbylých deset o konečný obecný průměr ukončení střední školy. 

Veřejná vyhláška bude také respektovat politiku 

pozitivních akcí společnosti Udesc, přičemž 30 % volných 

míst bude vyhrazeno pro kandidáty se všemi 

středoškolským vzděláním ve veřejné síti a pro kandidáty 

černé pleti. 

To znamená, že vezmeme-li v úvahu stejný příklad 

veterinárního lékařství, z deseti volných míst, o která se 

budou sporit ti, kteří zvolí hodnocení obecného skóre 

Enem, budou dvě pro kandidáty, kteří se prohlásí, že jsou 

z veřejných škol, jedno pro kandidáti, kteří se prohlásí za 

černochy, a sedm zbývajících pro neoptory. Totéž platí pro volná pracovní místa nabízená v dalších dvou 

kritériích zvláštního výběrového řízení. 

Oznámení o 1. výzvě k předkládání návrhů na projekty řešení založených na přírodě 

Carbonsink zahajuje 1. výzvu k předkládání návrhů na rozvoj, zdokonalení nebo rozšíření projektů 

ochrany a obnovy lesů, které pomohou zmírnit změnu klimatu. Carbonsink poskytne vybraným 

projektům finanční podporu až do výše 30 000 EUR a technické know-how pro generování ověřeného 

snížení emisí. 

Podmínky zadání. 
• Termín pro podávání návrhů do 1. výzvy je 30. dubna 2021. 

• Pro více informací a/nebo vyžádání formuláře pro podání návrhu zašlete e-mail na. 

Jak vytvořit pracovní inzerát, který přiláká ideální kandidáty a zažene „dobrodruhy“ Ludmila Vilaverde 

NÁBOR 15 uchazečů o práciideální popis zaměstnání perfektní inzerát o zaměstnání Dobře zpracovaný 

inzerát o zaměstnání dokáže vyřešit dlouhodobé i krátkodobé problémy. Víme, že najít ideální odborníky 

na obsazení pozice ve vaší společnosti není vždy snadné.  

Od vytvoření nabídky práce, vyhledávání kandidátů, prověřování a dokonce i výběru je to rozsáhlá cesta. 

Ale nemusí to bolet. Hlavním krokem výběru je právě toto oznámení o volném pracovním místě. Právě 



tam poskytnete základní informace o svém volném místě, aby kandidáti pochopili, jaké role mohou 

vykonávat, pokud odpovídají profilu, a to je přesvědčí, aby se o volné místo ucházeli.  

Bez aplikací totiž není výběr. Dobře, ale jak napsat ideální pracovní 

inzerát?  

Vybrali jsme základní prvky a informace tak, aby vaše příležitost byla nejen 

atraktivní, ale také dostatečně informativní, abyste se vyhnuli uchazečům, 

kteří se zaregistrují, ale nemají nic společného s oblastí: PERFEKTNÍ 

INZERCE VOLNÉ MÍSTA: JAK VYTVOŘIT KROK ZA KROKEM. 

 Název volné místo Právě u názvu si uchazeč vybere, zda chce nebo nechce 

otevřít příležitost a přečíst si popis volné pozice. Zde je několik doporučení 

pro vytvoření titulku, který přitahuje ideální kandidáty: 


