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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

IPT de SP abre concurso para 136 vagas 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) abriu concurso público para 136 
vagas em cargos de nível técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.829,72 a R$ 7.188,68. As 
inscrições poderão ser feitas até dia 1º de novembro. Mais informações: clique aqui! 

 

Companhia dos Recursos Hídricos do Ceará reabrirá concurso para 30 
vagas 
A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) reabrirá as inscrições do concurso 
público para 30 vagas de nível superior. O salário é de R$ 3.171,06 para jornada de 40 horas 
semanais. As vagas são para os municípios de Fortaleza, Pentecostes, Limoeiro, Sobral, 
Quixeramobim, Crato e Iguatu. Mais informação: clique aqui! 

 

Universidade Federal do Amapá abre concurso para 96 vagas 
A Universidade Federal do Amapá abriu concurso para 96 vagas em cargos técnico-administrativo 
de nível médio e superior. As vagas são para Macapá, Oiapoque e Mazagão. Os salários são de R$ 
1.912,99 para nível médio e de R$ 3.138,70 para nível superior. Mais informações: clique aqui! 

 

5º Prêmio TOP etanol 
O Prêmio TOP Etanol tem como objetivo distinguir trabalhos e seus autores em temas relativos 
à agroenergia e meio ambiente, bem como personalidades que tenham contribuído de forma 
acentuada para o setor. As inscrições irão até dia 21 de fevereiro de 2014. Mais informações: 
clique aqui! 

 

UFDG abre inscrições para 39 vagas de professor em Mato Grosso do Sul 
A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para concurso 
público com 39 vagas para o cargo de professor. Os salários variam de R$ 2.066,93 a R$ 8.049,77, 
conforme a titulação e a jornada de trabalho.  
Mais informações: clique aqui!  

 

Seleção Pública de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento  e Inovação 
voltados para a Cadeia Produtiva do Biodiesel 

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/09/ipt-de-sp-abre-concurso-para-136-vagas.html
http://g1.globo.com/topico/ceara.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/09/companhia-dos-recursos-hidricos-do-ceara-reabrira-prazo-para-30-vagas.html
http://g1.globo.com/topico/amapa.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/10/universidade-federal-do-amapa-abre-concurso-para-96-vagas.html
http://www.projetoagora.com.br/premiotopetanol/index.php
http://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/educacao/universidade/ufgd.html
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2013/10/ufgd-abre-inscricoes-para-39-vagas-de-professor-em-mato-grosso-do-sul.html


As inscrições para o edital MCTI/CNPq nº 40/2013  para o desenvolvimento e/ou melhoria de 
metodologias, processos e produtos que permitam garantir a confiabilidade dos 
procedimentos de caracterização e controle da qualidade nas etapas de produção e pós-
produção de óleos de matérias-primas graxas, biodiesel e suas misturas com óleo Diesel estão 
abertas até 31 de outubro de 2013.  Mais informações: clique aqui! 

 

Seleção Pública para capacitação de recursos humanos e de laboratórios 
para atender às necessidades de expansão da pesquisa em energia eólica 
As inscrições para o edital MCTI/CNPq nº 74/2013 , que tem o objetivo de capacitação de 
recursos humanos e de laboratórios para atender às necessidades de expansão da pesquisa 
em energia eólica, e também para a introdução de novas formas de energia na matriz 
energética brasileira (como energia heliotérmica), estão abertas até 31 de outubro de 
2013.  Mais informações: clique aqui! 

 

FAPESP e BG lançam chamada de propostas 
A FAPESP e a BG Brasil anunciaram uma chamada de propostas para o estabelecimento de um 
Centro de Pesquisa para Inovação em Gás Natural no Estado de São Paulo. O foco do Centro 
em nível estratégico será conduzir pesquisa e desenvolvimento em: Novas aplicações para gás 
natural (incluindo o uso de gás com eficiência energética; Sinergias entre gás e outras 
tecnologias emergentes; Estudos sobre o potencial para a redução da intensidade de carbono 
no gás natural e os custos associados e benefícios ambientais. Mais informações: clique aqui! 

 

 

EVENTOS 
 

8º EEMODS’13 Conference 
Energy Efficiency in Motor Driven Systems 

28 a 30 de outubro de 2013 
CEPEL –  UFRJ – Rio de Janeiro/RJ 
Mais informações: clique aqui! 

 
OTC Brasil – Offshore Technology Conference 

29 a 31 de outubro de 2013 
Riocentro – Rio de Janeiro/RJ 
Mais informações: clique aqui! 
 

8º Congresso Internacional de Bioenergia 
05 a 07 de novembro de 2013 
Centro de Exposições Imigrantes – São Paulo/SP 
Mais informações: clique aqui! 

 
Feira Internacional de Energias Renováveis 
27 a 29 de novembro de 2013 
Centro de Eventos FIERGS – Porto Alegre/RS 
Mais Informações: clique aqui! 
 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3561
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3561
http://www.fapesp.br/8214
http://www.eemods2013.org/local-do-evento.asp
http://www.otcbrasil.org/2013/
http://www.bioenergia.net.br/congresso/br/index.php
http://renex-southamerica.com.br/


11º COBEE  
Congresso Brasileiro de Eficiência Energética 

21 e 22 de julho de 2014 
Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo/SP 
Mais Informações: clique aqui! 
 

 

NOTÍCIAS 
 

BIOCOMBUSTÍVEL  

Bioquerosene para aviação será inviável sem política 
pública 
Fonte: Exame (24/10/2013) 
 
O uso de bioquerosene pelo setor aéreo brasileiro será inviável sem políticas públicas 

como as adotadas para incentivar o uso do álcool veicular, afirmou o presidente da 

Abear, associação que representa as quatro maiores empresas áreas do Brasil, nesta 

quinta-feira. Leia mais. 
 
SORGO  

Ceres e Syngenta renovam parceria para 
desenvolvimento de sorgo 
Fonte: G1 (23/10/2013) 
 
A empresa Ceres e a Syngenta anunciaram nesta quarta-feira, 23, a ampliação de 

parceria para desenvolver o mercado de sorgo sacarino e de sorgo energia nas usinas 

brasileiras de etanol. 

Pelo acordo renovado, a Syngenta e a Ceres continuarão a colaborar em estudos de 

campo com as usinas sucroalcooleiras. A Syngenta avaliará seu portfólio de 

agroquímicos em associação aos híbridos da Ceres. A Ceres fornecerá as sementes e 

apoio à pesquisa da cultura. As duas empresas coordenarão a extensão dada às usinas 

de etanol e desenvolverão programas de treinamento industrial, informam as empresas 

em comunicado. Leia mais.  
 
BIOENERGIA 

FAPESP divulga resultado da 9ª chamada da Escola 
São Paulo de Ciência Avançada 
Fonte: Fapesp (23/10/2013) 
 
A FAPESP divulgou o resultado da 9ª chamada do programa Escola São Paulo de Ciência 

Avançada (ESPCA), que oferece recursos para a organização de cursos de curta duração 

em pesquisa avançada nas diferentes áreas do conhecimento no Estado de São Paulo. 

Entre os cursos aprovados, está o São Paulo Shcool of Advanced Sciences on the 

Present and Future of Bioenergy, que será realizado na Unicamp, em outubro de 2014. 

Leia mais. 
 
 
 

http://www.abesco.com.br/detalhes.asp?isr=3365
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/bioquerosene-para-aviacao-sera-inviavel-sem-politica-publica
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/10/ceres-e-syngenta-renovam-parceria-para-desenvolvimento-de-sorgo.html
http://www.fapesp.br/8229


ETANOL  

Novozymes erguerá fábrica de enzimas para etanol 
celulósico 
Fonte: Página Sustentável (22/10/2013) 
 
A dinamarquesa Novozymes começou a prospectar o melhor local para construir 

sua primeira fábrica no Brasil dedicada exclusivamente à fabricação de enzimas 

para produção de etanol celulósico. A planta deverá começar a ser construída em 

2014, com previsão para a conclusão da primeira etapa em 2016. Até lá, os clientes 

do Brasil serão atendidos pela produção de enzimas na fábrica de Blair, nos Estados 

Unidos, que foi inaugurada no ano passado a partir de investimentos de US$ 250 

milhões. Leia mais. 

 
Centro de Pesquisas em Engenharia Planeja 
desenvolver motor a etanol com melhor desempenho 
Fonte: Fapesp (22/10/2013) 
Autor: Elton Alisson 
 
A FAPESP e a Peugeot Citröen do Brasil Automóveis (PCBA) anunciam o resultado 

da chamada lançada pelas instituições para a criação de um Centro de Pesquisas 

em Engenharia, com plano ousado e internacionalmente competitivo de pesquisas 

sobre temas relacionados a motores a combustão movidos a biocombustíveis. O 

Centro terá como pesquisador responsável o professor Walter Luiz Ribeiro Gallo, da 

Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Leia Mais. 
 
BIODIESEL 

Estudo revela benefícios do biodiesel 
Fonte: Biomassa e Bioenergia (22/10/2013) 

Somando todo o biodiesel consumido no Brasil desde 2008, as emissões evitadas 

de gases do efeito estufa (GEE) já atingem cerca de 22 milhões de toneladas de 

dióxido de carbono equivalente – CO2eq. por ano -, o que corresponde ao plantio 

de 158 milhões de árvores, semeadas em aproximadamente 144 mil campos de 

futebol, em 20 anos. Atualmente, com o B5, estão sendo evitadas emissões de 

cerca de 5,2 milhões de toneladas de CO2eq. por ano. O uso do B6 passaria a 

evitar algo como 6,2 milhões de toneladas anuais de CO2eq., enquanto que a 

introdução do B7 representaria 7,3 milhões de toneladas de emissões de CO2eq. 

evitadas ao ano. Leia mais. 

ENERGIA EÓLICA  

Governo dá prioridade para eólicas 
Fonte: Petróleo e Energia (21/10/2013) 
 
No último dia da 4ª Brazil Windpower, portaria publicada no Diário Oficial da União 

informava que foram considerados prioritários os projetos da EOL Atlântida II 

Parque Eólico e da Atlântida IV Parque Eólico, do grupo CPFL Energias Renováveis 

S.A., ambas em Palmares, no Rio Grande do Sul. Também foram qualificadas como 

prioridades a EOL Caetité e a EOL Pilões, ambas em Caetité, na Bahia, do grupo 

Renova Energia. Leia Mais. 

http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1106933#nc
http://www.fapesp.br/8210
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/estudo-revela-beneficios-ambientais-do-biodiesel/20131022112802_S_840
http://www.petroleoenergia.com.br/petroleo/governo-prioridade-eolicas/


 
BIOMASSA 

ERB assina contrato para cogeração de energia e 
vapor 
Fonte: Ambiente energia (16/10/2013) 
 
A Energias Renováveis do Brasil (ERB), assinou contrato para cogeração de energia e 

vapor a partir de biomassa de bagaço de cana, com a usina SVAA – Santa Vitória 

Açúcar e Álcool, complexo de produção de etanol, que pertence a uma joint venture 

entre Dow Chemical e Mitsui. A ERB fará o investimento, instalação e operação de 

uma unidade de cogeração que utilizará como biomassa o bagaço e a palha de 

cana. O empreendimento, localizado no município de Santa Vitória, emMinas Gerais, 
terá investimento de aproximadamente R$ 237 milhões e tem previsão de início de 

operação para 2014. Leia mais.  
 
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail 
solicitando a retirada de seu endereço eletrônico.  

 
 

Setor de Divulgação e NIPEeventos 

Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético - NIPE/Unicamp 
Cidade Universitária Zeferino Vaz, s/n 

Caixa Postal 6166 - Barão Geraldo 
CEP: 13083-896 - Campinas / SP 

Fone: (19) 3521-1718 / 3521-1267 

nipeenergia@nipeunicamp.org.br / www.nipe.unicamp.br  

 

 
 
 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/energias-renovaveis
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/minas-gerais
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2013/10/rb-assina-contrato-para-cogeracao-de-energia-e-vapor/23461
mailto:nipeenergia@nipeunicamp.org.br
http://www.nipe.unicamp.br/

