
 

 
 

Campinas, 28 de novembro de 2013. (Número 858) 
 

 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Concurso da Celesc(Centrais Elétricas de Santa Catarina) tem inscrições prorrogadas até 
10 de janeiro 
O salário para nível médio é de até R$ 1.240,42 e para nível superior é de até R$ 6.072,47. As vagas são para atendente 
comercial e para engenheiro ambiental ou engenheiro sanitarista ambiental. Mais informações: clique aqui! 
 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar tem vagas para docentes 
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para os concursos que selecionarão dois 
professores adjuntos para o Departamento de Engenharia de Materiais. Mais informações: clique aqui! 

 

Companhia Energética de Brasília muda data de inscrição para 89 vagas 
A Companhia Energética de Brasília (CEB Distribuição) mudou o prazo de inscrições do concurso para 89 vagas e 
fomração de cadastro de reserva em cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de 
R$1404,36 a R$8032,88. As vagas são para técnicos industriais(eletrotécnica, eletrônica, edificações e 
telecomunicações), engenheiro(civil, eletricista, eletrônico, segurança do trabalho e telecomunicações) entre outros. 
Mais informações: clique aqui! 
 

Sabesp abre concurso para 624 vagas 
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu concurso para 624 vagas e cadastro de reserva 
para em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.188,81 a R$ 5.763. Entre as vagas para 
cargos de nível superior estão de biólogo, engenheiro de agrimensura, engenheiro ambiental, engenheiro civil, 
engenheiro químico, saneamento ambiental entre outros. Mais informações: clique aqui! 

 
Finep abre concurso para analista e assistente, vagas são para São Paulo e Rio de Janeiro 
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública federal vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 
abriu concurso público para formação de cadastro de reserva nos cargos de analista e de assistente. Entre os cargos estão 
análise estratégica em ciência, tecnologia e inovação, gestão e planejamento e desenvolvimento de sistema. Mais 
informações: clique aqui! 

 
Fundação Amazônia Paraense reabre inscrições de concurso para 86 vagas 
A Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa (Fapespa) reabrirá as inscrições para cargos públicos de carga 

horária de 30 horas semanais. São 62 vagas de nível superior, para os cargos de técnico em administração e finanças; 

técnico em gestão de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação; e técnico em gestão de informática. Mais 

informações: clique aqui! 

 

GasBrasiliano Distribuidora abre 15 vagas 
A GasBrasiliano Distribuidora, empresa do sistema Petrobrás, abriu processo seletivo para 15 vagas e formação de cadastro 

de reserva. Os cargos de nível superior são de administrador júnior, contador júnior e engenheiro de gás natural júnior. 

Mais informações: clique aqui! 

http://celesc.fepese.org.br/
http://agencia.fapesp.br/18274
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/10/companhia-energetica-de-brasilia-muda-data-de-inscricao-para-89-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/11/sabesp-em-sp-abre-concurso-para-624-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/11/finep-abre-concurso-para-analista-e-assistente.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/11/fundacao-amazonia-paraense-reabre-inscricoes-de-concurso-para-86-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/11/gasbrasiliano-distribuidora-abre-15-vagas.html


 

EVENTOS 
 

 

Renex South America 
29 de novembro de 2013 
Centro de Eventos FIERGS - Porto Alegre (RS) 
Mais Informações: clique aqui! 
 

Avaliação do Ciclo de Vida e Cadeia de Valor Sustentável 
10 e 11 de dezembro de 2013 
Hotel Mercure – São Paulo -SP 
Mais informações: clique aqui! 

 

Simpósio “40 anos de LES e a pesquisa em energia solar no Brasil 
e no mundo” 

10 a 13 de dezembro de 2013 
CEAR – João Pessoa - PB 

Mais informações: clique aqui! 

 
2º Congresso brasileiro de CO2 na indústria de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 
08 a 10 de abril de 2014 
Hotel Sofitel Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – RJ 
Mais Informações: clique aqui! 
 

Santos Offshore Oil & Gas Expo 
8 a 11 de abril de 2014 
Centro de Convenções Mendes – Santos - SP 

Mais informações: clique aqui! 
 

7º Simpósio Nacional de Biocombustíveis 

23 a 25 de abril de 2014 
Cuiabá- MT 
Mais Informações: clique aqui! 
 

 

NOTÍCIAS 
 

 

PARCERIA 

Unicamp intensifica acordo com a TU Delft, na Holanda 
Fonte: Portal da Unicamp (27/11/2013) 
Na terça-feira, dia 26, o coordenador geral da Unicamp, professor Alvaro Crósta e o reitor da Delft University of 
Technology (TU Delft, Países Baixos), professor Karel Luyben, concordaram em intensificar a colaboração entre as 

duas universidades, estabelecendo um objetivo de atingir 25 doutorados-duplos até 2020. Leia mais. 
 

 
 
 

http://www.renex-southamerica.com.br/
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1746:novos-produtos-e-cadeia-de-valor-sustentavel&catid=6:eventos&Itemid=4
http://www.cear.ufpb.br/415-cear-celebra-40-anos-do-laboratorio-de-energia-solar
http://www.ibp.org.br/main.asp?View=%7b2BA24448-372E-4E29-9B01-A6F6D3119484%7d
http://www.santosoffshore.com.br/Home/
http://www.abq.org.br/biocom/
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/11/26/unicamp-intensifica-acordo-com-tu-delft-na-holanda


ENERGIA EÓLICA 

Piauí e Pernambuco surgem como novos polos eólicos 
Fonte: Portos e Navios (27/11/2013) 
Ao exigir que os novos parques já tivessem uma conexão com a rede de transmissão para participar dos leilões de 
energia, o governo federal acabou mudando o eixo da indústria eólica no país. Com os certames realizados em 
agosto e novembro, dois novos polos de geração de energia a partir dos ventos surgiram no Nordeste, um na 
Chapada do Araripe, no interior do Piauí, e outro na região de Garanhuns, no interior de Pernambuco, cidade natal 

do ex-presidente Lula. Leia mais. 
 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Biocombustíveis enfrentam desafio para expansão 
Fonte: Agência Fapesp (25/11/2013) 
Autor: Elton Alisson 
 
A necessidade de aumentar a produção e distribuição de energia no mundo somada à recente resolução de diversos 
países, como os Estados Unidos, de aumentar a utilização de combustíveis renováveis até 2021 deverão impulsionar 

globalmente a expansão da indústria de biocombustíveis nos próximos anos. Leia mais. 
 

Unicamp inaugura laboratório para pesquisa de biocombustíveis 
Fonte: G1 (25/11/2013) 
 
A Universidade Estadual de Campinas(Unicamp) inaugurou, nesta segunda-feira (25), um novo laboratório dedicado à 
pesquisa de biomassa. Para a estrutura, a Shell pagou R$ 7,9 milhões por meio da Lei do Petróleo, que determina o 

investimento em pesquisa no país de 1% do faturamento das empresas exploradoras. Leia mais. 
 
GÁS DE XISTO 

Brasil não tem dados para explorar gás de xisto com cautela, diz 
estudo 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (22/11/2013) 
 
O Brasil não possui estudos geológicos suficientes que permitam a exploração segura de gás não convencional, de acordo 
parecer técnico elaborado por entidades do governo federal ligadas ao meio ambiente, que sugere uma discussão mais 

ampla antes do país explorar essa alternativa energética. Leia Mais. 
 
ENERGIA RENOVÁVEL 

São Paulo terá rede de incentivo à utilização de energia renovável 
Fonte: Petronotícias (22/11/2013) 
 
A Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) e a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo vão 
implantar, no próximo ano, um projeto piloto de pesquisa e treinamento que fará parte da estruturação da Rede 
Mundial de Energias Renováveis, Eficiência e Conservação de Energia (Rede ER). A primeira pesquisa tratará de 
temas como o desenvolvimento sustentável, a difusão da cultura de tecnologia limpa no meio empresarial e a 

redução de emissões de CO2 em São Paulo. Leia mais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portosenavios.com.br/geral/21870-piaui-e-pernambuco-surgem-como-novos-polos-eolicos
http://agencia.fapesp.br/18259
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/campinas.html
http://g1.globo.com/sp/sao-paulo/educacao/universidade/unicamp.html
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2013/11/unicamp-inaugura-laboratorio-para-pesquisa-de-biocombustiveis.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/brasil-nao-tem-dados-para-explorar-gas-de-xisto-com-cautela-diz-estudo.html
http://www.petronoticias.com.br/archives/41598


CALDO-DE-CANA 

Parceria doce 
Poli-USP vai testar processo japonês de produção de plástico biodegradável com bactéria e caldo de cana 
Fonte: Pesquisa Fapesp (11/2013) 
 
A ação de um microrganismo descoberta no outro lado do mundo poderá dar origem a um plástico biodegradável 
produzido a partir da cana-de-açúcar. Pesquisadores da Universidade de Ryukyus, em Okinawa, no Japão, 
descobriram no melaço da cana uma variedade da bactéria Bacillus coagulans capaz de fermentar o açúcar em alta 

temperatura, até 54ºC. 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  

 

 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/11/18/parceria-doce/
mailto:nipeenergia@nipeunicamp.org.br
http://www.nipe.unicamp.br/

