Campinas, 04 de setembro de 2014. (Número 890)

MURAL
OPORTUNIDADES
Engenheiros e agrônomos: última semana para inscrições em certame da
CREA/ES
A autarquia federal CREA/ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESPÍRITO SANTO – tem aberta pela última semana, até dia 7 deste mês, setembro, as
inscrições para o concurso público para cargos para engenheiros e agrônomos. Clique aqui!

Instituto Militar de engenharia do Exército abre vagas para engenheiros
O departamento de ciência e tecnologia (DCT), por intermédio do Instituto Militar de
Engenharia (IME) torna a abertura de inscrições, durante o período de 8 de setembro a 6 de
outubro de 2014, para o concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Ativa do
Quadro de Engenheiros Militar. Confira o edital! Clique aqui!

Floresteca Brasil Ltda. Contrata engenheiro e técnico florestal, ambiental
e agrônomo
A empresa Floresteca oferece ao engenheiros e técnicos florestais uma vaga de emprego.
Floresteca é considerada a maior empresa privada de teca do mundo. Em operação desde
1994, é especializada no desenvolvimento de sementes melhoradas, produção de mudas
clonais, plantio, manejo, colheita, processamento, comercialização de teca certificada e gestão
do ativo florestal de forma integrada. Clique aqui!

Programa Profissional do Futuro CENIBRA oferece estágio às engenharias
O Programa Profissional do Futuro – Estágio Curricular CENIBRA está oferecendo aos
estudantes de nível superior de distintas áreas, entre elas as engenharias - florestal, mecânica,
química, civil, sanitária, ambiental e de produção – a oportunidade de completar sua formação
acadêmica através de práticas de atividades através de um estágio. As inscrições já estão
abertas e seguem até dia 5 de outubro de 2014. Clique aqui!

Curso de extensão na Escola de negócios de Notre Dame – EUA

O Laboratório de Vivências Internacionais (LVI), 2a. edição, será realizado nos Estados Unidos
em parceria com a Unicamp e a University of Notre Dame. A temática abordada será "Novas
Tendências nos Negócios”.
A Escola de Negócios de Notre Dame, local onde ocorrerá o curso, foi eleita, por 5 anos
consecutivos, a melhor escola de negócios dos Estados Unidos.
A inscrição está aberta até dia 21 de setembro, sem custo. Após o término do período de
inscrições, serão realizadas entrevistas e os nomes dos selecionados poderão fazer a
matrícula. Clique aqui!

A FCA – Faculdade de Ciências Aplicadas – está com inscrições abertas
para cargo de professor Doutor
A Faculdade de ciências Aplicadas tem inscrições abertas até o dia 17 desse mês para o
concurso que visa o preenchimento de uma vaga no cargo de professor Doutor em engenharia.
A atribuição principal seria a docência, ministrando a disciplina “gestão da cadeia de
suprimentos” e a pesquisa. Confira o edital. Clique aqui!

EVENTOS
37ª Expointer 2014
30 de agosto a 07 de setembro de 2014
Esteio - RS
Mais informações: clique aqui!

Feria Forestal Argentina
De 19 a 22 de Setembro de 2014
Argentina
Mais informações: clique aqui!

Sustentabilidade Estratégica Corporativa 2014
23 e 24 de setembro de 2014
Hotel Mercure – São Paulo- SP
Mais informações: clique aqui!

III SEMASE - III Seminário Nacional de Manutenção e
Gestão de Ativos do Setor Elétrico
De 29 de setembro a 03 de outubro de 2014
Santos- SP
Mais informações: clique aqui!

III Fórum Nacional sobre Carvão Vegetal
22 e 23 de outubro de 2014
Hotel San Francisco Flat - Belo Horizonte – MG
Mais informações: clique aqui!

7º Congresso Internacional de Desenvolvimento
Econômico Sustentável da Indústria de Base Florestal
e de Geração de Energia
De 30 a 31 de outubro de 2014
Sede FIRJAN – Rio de Janeiro- RJ
Mais informações: clique aqui!

7º WICaC: Workshop Internacional sobre Hidrogênio e
Células a Combustível e o 1º Seminário sobre Energia
e Sustentabilidade (SES)
De 04 e 05 de novembro de 2014
Auditório da Biblioteca Central – Unicamp – Campinas - SP
Mais Informações: clique aqui!

NOTÍCIAS
HIDRELÉTRICAS

Brasil deixa de gerar 36% da energia por atrasos em
obras
Fonte: Estadão (04/09/2014)
O volume de energia que o governo esperava adicionar ao parque elétrico do país entre os
meses de janeiro e julho que, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) seriam
de 3.820 megawatts (MW), não se efetivou dado os atrasos no cronograma de obras das
hidrelétricas. Leia mais.

ENERGIA NUCLEAR

Base de dados e informações sobre energia nuclear
integra ranking mundial
Fonte: Ambiente Energia (04/09/2014)
A plataforma “CarpeDien – Dados e Informações em Energia Nuclear” do Instituto de
Engenharia Nuclear (Ien), passou a integrar o ranking mundial de repositórios digitais
produzido pelo Cybermetrics Lab, a maior organização de pesquisa pública da Espanha. Leia
mais.

MEGA EÓLICA

Índia: esforço conjunto por uma mega planta eólica
Fonte: página Sustentável (03/09/2014)
O Ministério das Energias Novas e Renováveis da China demandou ao estado de Odisha (Índia)
a identificação do lugar para estabelecer um ultra mega projeto de energia solar (UMSPP). O
parque terá uma capacidade de 500MW. Leia mais.

BIOMASSA

2ª Edição de entrega do “Prêmio Inovação e
Tecnologia Biomassa BR” será em outubro
Fonte: Biomassabr (03/09/2014)
O ano de 2014 tem sido especial para as Energias Renováveis no Brasil, em especial para a
geração de Energia por Biomassa.
Empresas Brasileiras têm apostado cada vez mais na Biomassa como geração de Energia para
atenderem suas demandas industriais, além do crescimento acentuado que vemos em
segmentos como Biodiesel, Biogás, entre outros.
Neste ano, o Prêmio de inovação e tecnologia biomassa será entregue na ocasião da 9º Edição
do Congresso Internacional de Bioenergia, que acontece em São Paulo dos dias, 01 a 03 de
outubro. Leia mais.

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Marina defende fontes tradicionais
combinadas com renováveis

de

energia

Fonte: REUTERS BRASIL (02/09/2014)
A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, defendeu em entrevista exibida na madrugada
desta terça-feira o uso de fontes de energia tradicionais aliado à ampliação dos investimentos
e da participação das chamadas energias limpas na matriz energética brasileira. Leia mais.

EÓLICA OFFSHORE

Eólica Offshore deslancha nos Estados Unidos
Fonte: Página Sustentável (01/09/2014)
O Departamento do Interior América (DOI) realizou um leilão de 325 quilómetros quadrados na
costa de Maryland para plantas de eólicas offshore. A vencedora foi a US Wind Inc. com um
lance de US$ 8,7 milhões. A capacidade de geração deve ser suficiente para abastecer de
eletricidade 300 mil residências. Leia mais.

EÓLICA NO BRASIL

Setor eólico deve fechar 2014 com investimentos de
R$15 bi
Fonte: Biomassabioenergia (01/09/2014)
O setor de energia eólica vai investir neste ano cerca de R$ 15 bilhões e a perspectiva é
manter este patamar de investimentos nos próximos anos, incluindo a participação nos leilões
de energia promovidos pelo governo, de acordo com a presidenta da Associação Brasileira de
Energia Eólica (Abeeolica), Elbia Melo. Emdez anos, a energia eólica deve corresponder a 11%
da matriz energética brasileira, segundo o presidente da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). Leia mais.

BIODIESEL

Óleo de fritura gera energia limpa na forma do
biodiesel durante a Expointer
Fonte: Embrapa (29/08/2014)

Seguindo o caminho da sustentabilidade, uma das temáticas da 37ª Exposição Internacional de
Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer) a Embrapa
Agroenergia mostra a produção de biodiesel a partir de óleo de fritura. Leia mais.
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