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Campinas, 05 de Janeiro de 2018. (Número 986)

Mural 
OPORTUNIDADES

EDITAL Nº 48/2017 - STDARH /  FCA - UNESP /  ABERTURA DE
INSCRIÇÕES 
Concurso Público de provas e títulos para contratação de 1 (um) Professor
Assistente Doutor, em RDIDP, regime jurídico da CLT e legislação
complementar, junto ao Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia da
Faculdade de Ciências Agronômicas do Câmpus de Botucatu, no conjunto de
disciplinas: Biotecnologia e Bioprocessos voltados à Produção de Biomassa;
Biotecnologia e Bioprocessos voltados à Produção de Bioenergia. Para
maiores informações, clique aqui. 

Edital ATAc / ICMC / USP nº 066/2017 /  INSTITUTO DE CIÊNCIAS
MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO 
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados que estarão
abertas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, das 08h30 do dia 28/08/2017
às 17 horas do dia 23/02/2018 (horário oficial de Brasília/DF), as inscrições ao
concurso público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo de
Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 267457, com o salário de R$
15.862,33 (Maio/2016), junto ao Departamento de Sistemas de Computação.
Para maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de PD em Biologia Molecular de Plantas, ESALQ/USP 
Os candidatos devem ter experiência prévia em bioquímica e biologia
molecular de plantas; experiência de uso de ferramentas de bioinformática;
constução de vetores, transformação de plantas (preferencialmente
gramíneras) e análises de expressão gênica; e serem capazes de desenvolver
pesquisa em genômica funcional de genes alvos envolvidos em rede de
regulação com vistas a alterações no conteúdo de fibra e lignina para cana
energia.  As inscrições serão recebidas até 26 de janeiro de 2018. Para
maiores informações, clique aqui. 
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Oportunidades de Bolsa 
O RCGI - Research Centre for Gas Innovation / IEE - Instituto de Energia e
Ambiente da Universidade de São Paulo está oferecendo diversas
oportunidades de bolsa em diferentes áreas de P&D.  Para maiores
informações, clique aqui.

Eventos
SHOWTEC 2018
17 a 19 de Janeiro de 2018 

Campo Experimental da Fundação MS  Maracajú, MS

Mais informações: clique aqui!

1º SEMINÁRIO 2018  BIOSUL: CARBONO ZERO / 4º CICLO DE
SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS  2017
19 de Janeiro de 2018 

Campo Experimental da Fundação MS  Maracajú, MS

Mais informações: clique aqui! 
 

Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
BNDES  fecha  linha  de  crédito  para  energia  renovável  e  eficiência
energética 
Fonte: Ambiente Energia (01/01/2018)

A operação vai contribuir para a mitigação das mudanças climáticas através do
apoio a projetos envolvendo eficiência energética e energias renováveis (solar,
eólica, pequenas centrais hidrelétricas, bioenergia usando resíduos, iluminação
pública e cogeração na indústria). Leia mais

INOVAÇÃO

Correio alemão testa furgões elétricos que filtram partículas de freio e
pneus 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (04/01/2018)

Apesar dos veículos elétricos se intitularem como “emissão zero”, eles poluem
principalmente pelas partículas geradas pelo próprio uso do veículo. Leia mais

ENERGIA SOLAR 
População do Norte do Brasil terá acesso a crédito para energia solar 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (04/01/2018)
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O financiamento é para pessoas físicas de toda a Amazônia Legal e vai desde a
elaboração de projetos até a instalação do dispositivo. O FNO vai disponibilizar R$
120 milhões para estas operações de crédito, que vão ter taxas de juros mais
baixas, maior prazo para pagamento e bônus de adimplência.  Leia mais

BIOECONOMIA 
Cade aprova parceria de BP e Copersucar 
Fonte: Agência Estado (28/12/2017)

Uma joint venture entre a Copersucar e a BP Biocombustíveis para operar um
terminal de armazenagem de etanol em São Paulo foi aprovada ontem pela
Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Com a parceria, anunciada no fim de novembro, as duas empresas esperam
otimizar a logística de fornecimento de etanol e ampliar a presença comercial no
País  Leia mais

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 
brandini@nipe.unicamp.br / www.nipe.unicamp.br 
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