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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

IPT de SP abre concurso para 136 vagas 
Os cargos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo são para nível técnico e superior, e os 
salários vão de R$ 1.829,72 a R$7.188,68. As vagas são oferecidas para a Cidade Universitária, Zona Oeste de São 
Paulo e para São José dos Campos, ou também para locais determinados pelo IPT. As inscrições devem ser feitas de 
30 de setembro a 1º de novembro, e a taxa de inscrição varia entre R$50,00 e R$100,00. Mais informações: clique 
aqui! 

 

Companhia Energética do Piauí reabre inscrições para 92 vagas 
A companhia Energética do Piauí reabriu as inscrições do concurso para 92 vagas de nível médio/técnico e superior. 
Os salários variam de R$1.809,19 a R$5.763,00. As vagas são para Piauí e Brasília, as inscrições vão até 14 de 
outubro. Mais informações: clique aqui! 
 

Abertas inscrições para edital CNPq em Tecnologia em Smart Grids 
A chamada tem o intuito de apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em Smart Grids (Redes 
Elétricas Inteligentes – REI). Entre os temas de interesse estão a qualidade de energia em Redes Elétricas 
Inteligentes, Eficiência e sustentabilidade de técnicas em Redes Inteligentes, entre outros. Mais informações: clique 
aqui! 
 

Edital CNPq que visa atender às necessidades de expansão da pesquisa em energia eólica 
O edital tem como objetivo promover a capacitação de recursos humanos e de laboratórios para atender 
às necessidades de expansão da pesquisa em energia eólica e para a introdução de novas formas de 
energia na matriz energética brasileira, como a energia heliotérmica. Mais informações: clique aqui! 
 

Bolsa de Pós-doutorado no CENBIO – Centro Nacional de Referência em Biomassa  
O projeto do CENBIO, localizado no Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEE) da USP, nomeado “Evolução dos 
padrões de consumo, convergência econômica e pegada de carbono do desenvolvimento. Uma comparação Brasil – 
França (ECOPOA)” é voltado para as áreas de economia e engenharia. Tem como orientadora a profª. Suani Teixeira 
Coelho e como parceiro o Centro Internacional de Pesquisa sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CIRED), 
representado por Franck Lecocq. O projeto tem duração de 2 anos, e o prazo de inscrição é até 10 de outubro.  Mais 
informações: clique aqui! 
 

Comissão Nacional de Energia Nuclear tem 86 vagas autorizadas 
Entre as vagas publicadas no Diário Oficial da União estão analista em ciência e tecnologia, tecnologista (nível 
superior), assistente em ciência e tecnologia e técnico (para nível médio). Mais informações: clique aqui!  

 

Fapesp divulga oportunidades de bolsa 
A Fapesp publicou 18 oportunidades de bolsa de PD em variadas áreas de pesquisa. Entre as oportunidades estão 
centros de pesquisa como a Faculdade de Medicina da Unicamp, Instituto Butantan, Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais e IAG da Ufscar, IBILCE da Unesp e Cebrap da USP. Mais informações: clique aqui! 
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Unesp divulga treinamentos gratuitos em Energias Renováveis 
A Equipe de Treinamentos do Centro de Energias Renováveis da Faculdade de Engenharia da Unesp, campus de 
Guaratinguetá, abrirá inscrições para treinamentos gratuitos sobre Energias Renováveis pela internet na segunda 
quinzena dos meses de outubro e novembro. 
Mais informações: clique aqui! 

 

 

EVENTOS 
 

1º Encontro Internacional de Sagração à Primavera do IEE 
Dias 1º, 02 e 04 de outubro de 2013 
Sala ANP do IEE-USP – São Paulo – SP  
Mais Informações: Workout Business – (11) 5531-0847 ou e-mail: catedradogas@iee.adm.br ou clique 
aqui! 

 
Gás Natural no Transporte Público  
Opção Energética Sustentável para as Cidades Brasileiras 

03 de outubro de 2013, das 7:45 às 17:30h 
Golden Tower São Paulo Hotel – São Paulo – SP 
Mais informações: Workout Business – (11) 5531-0847 ou e-mail: catedradogas@iee.adm.br ou clique 
aqui! 
 

VI Workshop de Petróleo – Unicamp 2013  
14 a 17 de outubro de 2013 
Auditório da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp – Campinas – SP  
Mais informações: clique aqui! 

 
Perspectivas para a mobilidade elétrica no Brasil 
22 de outubro 
Auditório do IAG – USP/SP – São Paulo – SP 
Mais informações em: clique aqui! 

 
Latinamerican Hydro Power & Systems Meeting 
29 a 31 de outubro de 2013 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: clique aqui! 
 

 

NOTÍCIAS 
 

Problemas ambientais 

Cana migra e vira terreno fértil para problemas socioambientais 
Projeto de grupo interdisciplinar analisa impactos da expansão da cultura para o Centro-Oeste 
Fonte: Jornal da Unicamp (30/09/2013) 
Autor: Carlos Orsi 
 
A expansão do plantio de cana-de-açúcar para o Centro-Oeste do Brasil vem trazendo vantagens 
econômicas de curto prazo que escondem problemas sociais e ambientais que tendem a se agravar por 
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conta das mudanças climáticas, dizem pesquisadores ligados ao Projeto AlcScens, um grupo interdisciplinar 
de pesquisas coordenado por Jurandir Zullo Jr., coordenador da Coordenadoria de Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa (Cocen) da Unicamp e pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e 
Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Universidade. Leia Mais. 

 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Biocombustíveis podem ser facilitadores da segurança alimentar 
Fonte: Agência Fapesp (01/10/2013) 
Autor: Karina Toledo 
 
Com políticas públicas adequadas e investimento em novas tecnologias que permitam explorar melhor a 
biomassa, a produção de biocombustíveis pode fortalecer tanto o desenvolvimento econômico como a 
segurança alimentar e energética – principalmente em países da América Latina e da África. A avaliação foi 
feita pelo professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Luís Augusto Barbosa Cortez, e pelo 
professor do Imperial College London, Jeremy Woods, em um painel sobre biocombustíveis realizado na 
última sexta-feira (27/09), durante a programação da FAPESP Week London. Leia mais. 
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Produtores revisam para baixo a produção do setor 
sucroenergético 
Fonte: Agência Brasil (01/10/2013) 
Autor: Marli Moreira 
 
A União da Indústria de cana-de-açúcar (Unica) e o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) calculam a 

moagem 587 milhões toneladas de cana-de-açúcar na safra 2013/2014. Significa 0,4% menos do que 

o estimado no início deste ano, quando as entidades previam 589,6 milhões. A quantidade, no entanto, 

será 10,8% superior ao da safra passada. 

De acordo com Luciano Rodrigues, chefe do Departamento de Economia e Estatísticas da Unica, o 

excesso de chuva e a mecanização crescente na colheita impactaram na produtividade. Além disso, 

ocorreram geadas que obrigaram a antecipação dos cortes em algumas unidades produtoras. Leia 
mais. 
 
PETRÓLEO 

Importação de óleo pela Ásia deve mais que dobrar até 2035 
Importações líquidas de petróleo do Sudeste Asiático irão subir para mais de 5 milhões de barris por dia 
Fonte: Exame (02/10/2013) 
 
As importações de petróleo pelo Sudeste Asiático deverão mais que dobrar até 2035, custando 240 bilhões 
de dólares pelos valores atuais, para atender ao forte aumento da demanda por combustíveis nos países 
da região, que experimentam forte crescimento econômico, disse nesta quarta-feira a Agência 
Internacional de Energia (AIE).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 
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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  
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