
 

 
Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis n a íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br   

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

EPE abre inscrições para 84 vagas de cadastro 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) abriu inscrições para 84 vagas de cadastro de reserva de nível superior.  
Há oportunidades para os cargos de analista de gestão corporativo, analista de pesquisa energética e advogado jurídico. 
As inscrições devem ser feitas até 21 de março  pelo site www.cesgranrio.org.br.  
 
 

Petrobras Distribuidora S.A. abre inscrições para 97 vagas e cadastro 
A Petrobras Distribuidora S.A. abriu inscrições para 97 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio, técnico e 
superior. 
A inscrição deverá ser efetuada somente via internet até 21 de março  pelo site www.cesgranrio.org.br.  
Para mais informações, acesse o edital.  
 
 

Eletrobrás lança concurso público 
A Eletrobrás Termonuclear S/A (Eletronuclear) publicou edital de concurso para formação de cadastro de reserva para cargos que exigem nível médio ou 
superior de escolaridade As vagas serão para as cidades do Rio de Janeiro e Angra dos Reis, no Estado do Rio. Mas, de acordo com as necessidades, 
os contratados poderão ser lotados em qualquer cidade do país onde haja necessidade da empresa. Os salários variam de R$ 1.498,81 a R$ 4.608,19. 

Campinas, 12 de Março de 2010. (Número 664)  



Os interessados terão entre os dias 10 de março e 6 de abril para se inscrever pelo site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br), organizadora 
do concurso. As taxas vão de R$ 50 a R$ 75. 
 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

EVENTOS  

  



 

33rd IAEE  

The Future of Energy: Global Challenges, 
Diverse Solutions 
 
06 a 09 de Junho de 2010 
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010   
 

MICROGERAR 2010 
II SEMINÁRIO E MOSTRA DE MICROGERAÇÃO  
DISTRIBUÍDA 
 
04 e 05 de Maio de 2010 
Centro de Eventos do Hotel Tryp Paulista  – São Paulo – SP   
Mais informações: microgerar@metodoeventos.com.br   
 

VI Confererência de PCH  
MERCADO & MEIO AMBIENTE 
 
01 e 02 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções do Novotel Center Norte  – São Paulo – SP   
Mais informações: http://www.conferenciadepch.com.br/  
 

 

O NIPE APOIA 
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O NIPE APOIA 
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Energy Efficiency World Africa 
 
16 e 17 de Março de 2010 
Sandton Convention Centre – Johannesburg – África d o Sul 
Mais informações: www.terrapinn.com/2010/eeza   
 

WORKSHOP 

Economia do Clima 
 
17 de Março de 2010 
IEA - Rua da Reitoria (antiga Travessa J) 374 - Cid ade Universitária - São Paulo - SP 
Mais informações: www.iea.usp.br/inscricao/form1.html   
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NOTÍCIAS 

ENERGIA SOLAR 

 



Até o último raio de sol  
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 453 (08 a 14/03/10) 
Por Jeverson Barbieri  
 
O desenvolvimento do primeiro conversor eletrônico de potência trifásico para a conexão de painéis solares à rede elétrica brasileira 
inaugura uma nova etapa no aproveitamento da energia solar no país. Com grau de eficiência de 85%, o protótipo de laboratório teve um 
custo da ordem de R$ 15 mil, financiado com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Os testes 
foram realizados entre dezembro e janeiro, nas instalações do Laboratório de Hidrogênio (LH2), do Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
(IFGW), onde já funciona uma planta piloto de geradores alternativos conectada à rede da CPFL Paulista. A pesquisa foi conduzida pelo 
doutorando Marcelo Gradella Villalva e orientada pelo professor Ernesto Ruppert Filho, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação (FEEC). 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/marco2010/ju453_pag06.php#  
 
 
ENERGIA NUCLEAR 

Bill Gates y la oportunidad de una nueva energía nu clear  
Fonte: La Nación (09/03/10) 
Por Rodrigo Herrera Vegas  
 
Una de las charlas que sin duda recibió más aplausos en este TED 2010 fue la que nos dio Bill Gates sobre el cambio climático, su 
gravedad y las posibles soluciones. Gates ya nos había adelantado en su blog que estaba interesado en la temática. Aunque su fundación 
está principalmente enfocada en la creación de vacunas y en resolver problemas de salud, destaca que si hubiera un único ítem que 
beneficiaría a los países pobres, sería la disponibilidad de energía a precios económicos. También resaltó que las principales victimas del 
cambio climático serían los países en desarrollo, dada imprevisibilidad sobre el clima (inundaciones / sequías), ya que se arruinarían sus 
cosechas y esto acentuaría el hambre y la enfermedad. 
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1241215  
 
 



CO2 

Avaliação de emissão no local  
Fonte: Agência FAPESP (09/03/10) 
 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) divulgou a aquisição de uma nova unidade móvel equipada com instrumentação para avaliação 
do consumo de energia e da emissão de poluentes por equipamentos industriais de combustão e gaseificação. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11868/noticias/avaliacao-de-emissao-no-local.htm  
 
 
CLIMA 

Após Índia, China anuncia adesão ao acordo sobre cl ima de 
Copenhague  
Fonte: Folha Online (09/03/10) 
 
A China anunciou formalmente nesta terça-feira que vai assinar o acordo sobre clima de Copenhague, tornando-se o último país do grupo 
de grandes emergentes a endossar um plano "apoiado" pelos Estados Unidos --apesar de o Senado do país ainda não ter aprovado lei a 
respeito. 
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u704364.shtml  
 
 
PETRÓLEO 

Petrobras anuncia descoberta de petróleo na Colômbi a 
Fonte: Terra (11/03/10 ) 
 
A Petrobras encontrou petróleo em um bloco terrestre na bacia de LLanos, na Colômbia, de acordo com comunicado divulgado pela estatal 
nesta quinta-feira.  



Leia mais: http://not.economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201003111506_RTR_1268319252nN11212350  
 
 
ENERGIA NUCLEAR 

Brasil recusará acordo com a AIEA, diz Jobim  
Fonte: Estadão Online (12/03/10) 
 
Na Índia, ministro reforça posição brasileira contra protocolo adicional do TNP; agência da ONU quer novo pacto para regular comércio de 
urânio. 
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100312/not_imp523111,0.php  
 
 

 
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s) 

endereço (s) de E-mail (s). Obrigado. 
 


