
 
 

 
Campinas 25 de Outubro de 2010. (Número 738)   
 

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

SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter. 
 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 
DAE de Bauru (SP) seleciona engenheiros e geólogo 
O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) abriu concurso para 3 vagas de engenheiros das áreas civil e elétrica e geólogo. O salário é de R$ 
2.036,33, e a carga de trabalho é de 30 horas semanais. Para se inscrever, o candidato deverá possuir ensino superior completo e registro no respectivo 
conselho de classe (CREA). As inscrições devem ser feitas de 4 de outubro a 5 de novembro no site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 70. 
 
CONCURSOS PÚBLICOS NA UNICAMP: Inscrições abertas para várias funções  
No período de 18/10 a 03/11 estarão abertas as inscrições para concurso público para algumas funções, dentre elas para engenheiro mecânico. 
As condições para inscrição e o número de vagas de cada função podem ser conferidos no Portal DGRH  (menu superior / Processos Seletivos / 
Processo Seletivo Público). 



 
EDITAL UESC Nº 173 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES  
Concurso Público para provimento de cargos de professor auxiliar, professor assistente e professor adjunto, nível A. 
As inscrições para o concurso serão realizadas no período de 18 de outubro de 2010 a 18 de novembro de 2010 até às 15:30h. O Edital segue anexo. 
 
PD em pesquisa sobre etanol com Bolsa da FAPESP 
O Projeto Temático "Um Processo Integrado para Produção Total de Bioetanol e Emissão Zero de CO2", apoiado pela FAPESP, tem vaga de Bolsa de 
Pós-Doutorado em simulação do processo conceitual visando a integrar as rotas de primeira, segunda e terceira gerações para produção de bioetanol, 
fazendo uso do simulador Aspen Plus e de programação em Fortran. O projeto integra o Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN). 
A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros. O selecionado receberá Bolsa de Pós-Doutorado da FAPESP, no valor de R$ 5.028,90 mensais e as 
inscrições vão até 30 de outubro de 2010. Mais informações: clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

AGRENER GD 2010 
8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

   



CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA COMPLETA DOS TRABALHOS 
APROVADOS!  
 

As inscrições com desconto vão até 12 de novembro de 2010! 
 

EVENTOS  

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível  
WICaC 2010 
 
26 a 29 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/   
 

EXPO WICaC 2010 
Exposição de Tecnologias de Hidrogênio  
e Células a Combustível 
 
26 e 27 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 

   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
Mais informações: 
http://www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/WICaC2010 _Expo.htm   
 

CICLO DE ESTUDOS E DEBATES DO NIEPE/UFMT 2010 

Desafios do setor energético mato-
grossense 
 
10 de Novembro de 2010 
Sala de pós-graduação nº 01 – FAET – Campus da UFMT  – Cuiabá – MT  
Mais informações: Anexo. 
 

Simpósio Internacional Fronteiras da 
Avaliação 
 
18 e 19 de Novembro de 2010-10-21  
Royal Palm Tower Hotel – Campinas – SP  
Mais informações: http://www.ige.unicamp.br/fronteiras/   
 

 



 
 

NOTÍCIAS 
 

CONSULTA PÚBLICA  

Consulta Pública dos Relatórios de Referência para o 
Inventário Estadual de Gases de Efeito Estufa do Es tado de 
São Paulo 
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo –  CETESB (22/10/10) 
 
A CETESB/SMA anuncia o processo de consulta pública do 1º Inventário Estadual de Gases de Efeito Estufa do Estado de São 
Paulo. Elaborado por uma rede composta por instituições especializadas nos setores inventariados, diversos especialistas e 
coordenado pela CETESB/SMA, o Inventário Estadual é resultado de uma iniciativa inédita no Brasil de elaboração de um amplo e 
detalhado diagnóstico das emissões de gases de efeito estufa do Estado de São Paulo no período 1990-2008. Leia mais 
 
 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Eficiência energética para todos 
Fonte: Ambiente Energia (25/10/10) 
 
O governo prepara, já algum tempo, um Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEF) com medidas para que o país atinja a 
meta de reduzir em 10% o consumo de energia elétrica em 2030. Enquanto o plano não sai, o Programa Nacional de Conservação 
de Eenergia Eétrica (Procel) coloca em marcha mais uma medida para conscientizar o brasileiro a usar a energia de forma racional. 
Trata-se do primeiro curso a distância sobre o tema eficiência energética voltado para leigos, cujo programa pode ser baixado no 
site do Procel Info. O curso conta com quatro módulos, que abordam conceitos de energia e eficiência energética; tecnologias e 



equipamentos; hábitos para a redução do desperdício de energia; e uma avaliação sobre o aprendizado na última etapa.  
 
 

CANA-DE-AÇÚCAR 

Produtores de Cana do Nordeste começam a receber a partir 
de hoje subvenção pela tonelada de cana vendida, in forma 
Unida 
Fonte: Infoenergia (25/10/10) 
 
O pagamento da subvenção econômica federal direcionada aos fornecedores de cana nordestinos foi liberado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). A partir de hoje (25), cerca de R$ 4,7 milhões serão destinados ao pagamento do primeiro 
grupo de produtores que comercializou cana entre 1º de agosto de 2009 e 31 de julho de 2010. Cada produtor vai receber R$ 5 por 
tonelada de cana vendida. De acordo com o presidente da União Nordestina dos Produtores de Cana (Unida), Alexandre Andrade, 
cerca de 300 produtores nordestinos estão incluídos nessa primeira etapa de pagamento. O pagamento será efetuado de hoje (25) 
até sexta-feira (29). "Ao todo, cerca de R$ 80 milhões serão destinados com o pagamento da subvenção", conta Andrade. O prazo 
final para o fornecedor fazer a solicitação do benefício é até 31 de dezembro. O produtor deve apresentar notas fiscais da cana 
vendida, CPF ou CNPJ, dentre outros documentos. 
 
 
ENERGIA EÓLICA 

Força dos ventos gera energia e negócios no País 
Fonte: Estadão Online (25/10/10) 
Por Naiana Oscar e Renée Pereira 
 
Com queda no preço da energia eólica, projetos do setor vão multiplicar por sete a capacidade instalada no Brasil até 2013. Leia 
mais 



 

 
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).  

 
 


