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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Inpe abre concurso para 17 vagas 
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, abriu concurso público para 17 vagas para 
pesquisador na carreira de pesquisa em ciência e tecnologia. Os cargos exigem conclusão de mestrado ou doutorado na área. As vagas são para 
Cachoeira Paulista (SP), São José dos Campos (SP), Natal e Belém. As vagas são para as especialidades de ciências atmosféricas, clima espacial, 
eletricidade atmosférica, telecomunicações, sensoriamento remoto, propulsão espacial, aeronomia, sol - meio interplanetário - magnetosfera, hidrologia, 
engenharia de software - computação científica, tecnologia de plasmas, cerâmicos, eletromagnetismo aplicado e processamento digital de imagens - 
sistemas de informação geográfica. As inscrições devem ser feitas de 2 a 31 de julho nas unidades em que são oferecidas as vagas, das 10h às 16h. 
Mais informações, clique aqui. 

 

Conab abre concurso para 155 vagas e cadastro 
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou dois editais de concursos públicos para 155 vagas e formação de cadastro de reserva em 
cargos de nível superior. Os cargos são para administração, arquitetura, arquivologia, assistência social, auditoria, comunicação social, contabilidade 
geral, direito jurídico, direito correição, economia, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia agrícola, 

http://www.nipeunicamp.org.br/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/05/inpe-abre-concurso-para-17-vagas.html


engenharia agronômica ou agronomia, engenharia de alimentos, engenharia de segurança do trabalho, estatística, medicina do trabalho, pedagogia, 
tecnologia da informação - desenvolvimento, tecnologia da informação - suporte técnico e tecnologia da informação - banco de dados. As inscrições 
podem ser feitas entre os dias 8 de julho e 2 de agosto pelo site www.iades.com.br. Mais informações, clique aqui. 
 
 

Instituto Nacional de Tecnologia abre concurso para 35 vagas 
O Instituto Nacional de Tecnologia - INT, unidade de pesquisa integrante da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), divulgou 
edital de concurso púbico para 35 vagas em cargos de nível médio/técnico e superior. Todas as vagas são para a cidade do Rio de Janeiro. Os cargos de 
nível superior são para pesquisador adjunto I - catálise heterogênea, tecnologista júnior I - certificação de produtos, engenharia de avaliações e 
desempenho de motores, gestão da qualidade, química inorgânica, tecnologista pleno I - biocatálise, biocorrosão e biodegradação, caracterização de 
materiais, corrosão e degradação, energias renováveis, combustíveis e biocombustíveis, engenharia de manutenção, ensaio de produtos médicos 
hospitalares, espectrometria de massas, modelos tridimensionais, tecnologia de materiais poliméricos, tecnologista pleno II - energia alternativa e 
avaliação de conformidade, tecnologia de pós, tecnologista pleno III - ensaio de corrosividade pelo H2S, CO2 e tecnologista sênior I - ergonomia e 
biomecânica. As inscrições podem ser feitas entre o período de 6 de julho a 6 de agosto pelo site www.idecan.org.br. Mais informações, clique aqui. 

 

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer abre 20 vagas 
O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), unidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação localizada em Campinas (SP), 
abriu concurso para 20 vagas em cargos de nível médio e superior. Os cargos de nível superior são de pesquisador adjunto padrão 1 na área de 
tecnologias tridimensionais; tecnologista pleno 2 padrão 1 na área de processos físico-químicos e tecnologista pleno 1 padrão 1 na área de tecnologia da 
informação. As 6 vagas são para Campinas (SP). Os candidatos devem ter título de mestre e doutor nas áreas relacionadas. As inscrições devem ser 
feitas pelo site www.funrio.org.br das 10h do dia 9 de julho até as 23h59 do dia 10 de agosto. Mais informações, clique aqui.  
 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia abre 91 vagas 
O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), abriu concurso público 
para 91 vagas em cargos de nível médio e superior da carreira de pesquisa em ciência e tecnologia e de desenvolvimento tecnológico. As vagas são 
para Manaus, Santarém (PA), Boa Vista e Porto Velho. As inscrições devem ser feitas de 9 de julho a 10 de agosto pelo site www.funrio.org.br.  
Mais informações, clique aqui. 

 

Laboratório Nacional de Astrofísica abre concurso para 9 vagas 
O Laboratório Nacional de Astrofísica, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, abriu concurso para 9 vagas de nível médio e 
superior. As vaga são para as cidades de Itajubá (MG) e Brazópolis (MG). Os cargos de nível superior são para pesquisador na área de astrofísica 
observacional ótica/ infravermelha e tecnologista nas áreas de projeto mecânico de instrumentação científica e instrumentação astronômica. As 
inscrições podem ser feitas pelo site www.lna.br/concurso até o dia 10 de agosto. Mais informações, clique aqui. 

http://www.iades.com.br/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/07/conab-abre-concurso-para-155-vagas-e-cadastro.html
http://www.idecan.org.br/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/06/instituto-nacional-de-tecnologia-abre-concurso-para-35-vagas.html
http://www.funrio.org.br/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/06/centro-de-tecnologia-da-informacao-renato-archer-abre-20-vagas.html
http://www.funrio.org.br/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/06/instituto-nacional-de-pesquisas-da-amazonia-abre-91-vagas.html
http://www.lna.br/concurso
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/07/laboratorio-nacional-de-astrofisica-abre-concurso-para-9-vagas.html


 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

  

NIPEeventos  

 

III WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2012  
Perspectivas das Atividades Nucleares no Brasil: Medicina, Segurança, 
Direito Nuclear e Agricultura 
 
23 e 24 de Agosto de 2012 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp – Campinas – SP  
Promoção e Realização: FEQ/Unicamp e IPEN/CNEN 
Mais informações: clique aqui 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS! 

 
DESTAQUE ENUMAS 2012  

“O Legado de Fukushima” 

“A resposta do mundo diante da ameaça das mudanças climáticas tem sido lenta. Porém, nesta última década, temos visto 
iniciativas surgirem em vários países que têm revisto suas políticas e chegado inexoravelmente à mesma conclusão: a geração 
elétrica nuclear deverá ter um importante papel nas estratégias energéticas nacionais ao longo do século XXI. Com esse pano de 

   

http://www.nipeunicamp.org.br/
http://www.nipeunicamp.org.br/enumas


fundo, o acidente de Fukushima nos obriga à reflexão.” Esse é apenas um trecho do artigo escrito por Leonam dos Santos 
Guimarães, “O legado de Fukushima”, que você confere essa semana no espaço NOVIDADES do ENUMAS 2012. Leonam é 
membro do conselho de orientação do IPT e coordenador do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Participa do ENUMAS 
como palestrante com o tema “Segurança para projetos atuais e futuros”. Leia o artigo completo em 
www.nipeunicamp.org.br/enumas/novidades.  

 

WICaC 2012  
6th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells 
 
03 a 06 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP  
Promoção e Realização: CENEH e LH2/IFGW/Unicamp 
Mais informações: clique aqui 
 

 
 

AGRENER GD 2013  
9º Congresso sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural 
 
15 a 17 de Maio de 2013 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) – Itajubá – MG  
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, CERPCH e IRN/Unifei 
Mais informações: clique aqui 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 31 DE OUTUBRO DE 2012! 

http://www.nipeunicamp.org.br/enumas/novidades
http://www.ceneh.org/wicac
http://www.nipeunicamp.org.br/agrener/


 

 

Eventos  

 

Encontro Acadêmico Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade 
 
14 de Agosto de 2012 
Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP – São Paulo – SP  
Mais informações: clique aqui 
 
 

VIII CBPE  
8º Congresso Brasileiro de Planejamento Energético  
Energia para o Século XXI: Sociedade e Desenvolvimento 
 
12 a 15 de Agosto de 2012 
UTFPR – Campus Curitiba – Sede Central – Curitiba – PR 
Mais informações: clique aqui 

 
 

XIV CBE  
Congresso Brasileiro de Energia  
Sociedade, Energia e Meio Ambiente 
 

http://www.eventos.usp.br/?events=fsp-debate-gestao-publica-e-sustentabilidade
http://www.sbpe.org.br/viii-cbpe/


23 a 25 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Firjan – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: clique aqui 
 

 

NOTÍCIAS 
 

AQUECIMENTO GLOBAL 

Todos somos céticos 
Fonte: G1 (03/07/12) 
Por André Trigueiro 
 
Jornalista não é cientista, mas, quando cobre os assuntos da ciência, precisa entender minimamente os procedimentos e valores 
que regem esta comunidade. O que segue abaixo – em tópicos – é um resumo daquilo que me parece importante destacar sobre a 
cobertura dos assuntos ligados às mudanças climáticas. Leia mais 
 
 

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO 

Energia alternativa: saída via subprodutos da madeira 
Fonte: Agência Ambiente Energia (04/07/12) 
 
Sair da monocultura do eucalipto ou do pinus, investir em múltiplos cultivos e buscar a sustentabilidade do setor de floresta 
plantada do Brasil, a partir, também, do aproveitamento energético dos subprodutos da madeira, que, hoje, vão parar no lixo. Estas 
são algumas das metas extraídas do VI Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Indústria de Base 
Florestal e de Geração de Energia, o Madeira 2012, realizado em Vitória, com a participação de observadores do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). Leia mais 
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ECONOMIA VERDE 

O longo caminho até a 'economia verde'  
Fonte: Estadão Online (06/07/12) 
Por Washington Novaes 
 
Não surpreende que na Rio+20 se tenha decidido deixar para 2014 a fixação de metas para o desenvolvimento sustentável, a 
vigorarem a partir de 2015 - de modo parecido com o que se fez na Convenção do Clima, deixando para 2015 a definição de 
compromissos de redução de emissões poluentes para cada país, mas a serem cumpridos só a partir de 2020. Como o tema inclui 
também a chamada "economia verde", igualmente discutida no Rio de Janeiro, as definições são dificílimas, envolvem a produção 
e os seus caminhos em cada país e no mundo. E aí o carro pega. Leia mais 
 
 

ENERGIA EÓLICA 

Governo inaugura complexo eólico na Bahia  
Fonte: Portal Exame (09/07/12) 
 
Com 184 aerogeradores, capazes de produzir 294,4 MW o complexo consumiu R$ 1,2 bilhão. Leia mais 

 
 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Projeto de P&D da ANEEL promove primeira geração de 
energia a partir das ondas do mar 
Fonte: Site ANEEL (12/07/12) 
 
A primeira geração de energia no Brasil a partir das ondas do mar foi obtida num protótipo desenvolvido dentro do Programa de 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-longo-caminho--ate-a-economia-verde-,896595,0.htm
http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/energia/noticias/governo-inaugura-complexo-eolico-na-bahia


Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A geração aconteceu durante 10 minutos no 
dia 24/06 e alimentou os sistemas auxiliares da própria usina - iluminação e ar-condicionado.  As operações e testes continuam, a 
fim de que a usina seja capaz de gerar por mais tempo. 
Localizada no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante (CE), a usina faz parte do projeto de P&D intitulado 
“Implantação de Protótipo de Conversor de Ondas Onshore nas Condições de Mar do Nordeste do Brasil”, iniciado em 05/03/2009. 
O projeto teve a Tractebel Energia S.A como empresa proponente e a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos 
Tecnológicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE) como instituição executora. O projeto tem duração de 36 meses 
a um custo total de R$ 14,4 milhões. 
O protótipo que converte a eletricidade a partir das ondas do mar é formado por dois módulos compostos de flutuador, braço e 
bomba, que, quando fixados no quebra-mar, contribuem para um único conjunto de turbina, gerador e câmara hiperbárica para 
geração de 50 KW de eletricidade. O conversor proposto foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia Submarina da COPPE. A 
vantagem dele em relação aos outros desenvolvidos no mercado está associada à facilidade de fabricação, com grande potencial 
para a participação da indústria nacional. Outro benefício é o seu fácil acoplamento ao sistema de dessalinização pelo processo de 
osmose reversa, que consiste em um processo bastante eficiente para obtenção de água potável a partir da água do mar. 
A geração ainda que pequena inicialmente representa um grande avanço, pois a costa brasileira apresenta boas condições para 
este aproveitamento energético, tendo em vista sua proximidade com o mercado consumidor composto por cidades com alta 
densidade demográfica.Além disso, oaproveitamento dos recursos do mar apresenta perspectivas promissoras em função de 
fatores como extensas áreas, ampla distribuição mundial dos oceanos e, principalmente alto potencial de geração de energia, as 
maiores entre todas as fontes renováveis. 
A obrigatoriedade na aplicação dos recursos em P&D está prevista em lei e nos contratos de concessão, cabendo à Agência 
regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execução dos projetos e avaliar seus resultados. 

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). 

 



 

 

 
 

 

 


