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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Empresa de Pesquisa Energética abre concurso para 156 vagas 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) abriu concurso público para formação de cadastro de reserva, para preenchimento de 156 vagas que surgirem 
ou forem criadas durante o prazo de validade da seleção. São 141 vagas de nível superior e 15 de nível médio. O cadastro de reserva se destina ao 
provimento de vagas para o escritório central da Empresa de Pesquisa Energética, localizado na cidade do Rio de Janeiro, e para a sede, em Brasília. A 
inscrição deverá ser efetuada somente via Internet no período de 17 de julho a 5 de agosto no site www.cesgranrio.org.br. O concurso público terá 
validade de 8 meses, prorrogável por igual período, contado a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final.  
Mais informações, clique aqui. 
 

Vaga para Trainee / Consultor – Engenharia/ Arquitetura 
O profissional terá como foco de atuação atividades de consultoria, relacionando-se com clientes multinacionais e nacionais e atuação no 
acompanhamento da área de novos negócios, elaboração de planilhas e relatórios, relacionamento com clientes externos e internos da área. Requisitos: 
Ensino Superior em Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica, Eletrônica e Arquitetura; Inglês avançado/ fluente. Enviar currículo URGENTE com pretensão 
salarial para: lilian@marcondelli.com.br / Assunto: Trainee Consultor.  
 

http://www.nipeunicamp.org.br/
http://www.cesgranrio.org.br/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/07/empresa-de-pesquisa-energetica-abre-concurso-para-156-vagas.html
mailto:lilian@marcondelli.com.br


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, 
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.  
 

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


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. 

 

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 
 

   

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


INSCRIÇÕES ABERTAS! 

 
DESTAQUE ENUMAS 2012  

Por um debate racional sobre energia nuclear 

“...Fala-se no potencial das fontes limpas, apresentadas como única solução racional para a questão, como se não interferissem 
no meio ambiente. Por exemplo, uma planta eólica com capacidade de geração de 1 mil MW ocuparia uma área equivalente à de 
uma rodovia com a largura da Presidente Dutra, e com um comprimento igual à distância entre o Rio de Janeiro e Fortaleza. A 
geração por biomassa também tem seus percalços. Se o mundo todo fizesse a opção por adotar somente biocombustíveis, as 
Américas do Norte, Central e Sul deveriam ser integralmente destinadas ao plantio para atender à geração elétrica.” No artigo 
dessa semana, FRANCISCO, RONDINELLI JR., DIRETOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR, faz um 
debate sobre o uso da energia nuclear. Confira o artigo completo no site do ENUMAS: 
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 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 15 DE AGOSTO DE 2012!  
 
 

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


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! 
 

 

Eventos  

 

Workshop sobre Controle Pleno da Qualidade do Biodiesel e da Mistura 
com Diesel 
 
08 de Agosto de 2012 
Embrapa Agroenergia – Brasília – SF  
Mais informações: clique aqui 

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

http://www.nipeunicamp.org.br/agrener/
http://www.cnpae.embrapa.br/eventos/biodiesel


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 

 
 

IV CBENS  
IV Congresso Brasileiro de Energia Solar (IV CBENS) e V Conferência 
Latino Americana da ISES 
 
18 a 21 de setembro de 2012 
Memorial da América Latina – São Paulo – SP  
Mais informações: clique aqui 

 
 

XIV CBE  
Congresso Brasileiro de Energia  

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


Sociedade, Energia e Meio Ambiente 
 
23 a 25 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Firjan – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: clique aqui 

 
 

IEEE SIFAE & CE 2012 
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA Y 
CALIDAD ENERGÉTICA 
IEEE 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ALTERNATIVE ENERGIES AND 
ENERGY QUALITY 
 
25 e 26 de Outubro de 2012 
HOTEL PUERTA DEL SOL – BARRANQUILLA – COLOMBIA  
Mais informações: clique aqui 
 
 

http://www.ppe.ufrj.br/xivcbe/
http://www.ieee-sifae.org/


 

NOTÍCIAS 
 

ENERGIA SOLAR 

Megawatt Solar define vencedor 
Fonte: Portal Ambiente & Energia (23/07/12) 
 
A Eletrosul publicou no Diário Oficial da União do dia 18 de julho o resultado da concorrência internacional para implantação do 
projeto Megawatt Solar – uma usina fotovoltaica com capacidade instalada de um megawatt-pico (MWp), integrada ao edifício-sede 
da empresa, em Florianópolis (SC). O proponente vencedor foi o Consórcio Efacec Megawatt Solar, constituído pela portuguesa 
Efacec e Efacec do Brasil. Leia mais 
 
 

ARTIGO 

Visão estratégica da matriz energética 
Fonte: Estadão Online (23/07/12) 
Por Adriano Pires – Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura  
 
O governo federal não tem uma visão estratégica da nossa matriz energética. O curioso e ao mesmo tempo preocupante é que 
vivemos um momento em que o que diferencia o Brasil de outros países, em particular, entre os Brics, é a nossa independência 
energética. Portanto, o mais difícil a natureza nos deu, basta que elaboremos políticas públicas para que a energia passe a ser, de 
fato, uma vantagem comparativa. Hoje estamos perdendo essa oportunidade e com isso comprometendo a competitividade da 
indústria brasileira. Leia mais  

 
 
 
 

  

http://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2012/07/megawatt-solar-define-vencedor/20231/
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,visao-estrategica--da-matriz-energetica-,904121,0.htm


ENTREVISTA 

Japão busca alternativas para energia nuclear  
Fonte: Agência FAPESP (25/07/12) 
Por Washington Castilhos 
 
Desde a Rio-92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 
junho de 1992, estima-se que os desastres naturais (grande parte relacionada à mudança no clima) foram responsáveis pelas 
mortes de 1,3 milhão de pessoas no mundo, afetaram 4,4 bilhões e resultaram em perdas econômicas de US$ 2 trilhões. 
Segundo Kuniyoshi Takeuchi, diretor do Centro Internacional de Gerenciamento de Riscos do Instituto Público de Pesquisas do 
Japão, o acidente na central nuclear de Fukushima mudou a equação energética mundial. “Mudou no sentido de que os países que 
tinham a responsabilidade de tratar problemas internacionais estão se voltando para dentro, a fim de resolver seus problemas 
nacionais e domésticos”, disse Takeuchi, que participou da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(RIO+20), em junho último. O centro que Takeuchi dirige tem ajudado o Japão a desenhar estratégias contra a ocorrência de 
acidentes, principalmente os relacionados à água, como o tsunami, que em 2011 inundou parte do território do país e causou o 
acidente em Fukushima. Em entrevista à Agência FAPESP, Takeuchi, que integra o Programa Integrado de Pesquisa sobre 
Redução de Riscos de Desastres (IRDR, na sigla em inglês), falou também sobre algumas medidas que estão sendo tomadas no 
Japão para reduzir os riscos e as vulnerabilidades aos acidentes naturais. Leia mais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agencia.fapesp.br/15931


ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Brasil é 8º país que mais incentiva energias renováveis  
Fonte: Portal Exame (24/07/12) 
 
O estudo Impostos e Incentivos para a Energia Renovável, realizado pela KPMG Internacional, apontou que o Brasil ocupa a oitava 
posição no ranking dos 23 países que mais adotam políticas de incentivo à geração de energia renovável. 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). 

 

 

 

 
 

 

http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/energia/noticias/brasil-e-8o-pais-que-mais-incentiva-energias-renovaveis

