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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

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.  
 

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://www.nipeunicamp.org.br/
mailto:lilian@marcondelli.com.br
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. 

 

Abertura de inscrição de concurso público para cargos de Professor Doutor junto ao 
Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) 
da Universidade de São Paulo (USP) 
Encontram-se abertas as inscrições dos concursos públicos para contratações de professores doutores MS-3, em RDIDP, junto ao Departamento de 
Ciências Básicas e Ambientais – LOB na Escola de Engenharia de Lorena EEL-USP, nas áreas de Física e Ecologia Básica. Para acessar o Edital do 
cargo de Professor Doutor na área de conhecimento de Física, clique aqui, e o Edital para Ecologia Básica, clique aqui. 

 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
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http://www2.eel.usp.br/atac/sites/default/files/docentes/concurso/Edital_56_Prof_Dr_FB_e_Profissional_LOB.pdf
http://www.nipeunicamp.org.br/


 

  

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 
 

AS INSCRIÇÕES COM DESCONTO VÃO ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2012! 

 
DESTAQUE ENUMAS 2012  

Energia Nuclear e o Público 
Fonte: Brasil Econômico (30/07/12) 
Por Leonam dos Santos Guimarães - assistente da presidência da Eletronuclear e membro do Grupo Permanente de 
Assessoria da Agência Internacional de Energia Atômica 
 
Diversas pesquisas de opinião têm mostrado que a aceitação pública da energia nuclear diminuiu desde a crise de Fukushima, 
não só no Japão, mas também em outras nações ao redor do mundo. As pessoas se opõem à energia nuclear por diversas 
razões, mas a preocupação predominante é a percepção de que é uma tecnologia de alto risco. A indústria nuclear tem tentado 
diversas estratégias para aumentar sua aceitação pública, incluindo campanhas de informação, comparações de riscos e esforços 
para promover a energia nuclear como uma importante contribuição para mitigar as mudanças climáticas. Nenhuma dessas 

   

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


estratégias, entretanto tem funcionado muito bem, principalmente porque permanece uma lacuna de percepção.  
Leia mais 

 
 
 

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!  
 
 
 

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 
 

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


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

 

Eventos  

 
 

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 

 
 

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 

 
 
 

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


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  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivcbens.com.br/
http://www.ppe.ufrj.br/xivcbe/


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.ieee-sifae.org/


 

NOTÍCIAS 
 

PETRÓLEO 

Além dos derivados de petróleo  
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição 197 (Jul/12) 
Por Dinorah Ereno 
 
A petroquímica brasileira Braskem, sexta colocada no ranking mundial do setor, produz anualmente mais de 16 milhões de 
toneladas de intermediários químicos e resinas termoplásticas, como polietileno, polipropileno e PVC, e lidera a produção do 
chamado polietileno verde, feito a partir do etanol da cana-de-açúcar, resultado de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico dos pesquisadores da área de polímeros. Apenas três anos atrás ela ocupava a 11ª posição. A rápida escalada deve-
se principalmente à compra da empresa brasileira Quattor e da divisão de polipropileno da petroquímica norte-americana Sunoco, 
na Filadélfia, em março de 2010, o que abriu espaço para a atuação fora do Brasil, e de quatro fábricas de polimerização da Dow 
Chemical, duas nos Estados Unidos e duas na Alemanha, no ano passado. Leia mais 
 
 

BIOMASSA 

IPT terá planta piloto para gaseificação de biomassa  
Fonte: Agência FAPESP (27/07/12) 
 
Prover os dados necessários para estabelecer um projeto conceitual de uma planta industrial de gaseificação com capacidade de 
processar 400 mil toneladas anuais de bagaço e palha de cana-de-açúcar é o objetivo do projeto da planta piloto do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), em Piracicaba. Leia mais 
 
 
 

  

http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/07/16/alem-dos-derivados-de-petroleo/
http://agencia.fapesp.br/15944


MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Cientista cético admite que homem causou mudanças 
climáticas 
Fonte: Ambiente Brasil (31/07/12) 
 
Um conhecido cético sobre as causas humanas das mudanças climáticas, o cientista norte-americano Richard Muller mudou de 
postura e afirmou nesta segunda-feira (30) que agora acredita que os gases causadores de efeito estufa são responsáveis pelo 
aquecimento global. Leia mais 
 
 

ENERGIA 

Usinas terão que adiantar redução de tarifa 
Fonte: Folha de S. Paulo (31/07/12) 
Por Valdo Cruz e Natuza Nery 

 
Governo vai alterar regra para permitir que atuais concessionárias continuem, desde que elas cortem já custo de energia  
Acordo diminui custo da luz antes do previsto e permite crescimento maior nos últimos dois anos da gestão Dilma  
 
O governo Dilma deve condicionar a renovação das concessões de usinas hidrelétricas que vencem em 2015 a uma redução nos 
preços das tarifas de energia elétrica já a partir do próximo ano. 
A equipe econômica espera reduzir os preços das tarifas em pelo menos 10% com a renovação das concessões que, pela lei atual, 
teriam de ser colocadas em leilão. 
Via medida provisória, em etapa final de redação, o governo vai dar às empresas de energia o direito de optar antecipadamente por 
nova renovação das concessões desde que reduzam o preço das tarifas ainda em 2013. 
Com esse mecanismo, o Planalto espera atender no curto prazo o pedido dos empresários de reduzir o custo da energia no país, 
um dos mais altos do mundo. 
Se tivesse que aguardar a renovação no prazo original, só após 2015 a medida em elaboração pelo governo teria efeito prático. A 

http://noticias.ambientebrasil.com.br/?p=85856


presidente, porém, quer reduzir imediatamente os custos de energia. 
A intenção é enviar a MP ao Congresso ainda em agosto, para tentar aprová-la o mais rápido possível. Só depois de sua 
aprovação é que vão começar as negociações com as companhias hidrelétricas para renovação das concessões e consequente 
queda nas tarifas de energia. 
A entrada em vigor da medida depende de sua aprovação por segurança jurídica: como a lei atual não permite que as concessões 
sejam renovadas, é preciso que os atuais concessionários tenham certeza de que poderão manter as empresas, antes de negociar 
com o governo. A expectativa é que o Congresso aprove a MP no primeiro semestre de 2013.  
R$ 30 BILHÕES 
A iniciativa faz parte do conjunto de medidas que o governo vai lançar entre agosto e setembro. 
Dilma quer garantir taxas acima de 4% em seus dois últimos anos de mandato -neste, o PIB deve crescer no máximo 2%. 
Entre as medidas, o governo vai fazer uma nova rodada de desoneração de tributos. O Palácio do Planalto trabalha com um limite 
de R$ 30 bilhões de cortes de impostos em 2013, como a presidente já apresentou a ministros. 
O ministro Guido Mantega (Fazenda) diz que esse é o montante disponível para o governo fazer sua minirreforma tributária. 
Na lista de mudanças em estudo estão a simplificação do PIS/Cofins, com possível redução de alíquotas, e o aumento do número 
de setores beneficiados com a desoneração da folha de pagamento. Hoje, já são 20 que passaram a recolher a contribuição 
previdenciária sobre o faturamento e não mais sobre a folha de pagamento. 
O governo lançará ainda um pacote de concessões de serviços à iniciativa privada nas áreas de rodovia, ferrovias, portos e 
aeroportos.  
SETOR ELÉTRICO 
Em 2015, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), vencem concessões de usinas hidrelétricas que 
respondem por 22% da capacidade de geração de energia instalada no país -18.227 megawatts de um total de 82.617 MW. 
Até 2035, estarão vencendo concessões de hidrelétricas que totalizam 35.057 MW, equivalente a 42,4% da energia elétrica 
disponível hoje. 
Segundo técnicos responsáveis pelos estudos, as companhias hidrelétricas terão interesse em negociar a renovação antecipada 
porque vão receber estímulos em troca da redução das tarifas. 
Além disso, a outra opção será a empresa cumprir o contrato de concessão até o final e devolver seu patrimônio para a União, que 
colocaria a usina em leilão novamente. 
Os cálculos de redução das tarifas estão sendo feitos com base no fato de que os investimentos das empresas já foram totalmente 
pagos e, agora, os custos embutidos são menores.  
 



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). 

 

 

 

 
 


