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ｷ	CONCURSOS

UENF/CCT/LENEP - Campus de MACAÉ - RJ

Professor Titular
Matemática Aplicada – geofísica
Problemas diretos e inversos dinâmicos da exploração e caracterização de reservatórios; Modelagem matemática e numérica da propagação das ondas elásticas e eletromagnéticas em meios complexos; Experiência comprovada em docência e na condução de
pesquisa e obtenção de recursos na exploração e produção de petróleo. Orientação de alunos de mestrado e doutorado. Experiência administrativa. Experiência de ensino na graduação e pós-graduação nas áreas de exploração e/ou engenharia de
petróleo.

Professor Associado
Geoquimica
Experiência em pesquisa e ensino nas áreas de geoquímica orgânica aplicada ao monitoramento do meio ambiente e na exploração e produção de petróleo; Caracterização química de petróleo aplicada ao estudo de geoquímica de E&P e de reservatório; Experiência em análise, interpretação e desenvolvimento de metodologia de cromatografia líquida/gasosa e espectrometria de assa voltadas para a geoquímica do petróleo


MINISTÉRIO DA FAZENDA, ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

EDITAL ESAF N. 96, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008(*)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ESPECIALISTA EM RECURSOS
HÍDRICOS, ESPECIALISTA EM GEOPROCESSAMENTO E
ANALISTA ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso de suas
atribuições e considerando o Termo de Cooperação firmado com a Agência Nacional de Águas - ANA, divulga e
estabelece normas específicas para abertura das inscrições e a realização de Concurso Público destinado a selecionar
candidatos para o provimento de cargos vagos de Especialista em Recursos Hídricos, Especialista em
Geoprocessamento e Analista Administrativo autorizado por meio da Portaria n. 214, de 9 de julho de 2008, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União de 10 de julho
de 2008, observados os termos da Lei n. 9.986, de 18 de julho de 2000, da Lei n. 10.768, de 19 de novembro de
2003, da Lei n. 10.871, de 20 de maio de 2004, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, especialmente o seu §
1º do art. 12, da Medida Provisória n. 441, de 29 de agosto de 2008 e das disposições constitucionais pertinentes ao
assunto e, em particular, as normas contidas neste Edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O concurso visa ao provimento do número de vagas definido no subitem 1.2, observado o disposto no subitem
11.3 e será constituído de duas etapas, específicas para este processo:
I - Primeira Etapa:
- Prova Objetiva 1 - de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 92 pontos ponderados;
- Prova Objetiva 2 - de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 80 pontos ponderados;
- Prova 3 – Discursiva - de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, composta por uma Redação para cada
cargo, valendo, no máximo, 60 pontos;
- Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional - para os cargos de Especialista em Recursos Hídricos e de
Especialista em Geoprocessamento - de caráter apenas classificatório, valendo, no máximo, 50 pontos.
II - Segunda Etapa - Curso de Formação – com duração de no mínimo 120 (cento e vinte) horas, de caráter
eliminatório e classificatório, ao qual serão submetidos somente os candidatos classificados e habilitados na
Primeira Etapa, na forma do subitem 10.1, até o limite de vagas estabelecido no subitem 1.2, obedecido o
Regulamento próprio.
1.2 - A escolaridade e o número de vagas distribuídos por Cargo/Área de Conhecimento, são os estabelecidos nos
quadros a seguir:
1.2.1 - Cargo: Especialista em Recursos Hídricos
Vagas
Escolaridade Ampla concorrência Portador de deficiência Total
Curso superior concluído, em nível de graduação 95 5 100
1.2.2 - Cargo: Especialista em Geoprocessamento
Vagas
Escolaridade Ampla concorrência Portador de deficiência Total
Curso superior concluído, em nível de graduação 11 1 12


ｷ	BOLSAS

Bolsas para tecnologia geoespacial

Vejam link abaixo:
http://www.agencia.fapesp.br/materia/9785/noticias/bolsas-para-pesquisa-em-tecnologias-geoespaciais.htm

ｷ	LIVROS

A versão pré-print do livro "Restinga - Conceitos e Empregos do Termo no Brasil e Implicações na Legislação Ambiental", de autoria de Célia R. G. Souza, Silvio T. Hiruma, Alethéa E. M. Sallun, Rogério R. Ribeiro e José M. Azevedo Sobrinho, encontra-se disponível para download no site do Instituto Geológico (IG/SMA-SP):
http://www.igeologico.sp.gov.br/ps_down_outros.asp
O livro foi publicado como apoio ao Ano Internacional do Planeta Terra (AIPT). A versão impressa do mesmo será lançada nos próximos meses.
No Brasil, o termo "Restinga" apresenta vários significados, tendo sido utilizado de diversas maneiras por geólogos, geomorfólogos, geógrafos, biólogos, ecólogos, engenheiros e juristas. Essa polissemia que a palavra parece ter ganhado ao longo do tempo tem gerado muitas discussões e controvérsias nos meios acadêmicos, e, em especial, causado problemas na aplicação da legislação ambiental vigente para áreas costeiras onde o termo é adotado.
Considerando as dificuldades de aplicação e divergências técnicas surgidas em relação às normas vigentes que se referem às "Restingas", a Secretaria do Meio Ambiente solicitou aos técnicos do IG, uma análise crítica sobre a legislação existente e a proposição de mecanismos adequados para a efetiva proteção desse ambiente e dos demais a ele correlacionados. O livro apresenta uma revisão dos conceitos e diferentes empregos do termo "Restinga" no Brasil e, em especial, no Estado de São Paulo. Para tanto, é feito um resgate histórico da definição original do termo (conceito geológico-geomorfológico), da sua utilização em outras disciplinas das ciências ambientais (conceitos botânico e ecológico) e das modificações que o mesmo foi sofrendo ao longo do tempo, até ser incorporado na Legislação Ambiental Brasileira. A partir desse resgate e dos conhecimentos sobre os ambientes sedimentares costeiros e as vegetações a eles associadas presentes no litoral paulista, são revistos alguns conceitos pertinentes e, à luz destes, feitas reflexões a respeito do emprego do termo "Restinga" na legislação ambiental analisada.  


ｷ	CONGRESSOS E SIMPÓSIOS

Encontro de Geoquímica e Meio Ambiente - GeoAmb 2008, organizado pelo Deptº. De Geoquímica da Universidade Federal Fluminense
Este evento será gratuito, com inscrições limitadas. Para a realização
da inscrição, por favor, enviar email para geoamb08@gmail.com, com nome, RG, telefone, Instituição/Curso/ período e Área de Interesse.


ｷ	ÍNDICE DE NOTÍCIAS

ｷ	INOVACAO TECNOLOGICA

Brasil ganha 101 novos institutos de Ciência e Tecnologia
Redação do Site Inovação Tecnológica
28/11/2008- http://www.inovacaotecnologica.com.br

O Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) vai estabelecer 101 centros de excelência em pesquisas básicas e aplicadas, distribuídos por todo o território nacional.
O Programa dos INCTs (Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia) tem metas abrangentes em termos nacionais, como a possibilidade de mobilizar e agregar, de forma articulada, os melhores grupos de pesquisa em áreas de fronteira da ciência e em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do País.

Pesquisa básica e tecnológica
Com a implantação desses centros de excelência, o Ministério da Ciência e Tecnologia pretende impulsionar a pesquisa científica básica e fundamental em níveis competitivos internacionalmente e estimular o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica de ponta para promover a inovação e o espírito empreendedor, em estreita articulação com empresas inovadoras.
Além de promover o avanço da competência nacional nas diversas áreas de atuação dos Institutos, criando ambientes atraentes e estimulantes para alunos talentosos de diversos níveis, do ensino médio ao pós-graduado, o Programa também se responsabilizará diretamente pela formação de jovens pesquisadores e apoiará a instalação e o funcionamento de laboratórios em instituições de ensino e pesquisa e empresas, proporcionando a melhor distribuição nacional da pesquisa científico-tecnológica, e a qualificação do País em áreas prioritárias para o seu desenvolvimento regional e nacional.
Os Institutos devem ainda estabelecer programas que contribuam para a melhoria do ensino de ciências e a difusão da ciência para a população em geral.

Núcleos estratégicos de pesquisa científica
O Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) investirá cerca de R$ 600 milhões em 101 unidades de pesquisas, que passam a ocupar posição estratégica no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, informou que o programa, que contava com R$ 523 milhões, recebeu cerca de R$ 70 milhões em reforço financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e da Petrobras. Este é o maior valor destinado para uma chamada pública para apoio à pesquisa já disponibilizada no Brasil.
Os recursos serão repassados diretamente para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT), que financiará os institutos por meio de editais. "Com isso, podemos aumentar o número de institutos atendidos ainda em 2009", comemorou Sergio Rezende.

Avaliação contínua
O ministro destacou que todos os INCTs serão submetidos a avaliações constantes do CNPq. Já as ações do programa serão acompanhadas pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE/MCT). Rezende destacou que as unidades que não apresentarem os resultados esperados, poderão ter os recursos bloqueados. "Não vamos parar as atividades dos INCTs no primeiro ano. Daremos uma espécie de cartão amarelo, para que a unidade possa se enquadrar e buscar os resultados esperados", explicou.

Institutos em todo o país
Os institutos selecionados começam a funcionar ainda este ano e estão distribuídos pelas cinco regiões do País. O Norte sediará oito institutos, que receberão R$ 42 milhões; no Nordeste, 14 institutos terão R$ 59 milhões; no Centro-Oeste, três instituições terão recursos de R$ 18 milhões; na região Sul os 13 institutos selecionados recebem R$ 53 milhões, e no Sudeste, onde se encontram 63 unidades - o maior número de sedes - o aporte chega a R$ 319 milhões.
Os projetos aprovados recebem financiamento por até cinco anos. Na soma dos recursos que serão disponibilizados, também estão incluídos R$ 30 milhões em bolsas, que serão concedidas pela Capes.

Áreas de atuação dos institutos
Os projetos enviados na demanda induzida, ou seja, aqueles indicados como proposta do comitê gestor, recebem 60% dos recursos. São projetos em 19 áreas consideradas estratégicas, como Biotecnologia, Nanotecnologia, Tecnologias da Informação e Comunicação, Saúde, Biocombustíveis, Energia Elétrica, Hidrogênio e Fontes Renováveis de Energia, Petróleo, Gás e Carvão Mineral, Agronegócio, Biodiversidade e Recursos Naturais, Amazônia, Semi-Árido, Mudanças Climáticas, Programa Espacial, Programa Nuclear, Defesa Nacional, Segurança Pública, Educação, Mar e Antártica e Inclusão Social. O restante será utilizado para apoiar as propostas da demanda espontânea de todas as áreas do conhecimento.


ｷ	CLUBE DO PETROLEO

O site do Clube do Petróleo apresenta agora um novo layout, mais objetivo e convidativo. Não deixe de visitá-lo e apresente suas sugestões. O endereço continua o mesmo: www.clubedopetroleo.com.br .
 
Aproveitamos para listar os nossos dez artigos mais lidos e citados no Google:
 
1 - Petróleo: Benção ou Castigo?
2 - A Inflação dos Alimentos e o Meio Ambiente
3 - Proprietários e Inquilinos do Mar Cáspio
4 - A Força da Terra
5 - Etanol: Relação Custo x Benefício
6 - China: Como Será Possível Alimentar Este Gigante?
7 - Estamos Negociando e Nem Sabemos Disto
8 - Exploração e Produção no Hemisfério Norte
9 - Os Produtores Africanos e o Seu Melhor Cliente 
10 - Descentralizar Não é Dar Cheque em Branco

Você presta atenção no seu lado intuitivo?
Por Mauro Kahn e Pedro Nobrega do Clube do Petróleo www.clubedopetroleo.com.br
Não é exagero quando afirmamos que a maioria das decisões que guiaram a história da humanidade foram tomadas com base na intuição.  Na época em que o homem era privado da massiva quantidade de informação atual, restava-lhe apenas confiar em seus pressentimentos, sensações e experiências passadas. E foi assim que nos comportamos até a ascensão do racionalismo, quando nossa percepção foi alterada e passamos a valorizar em primeiro plano as faculdades da lógica.
Hoje vivemos um período de plenitude nas atividades científicas, um ramo no qual a intuição – embora se faça ainda presente (muitos cientistas defendem sua importância) – acaba evidentemente desvalorizada. Isso não significa, de forma alguma, que ela tenha deixado de agir ou se tornado menos eficiente.
No mundo empresarial, especialmente no que concerne ao processo decisório, o preconceito em relação a esta forma de leitura da realidade também existe. No entanto, aqueles que realmente já ocuparam cargos em que o número de decisões é amplo e o tempo pressiona a todo instante, sabem que jamais devem deixar de prestar atenção àquela firme sensação de que algo de positivo ou negativo, lucrativo ou não, sairá de determinada ação ou interferência nos processos.
Como já foi dito acima, a questão passa especialmente pelo estágio evolutivo de nossa sociedade. Como vivemos em uma época em que dados e fatos reais podem ser medidos, estes nos sugerem uma base mais firme para tomarmos nossas decisões. Se estivéssemos, por exemplo, viajando com um grupo de peregrinos na Idade Média e nos deparássemos com um outro grupo, não teríamos qualquer idéia de como reagir, além de dispormos de pouco tempo para decidir. O que você faria, neste caso? Acenaria, se aproximaria, atacaria ou fugiria? Fosse como fosse, teria que confiar em sua intuição.
A intuição, é claro, poderia estar errada e levar a uma luta desnecessária. No entanto, dificilmente ela falha; o que ocorre muitas vezes é uma má leitura, levada por algum desejo ou medo interno. Temendo o outro grupo, você pode desejar atacar, o que não pode ser visto como um sentimento intuitivo. Outra confusão muito comum é aquela que se faz entre intuição e deduções lógicas. Diz a lenda que Rockfeller salvou-se da Crise de 1929 porque, ao ouvir uma conversa entre dois engraxates sobre seus investimentos na bolsa, retirou seus próprios aplicativos. Esta atitude não pode ser interpretada como uma leitura intuitiva, pois é baseada na lógica: se até mesmo os engraxates estavam investindo na bolsa, era evidente o perigoso caminho tomado pelo mercado financeiro.
Já foi observado pela psicologia que nossa capacidade de intuir se desenvolve naturalmente com o tempo: quanto mais velhos somos, mais intuitivos nos tornamos (uma vez que a intuição é uma junção de experiências vividas e observadas e, de certa maneira inexplicável, assimiladas por nosso corpo). Todos nós já passamos pela situação de receber conselhos de parentes ou amigos mais velhos, conselhos dados sem nenhuma base concreta, que mais tarde mostraram-se acertados. É sempre válido lembrar também que aquilo trazido pela intuição nem sempre é lógico, pois o rumo que as coisas assumem não é necessariamente um rumo lógico.
O processo intuitivo não pode suplantar, evidentemente, o processo racional. Quando temos tempo, dados e fatos em nossas mãos, é sempre recomendável trabalhar com eles. Ainda assim, é bom lembrar que o mundo não está jogando a nosso favor e que essa equação dificilmente estará pendendo desta maneira para o nosso lado. Portanto, mesmo que isso signifique retardar um pouco sua decisão, não deixe de ouvir seu lado intuitivo. Saiba quando e aquilo que ele está falando.
Mauro Kahn & Pedro Nobrega - Clube do Petróleo -  Leia outros artigos e os primeiros desta série acessando o site www.clubedopetroleo.com.br


ｷ	ENVOLVERDE

ENVOLVERDE, REVISTA DIGITAL

Iniciativas brasileiras são elogiadas na Conferência do Clima na Polônia
Por Juliana Radler, especial para a Envolverde/Rebia

No penúltimo dia de negociação sobre as mudanças climáticas, que ocorre durante conferência da ONU em Poznan, na Polônia, o Brasil foi elogiado por governos, pesquisadores e organizações não-governamentais por ter assumido, finalmente, metas concretas e ambiciosas de combate ao desmatamento na Amazônia. O anúncio das metas, que já havia sido feito em Brasília, foi acompanhado também pelo lançamento do Fundo Amazônia e do Plano Nacional de Mudanças Climáticas para a comunidade internacional.O ministro do Meio Ambientente
Cresce pressão por medidas eficazes contra as mudanças climáticas
Por Juliana Radler, especial para a Envolverde/Rebia

Nos últimos dois dias da Conferência da ONU de Mudanças Climáticas, que ocorre em Poznan, na Polônia, cresce a pressão pública para que os ministros dos 192 países que integram a Convenção consigam alinhar suas posições no sentido de implementar o futuro acordo para redução das emissões dos gases do efeito estufa. Esse acordo, que entrará em vigor entre 2012 e 2020, substituindo o Protocolo de Quioto, deverá ter metas de redução mais ambiciosas, chegando a 40% de corte das emissões nos países desenvolvimento
Mudança climática: América Latina marca tendência
Por Ramesh Jaura, da IPS

Poznan, 12/12/2008 – O Banco Mundial pediu urgência à comunidade internacional no sentido de prestar atenção à América Latina, a região de maior biodiversidade do mundo, para encontrar soluções inovadoras para a crise climática. Cinco dos 10 países com maior biodiversidade do mundo estão nessa região: Brasil, Colômbia, Equador, México e Peru. Mas, também estão entre os 15 cuja fauna está em risco de extinção. Criticado por 148 organizações ambientalistas de todo o mundo por ser um grande
Mais de 90% dos municípios enfrentam problemas ambientais
Por Redação do IBGE

A sétima edição da Pesquisa de Informações Municipais (Munic), que investigou, além da gestão pública, os temas meio ambiente, transporte e habitação, revela que, em 2008, 5.040 municípios brasileiros(90,6%) informaram a ocorrência frequente e impactante de alguma alteração ambiental1, sendo queimadas, desmatamento e assoreamento de corpos d'água as mais citadas. Apesar disso, apenas pouco mais de 1/3 dos municípios dispõe de recursos financeiros específicos para viabilizar ações da esfera ambiental 
Expansão agrícola ameaça biomas no Brasil
Por Paula Scheidt, do CarbonoBrasil

Nesta segunda reportagem do especial "Agricultura e os desafios ambientais", você conhece o cenário nacional, onde é preciso a criação de estratégias de valorização da biodiversidade, que hoje é substituída por lavouras e pecuária extensivaTerras férteis para as mais variadas culturas, água em abundância e uma história de colonização baseada na extração de recursos naturais fizeram com que o Brasil desenvolvesse uma economia fortemente ligada ao setor agrícola e que se expande degradando biomas como o Cerra
Rede nacional medirá emissão de gás estufa
Por Mariana Desidério, do Pnud

Os próximos dados sobre a emissão de gases de efeito estufa no Brasil, a serem divulgados no primeiro semestre de 2009, devem ser mais abrangentes e detalhar com mais precisão as fontes poluidoras brasileiras — ao menos no que diz respeito às emissões do setor de resíduos sólidos e efluentes, que inclui tratamento de esgoto (residencial e industrial), incineração e tratamento de lixo.Para tentar aprimorar as informações do setor, foi criada uma Rede Nacional de inventário das emissões de gases de efeito estufa dos setores de resíduos 
Os riscos da energia nuclear
Por José Goldemberg*

Existem três riscos associados ao uso de energia nuclear: físicos, econômicos e estratégicos. Como riscos físicos, consideram-se aqueles que resultam da produção e uso de grandes quantidades de radioatividade, o que é inerente ao uso de energia nuclear. Eles incluem a produção de combustível nuclear (urânio enriquecido), seu uso nos reatores nucleares, onde podem ocorrer acidentes que liberem radioatividade no meio ambiente (como ocorreu em Chernobyl), e na armazenagem dos resíduos altamente radioativos.Como riscos econômicos, tem-se a questão
Amor e ódio: o cenário atual da Amazônia
Por Leal Mota Filho*

Na correria cotidiana das capitais do Brasil, para a tranqüilidade dos rios de Santarém, no oeste do Estado do Pará. Durante três dias, ambientalistas, jornalistas ambientais e universitários de jornalismo estiveram reunidos na Amazônia para discutir a sustentabilidade, o desmatamento e as mudanças climáticas da região. Troca de experiências e momentos oportunos para colocar em atuação a teoria com a prática jornalística.  A oportunidade rendeu boas observações e análises feitas pelos participantes. Uma delas diz respeito

ｷ	NATURE

A Dynamic Marine Calcium Cycle During the Past 28 Million Years
Elizabeth M. Griffith, Adina Paytan, Ken Caldeira, Thomas D. Bullen, and Ellen Thomas
Science 12 December 2008: 1671-1674.
The isotopic composition of calcium in marine carbonates indicates that the calcium cycle has been dynamic over the past 28 million years and closely linked to climate. 
   
Earthquake Supercycles Inferred from Sea-Level Changes Recorded in the Corals of West Sumatra
Kerry Sieh, Danny H. Natawidjaja, Aron J. Meltzner, Chuan-Chou Shen, Hai Cheng, Kuei-Shu Li, Bambang W. Suwargadi, John Galetzka, Belle Philibosian, and R. Lawrence Edwards
Science 12 December 2008: 1674-1678.
Uplift records from corals imply that the Sumatra plate boundary ruptured in the 1300s, 1500s, and in 1797 and 1833; a 2007 temblor may mark the initiation of a next series of quakes.

Shock Metamorphism of Bosumtwi Impact Crater Rocks, Shock Attenuation, and Uplift Formation
Ludovic Ferrière, Christian Koeberl, Boris A. Ivanov, and Wolf Uwe Reimold
Science 12 December 2008: 1678-1681.
Microscale deformation features in a drill core through an impact crater and a model of the impact history show that the central uplift in the crater was produced by brittle faults. 

A Role for the ESCRT System in Cell Division in Archaea
Rachel Y. Samson, Takayuki Obita, Stefan M. Freund, Roger L. Williams, and Stephen D. Bell
Science 12 December 2008: 1710-1713.
Published online 13 November 2008 [DOI: 10.1126/science.1165322] (in Science Express Reports)
A class of proteins required for membrane trafficking and cytokinesis in eukaryotes is also unexpectedly required in some Archaea for cell division.


ｷ	CIENCIA PORTUGAL

Mantenha-se a par das últimas sobre a Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação em Portugal. Toda a actualidade em www.cienciapt.net. 
Destaque
Associação Viver a Ciência atribui Prémio Crioestaminal 2008 
O projecto de investigação liderado por Lino Ferreira, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e do Biocant – Centro de Inovação e Biotecnologia, venceu o Prémio Crioestaminal 2008, atribuído pela Associação Viver a Ciência (AVAC). 
Últimas Notícias
Cultura científica no Museu da Ciência
	ESA apoia esforços de protecção da segurança e saúde públicas
	Universidade de Coimbra promove terapia fotodinâmica contra o cancro
	Investigadores desenvolvem projecto revolucionário para a mobilidade nas cidades 
Títulos de Imprensa
58 400 voltas à Terra
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