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INFORME GEOBRASIL
(www.geobrasil.net)

• Primeiro numero da revista Terra Brasilis ja é disponivel no site

http://www.geobrasil.net/revista/revista.htm
Visando otimizar a divulgacao dos artigos, o primeiro numero da revista é ja
disponivel no site.

• Processo de Seleção para Trainees 2003 da Votorantin Metais

Para participar do processo seletivo de 2003 os candidatos deverão ser recém-
formados. Os candidatos deverão fazer suas inscrições através do site
www.vmetais.com.br até o dia 15/01/2003.

• Concurso para Professor na Unicamp

Departamento de Geologia e Recursos Naturais: Seleção Pública de Provas e
Títulos, para preenchimento de 01 (uma) função docente, na Parte Especial do
Quadro Docente, no nível MS-3, na área de Geologia, Disciplinas GE 704 -
Estratigrafia e GE 502 - Petrografia Sedimentar, Curso Ciências da Terra.
Informações: www.ige.unicamp.br ou Alba Regina Ranzani - tel.:(19) 3788-4554

• Concurso para docentes na Universidade Estadual do Norte Fluminense

São 18 vagas para professor associado e quatro para professor titular. O prazo
de inscrições é de 90 dias contados a partir da publicação do edital, que
ocorreu em 31/10/02.
Em ambos os casos, a instituição exige o título de doutor, respeitados os
perfis de carreira docente da Uenf.
No caso de professor titular, é preciso comprovar larga experiência científica,
com o mínimo de 10 anos em atividades de ensino e/ou pesquisa após a
conclusão do doutorado.
Já no caso do professor associado, são admitidos doutores recém-formados.
Mais informações no site: http://www.uenf.br
Fone: 0800-252004

• Concurso para professores na Universidade Estadual do Oeste do Paraná

As inscrições serão em janeiro e fevereiro, e as provas em março.
Mais informações no site http://www.unioeste.br ou por e-mail
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ccsociais@unioeste.br, ou ainda através do fone (45) 252-3535 ramais 316 ou
317.

• Evento Geobrasil2003 tera concurso de teses e dissertacoes

Apesar de o GEOBRASIL 2003 não ser um evento acadêmico, a Alcantara
Machado quer reconhecer e premiar trabalhos e pesquisas acadêmicas
(doutorado, mestrado e especialização) que apresentem soluções inteligentes,
inovadoras, criativas e que possam auxiliar o desenvolvimento das
geotecnologias no Brasil. Dentro da programação do congresso, haverá um
espaço acadêmico para a apresentação dos trabalhos selecionados através de
um concurso, que acontece pela terceira vez. A seleção dos trabalhos
premiados será realizada pelos membros de uma comissão julgadora, que terá
a coordenação de Carlos Roberto de Souza, da Unicamp. Para concorrer, o
autor deve submeter na íntegra o seu trabalho (tese, dissertação ou projeto
final de curso de especialização), na mesma forma e conteúdo que apresentou
em seu curso de pós-graduação, disponibilizando-o na internet, através de
uma URL, onde o arquivo possa ser baixado/lido diretamente em PDF. Os
trabalhos deverão estar disponíveis para serem consultados e analisados pela
comissão julgadora até o dia 28 de fevereiro de 2003. O autor deve enviar seu
trabalho para o e-mail geobrasil@mundogeo.com.br.

***As pessoas interessadas em receber nossa newsletter via mail, podem
escrever para acfonseca@geobrasil.net pedindo sua adesao.


