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Notas do Editor
Como membro do Grupo de Trabalho de Gênero e Grupos Subrepresentados na Física da Sociedade
Brasileira de Física, partilho os resultados dessa importante pesquisa: 

  
https://physics.aps.org/articles/v12/43?
utm_campaign=weekly&utm_medium=email&utm_source=emailalertfbclid=IwAR26LNSumaf10GkPwZhI0GXRfnGCphxB5i1-
aq8WalVCYKl8bL4FfVzf0Eg

  

 

Informes da Diretoria
 

1. CA Física/Astronomia no CNPq

Caras/os Associadas e Associados
  

De acordo com a votação eletrônica para indicação de lista tríplice para o CA Física e Astronomia do CNPq, os três nomes
mais votados são:

  
Alan Alves Brito - UFRGS (41 votos)

 Silvia Helena Alencar - UFMG (37 votos)
 Karín Menendez - UFRJ (31 votos)

2. Inscrição na Reunião Anual DA SAB / 2019

Estão abertas as inscrições para a XLIII Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira, que será realizada em São
Paulo, no auditório do CDI - USP, de 9 a 12 de Setembro de 2019. 

  
A inscrição e submissão de resumos começa segunda-feira, dia 29 de Maio e vai até 15 de Junho.

SUBMISSÃO DE RESUMO

Serão disponibilizadas no link abaixo, onde também serão apresentados os detalhes.

https://sab-astro.org.br/eventos/reuniao-anual-da-sab/xliii-reuniao-anual-da-sab/

Lembramos que somente associados em dia com a anuidade da SAB terão suas inscrições e submissões aceitas.
  

Importante relembrar aos associados que como agora a aunidade pode ser paga até o dia 31 de Dezembro do corrente ano,
o associado dito em dia é aquele que pagou o ano de 2018 e, portanto, está em dia até o final deste ano. 

  

3. Mobilização em Defesa da Ciência Nacional

https://sab-astro.org.br/eventos/reuniao-anual-da-sab/xliii-reuniao-anual-da-sab/


A SBPC convoca a comunidade científica a mobilizar-se nacionalmente em defesa da ciência. Mais detalhes aqui:
  

http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/sbpc-convoca-mobilizacao-nacional-contra-cortes-em-cti-2/

 

Informes da Comunidade
 
 

1. Chamada de propostas para o Observatório do Pico dos Dias
 

(Comunicado por Maximiliano L. Faundez Abans em 23/04/2019) 
 

Semestre 2019B - setembro de 2019 a fevereiro 2020 . 
 

Data limite para a apresentação de propostas: 30 de abril de 2019, às 24h de Brasília.
 

Iniciou-se no dia 01º de abril de 2019, a chamada para envio de pedidos de tempo nos telescópios do Observatório do Pico
dos Dias para o semestre 2019B. 
 

Informações detalhadas sobre a chamada e o formulário eletrônico podem ser encontradas no link abaixo: 
[ http://lnapadrao.lna.br/OPD/chamadas/2019b/2019B-tempo-opd |

 http://lnapadrao.lna.br/OPD/chamadas/2019b/2019B-tempo-opd ] 
 

Em caso de dúvidas gerais sobre a submissão dos projetos, os usuários  podem contactar a SECOP ( opd.secop@lna.br ). 
 

Avisos importantes que foram implementados no semestre passado:
- Pedidos para observação remota devem mencionar todos os possíveis observadores da missão , pois caso o nome não
esteja na lista e também não tenha as 30 horas mínimas de experiência não poderá  participar da observação;

  
- Projetos de Longo Prazo precisam enviar relatório semestral do andamento do projeto. 
 

O prazo para envio é a data do deadline de cada semestre. 
 

Caso o relatório não seja enviado o projeto não será incluído na distribuição de tempo. 
  

 

2. Edital para busca de Diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica / MCTIC - 2019
 

(Comunicado por Bruno Castilho em 24/04/2019)
 

Retificação do Edital
  

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) retificou o Edital  Nº 34/2019/SEI-MCTIC, que
regula a abertura de processo para de escolha de um(a) novo(a) Diretor(a) para o Laboratório Nacional de Astrofísica(LNA).
 

A retificação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 18 de abril de 2019 e modifica a exigência de
nacionalidade/naturalidade brasileira e o prazo de envio de inscrição, que foi prorrogado para 19 de maio de 2019.
 

O Edital e a retificação podem ser lidos na versão integral em:
  

http://lnapadrao.lna.br/publico/oportunidades/edital-diretor-2019
  

Oportunidades
 

1. PhD Fellowships in Astrochemistry - Project Astro-Chemical Origins
  

(Comunicado por Gustavo Rojas em 22/04/19)
 

ANNOUNCEMENT OF 17 PHD FELLOWSHIPS IN ASTROCHEMISTRY - PROJECT ASTRO-CHEMICAL ORIGINS (ACO), H2020-
MSCA-ITN-2018
 

We are pleased to announce the opening of 17 Early Stage Researchers (ESRs) positions to carry out PhD thesis in
astrochemistry within the Astro-Chemical Origins (ACO) project. ACO is a European Training Network (ETN) funded by
European Commission under the Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Action.

  
The scientific goal of ACO is to unveil the early history of the Solar System, using the chemical composition of today forming
Solar-like planetary systems and comparing it with that of the Solar System primitive bodies. To achieve this goal, ACO is
constituted by a multidisciplinary network of twenty-one academic and non-academic partners in four different countries and
covering the following major different areas: millimeter wavelengths instrumentation, astronomical observations and
modeling, star formation, theoretical and experimental chemistry, and advanced data modeling analysis tools.
 

The project ACO will recruit 17 ESRs in thirteen institutes of the four countries (France, Italy, United Kingdom and Spain) that
form the network.

http://lnapadrao.lna.br/OPD/chamadas/2019b/2019B-tempo-opd
http://lnapadrao.lna.br/OPD/chamadas/2019b/2019B-tempo-opd
http://webmail.sab-astro.org.br/ensignia/src/compose.php?send_to=opd.secop%40lna.br
http://lnapadrao.lna.br/publico/oportunidades/edital-diretor-2019


 
All the information is reported in the ACO web site:

   https://aco-itn.oapd.inaf.it/job-opportunities
  

The list of the 17 offered position can be found at:
 https://aco-itn.oapd.inaf.it/job-opportunities/aco-esr-positions

 

Successful applicants will be offered a 36-month employee contract at one of the thirteen beneficiaries, and receive a salary
for ESRs set out by the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) regulations. The salary includes a living allowance, a mobility
allowance and, if appropriate, a family allowance.
 

HOW TO APPLY
  

In order to apply, please send a mail to the email address aco-esrN@univ-grenoble-alpes.fr, where N is the number of the
ESR (see https://aco-itn.oapd.inaf.it/job-opportunities/aco-esr-positions),

  
WITHIN THE 2ND JUNE 2019.

  
In the mail, please include a letter of interest, a CV in pdf format and at least one recommendation letter.
 

ELIGIBILITY CRITERIA
  

European and non-European students are invited to apply to any of the seventeen fellowships listed below. To be eligible, the
candidate needs to:

  
-       be in the first four years of her/his research career, since, e.g., completion of master degree, and not have been
awarded a doctoral degree;

 -        must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of the institution that
recruits the student for more than 12 months in the 3 years immediately before the recruitment date;

 -       be willing to spend at least 6 months in another institute/country of the network during the PhD thesis period.
 

CRUCIAL DATES (2019)
  

10 April: Online applications opening
 2 June: Application submission deadline

 6 June: Communication of the candidates selected for interviews
 7-19 June: Interviews of the selected candidates

 21 June: Communication of the final selection
 1 September – 1 November: Recruitment

Ouvidoria da SAB
Este é um canal de comunicação entre a Diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira e seus associados/a. A finalidade
principal desta Ouvidoria é receber  manifestações dos associados como sugestões, reclamações e denúncias.
Você pode se manifestar entrando em contato com nossa Ouvidoria atraves do e-mail:

 ouvidoriasab@sab-astro.org.br
A Ouvidoria é composta por:
1 - Daniela Mourão (UNESP)
2 - Denise Gonçalves (OV/UFRJ)
3 - Fernando Roig  (ON)
4 - Walter Maciel (IAG/USP) - Coordenador

Formato para publicar no Comunicações da SAB
O formato das notícias a serem publicadas no "Counicações da SAB" deve ser o que segue. Informamos que não serão editadas
ou compostas mensagens com base em links ou textos, não serão editadas tabelas ou imagens. Deve ser informada a sessão
de publicação (Informes, Oportunidades, Eventos). Arquivos ou imagens associadas devem ser enviadas preferencialmente
como links, ou arquivos anexados em pdf.
     

  Título: XXXXXX
 (Comunicado por XXXX em xx/xx/xx)

        
 Texto do que se deseja divulgar: XXXXX

  
As contribuições devem ser enviadas para o e-mail:comunicacoessab@sab-astro.org.br

E-mais de Contato
Presidência - Reinaldo de Carvalho: presidenciasab@sab-astro.org.br

 Vice-Presidência - Helio Jaques Rocha Pinto: vicepresidenciasab@sab-astro.org.br
 Secretário Geral - Ramachrisna Teixeira : secretgersab@sab-astro.org.br

 Secretária da SAB - Alan Alves Brito: secretsab@sab-astro.org.br
 Tesouraria - Lucimara Martins: tesourariasab@sab-astro.org.br
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Gerais
 Diretoria: diretoriasab@sab-astro.org.br

 Secretaria da diretoria: secsab@sab-astro.org.br
 Suporte ao Portal: suporte@sab-astro.org.br

mailto:diretoriasab@sab-astro.org.br
mailto:secsab@sab-astro.org.br
mailto:suporte@sab-astro.org.br

