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Notas do Editor
Acompanhem as atividades da SAB nas redes sociais.

 

Informes da Diretoria
 

 

1. Inscrições e submissões de resumos para a Reunião Anual da SAB 2019

 
PERÍODO

  
29 de abril a 15 de junho

  
SUBMISSÃO DE RESUMO

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

NOTA 
  

Associados efetivos que ainda sejam estudantes de pós-graduação poderão pagar os valores R$ 250,00 (até 30/06/2019) e
R$ 300,00 (após 01/07/2019). Para isso devem solicitar à secretaria um cupom-desconto antes de procederem ao
pagamento da inscrição.

2. Pagamento da anuidade

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

  
Sempre que fizer pagamento via transferência bancária ou boleto, envie o recibo para secsab@sab-astro.org.br. Do contrário
não temos como processar a informação.

Oportunidades
  

 

1. Seleção para Bolsa de Pós-doutorado na Univap
(Comunicado por Alexandre S. Oliveira em 13/05/2019)
 
 

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


O Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia (PPGFA) da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP - abre
oportunidade para 01 (uma) bolsa de Pós-Doutorado, fornecida pela CAPES (programa PNPD), com duração de 01 (um) ano,
podendo ser renovada por mais 01 (um) ano, no valor de 4100 (quatro mil e cem) reais.

  
Candidatos devem atuar em uma das três áreas do PPGFA (i.e. Astrofísica, Física Espacial, Matéria Condensada), ter
publicação nos temas de pesquisa dos docentes do PPGFA e possuir título de doutor há menos de 7 anos, quando da
implementação da bolsa.

  
Os interessados devem enviar um e-mail para fisica@univap.br com os seguintes itens:

  
a) Plano de Trabalho (referente a 1 ano de bolsa) e Projeto de Pesquisa.

 b) CV Lattes atualizado.
 c) Carta de candidatura, indicando o supervisor na UNIVAP.

  

Propostas serão recebidas até 09 de junho de 2019. O resultado da seleção será divulgado até 15 de junho de 2019 para
início das atividades a partir de 01 de julho de 2019.

  

Demais informações estão no Edital em anexo. Mais detalhes sobre o PPGFA
emhttps://www.univap.br/universidade/instituto-de-pesquisa/doutorado-em-fisica-e-astronomia.html

 

2. Joint PhD Position in Exoplanetary Sciences at University of Grenoble Alpes and University of
Geneva
(Comunicado por Leonardo A. dos Santos em 16/05/2019)

  
One 3-year PhD position is currently available at Institute of Planetology and Astrophysics of Grenoble (IPAG) at the
University of Grenoble Alpes and at the Department of Astronomy of Geneva University. The position starts September 1st,
2019 for 18 months at IPAG in Grenoble, followed by 18 months at Geneva Observatory.

  
The successful applicant will manage observing programs to search for exoplanets around low-mass stars. 

  
Project: Searching for exo-earths in the habitable zones of M dwarfs with NIRPS and ExTrA

  
Applications are invited for a joint PhD position at the Grenoble-Alpes and Geneva universities working with Dr. Xavier Bonfils
and Prof. François Bouchy to find more habitable-zone transiting exo-Earths amenable to characterization. The project rests

 on two strategic instruments with infrared sensitivity. This is expected to boost the efficiency of planet search around cool
low-mass stars, which emits most of their light at infrared wavelengths. The instruments are NIRPS, an infrared Doppler
spectrograph that will work in tandem with the visible spectrograph HARPS on 3.6-m ESO telescope, and ExTrA, an array of
three 60-cm telescopes capable of infrared photometry and also located in La Silla, Chile. It will also work in synergy with

 TESS, a NASA mission poised to detect thousands new transiting planets around bright stars.
  

The successful applicant will contribute to this ambitious planet search by managing observations, analysing the data being
collected and interpreting the results.

  
Start date: September 2019

 Duration: 3 years
 Salary: ~21,000 € / year gross salary in Grenoble and ~50,000 CHF / year gross

 salary in Geneva, according to respective university rules
 Deadline: candidates are encouraged to apply at their earliest convenience and no

 later than June 14th
  

Requirements :
 - A MSc degree in astronomy, physics or related fields;

 - programming (Unix, Python, C);
 - proficient in scientific English.

  
Further inquiries and applications should be sent to both xavier.bonfils@univ-grenoble-alpes.fr and francois.bouchy@unige.ch

  
Applications should include:

  
- a curriculum vitae;

 - a cover letter listing 2 names of references / referees. Up to 2 reference letters can be sent by the referee themselves;
 - diploma and grades for the previous 2 years;

 - manuscripts, reports, presentation, code or any product from previous research experience is also welcome.

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

http://webmail.sab-astro.org.br/ensignia/src/compose.php?send_to=fisica%40univap.br
https://www.univap.br/universidade/instituto-de-pesquisa/doutorado-em-fisica-e-astronomia.html
http://webmail.sab-astro.org.br/ensignia/src/compose.php?send_to=xavier.bonfils%40univ-grenoble-alpes.fr
http://webmail.sab-astro.org.br/ensignia/src/compose.php?send_to=francois.bouchy%40unige.ch
mailto: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
 Secretaria Geral - Ramachrisna Teixeira : secretgersab@sab-astro.org.br

 Secretaria da SAB - Alan Alves Brito: secretsab@sab-astro.org.br
 Tesouraria - Lucimara Martins: tesourariasab@sab-astro.org.br

  
Gerais

 Diretoria: diretoriasab@sab-astro.org.br
 Secretaria da diretoria: secsab@sab-astro.org.br

 Suporte ao Portal: suporte@sab-astro.org.br
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