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Informes da Diretoria

1. Reunião Anual da SAB

Caros(as) Associados(as):

Comunicamos que todos/as que solicitaram auxílio tiveram a solicitação aceita e os valores serão comunicados em breve,
exceto nos casos abaixo:

i) não sócios/as da SAB; 
ii) inadiplentes;
iii) os que não confirmaram o pagamento da taxa de inscrição.

2. INPE

A Diretoria da SAB manifestou posicão sobre a polêmica envolvendo o ex diretor do INPE e o presidente da República. A nota
(link abaixo) foi enviada ao Jornal da Ciência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), publicada em 6 de
agosto de 2019, e também foi divulgada nas mídias sociais da SAB.

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/6-sociedade-astronomica-brasileira-
defende-qualidade-dos-indicadores-produzidos-pelo-inpe-e-repudia-demissao-de-diretor/

Informes da Comunidade
 

1. Announcement of Opportunity Gemini North Adaptive Optics Imager

(Comunicado por Marcos Diaz em 08/08/2019) 

Dear Gemini Community,

We have announced the upcoming Request for Proposals to design the imager for use with the upcoming multi-conjugate 
adaptive optics system at Gemini North. Read more at https://www.gemini.edu/gnaoi-rfp 
 
Regards,
 
Gemini Observatory
 

Oportunidades

https://www.gemini.edu/gnaoi-rfp


 
 

1.  Prorrogação do Concurso para uma vaga no Departamento de Física

(Comunicado por Rodolfo Valentim em 02/08/2019)

O Concurso Público, para provimento do cargo de Professor(a) Adjunto(a) A, Nível I, Campus Diadema, área/sub-área:
Física/Astrofísica ou Cosmologia ou Relatividade e Gravitação ou Ótica ou Física Nuclear ou Física de Partículas Elementares e
Campos ou Física Estatística está com suas inscrições prorrogadas até o dia 29/08/2019 (até 16h00), de que trata o edital no
419, de 26/06/2019, publicado no DOU de 28/06/2019, seção 3, páginas 117-122.

2.  Bolsas do Programa de Capacitação Institucional do Observatório Nacional

(Comunicado por Julio Camargo em 02/08/2019)

Está aberta Chamada Pública para preenchimento de bolsas do Programa de Capacitação Institucional - PCI do Observatório
Nacional/MCTIC, nas áreas de Astronomia/Astrofísica e Geofísica.

Submissão de propostas: 07/08 a 14/08

Resultado final: 29/08

Início da vigência das bolsas: 01/OUT

Para consultar detalhes sobre o edital e respectivos formulários, acesse o link: http://www.on.br/index.php/pt-br/programa-
pci.html

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