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Oportunidades
 
1. Oportunidades Pos-Doc MOSAIC no Obervatorio de Paris
(Comunicado por Henri Plana em 17/11/2019)

Dear All

There is an announcement for 3 prestigious post-doc positions allocated to the Paris Observatory by Paris-Sciences-Lettres
(see https://www.obspm.fr/IMG/pdf/ao_post-docs_2020.pdf or https://jobregister.aas.org/ad/8f837435)
with a deadline November 11th.

ELT/MOSAIC is amongst the priorities of the Institute and there are reasonably good chances that one position can be
attributed to the project.

The positions are offered for two years, starting September to December 2020. Here I am collecting possible candidates
who'll be interested to work on MOSAIC and who wish to do their research in Extragalactic, Galactic or Stellar Astronomy
either with Francois Hammer, Mathieu Puech and/or Piercarlo Bonifacio.

Could you let young scientists in your immediate surrounding aware of this announcement? In case they are interested, could
they contact Mathieu or myself before October 4th in order to have sufficient time for preparing the forms?

Best regards
Francois
 

 

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

http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLcu_WK_bs_GOblDc5SIIdN_mhGcY4NlPpRZz1eBB5xKzcy3r-CvxY_hXY2yviaW5J3M9nHDNJ1OoP35R5djRpBfHJ4MJOwD26lxkLKQPmqrjVfoEQXrU5_J0FkcDps2ZDEou2Yf_PRbWPYqnlnbfEtk
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLcu_WK_bs_GOblDc5SIIdN_mhGcY4NlPpRZz1eBB5xKzcy3r-CvxY_hXY2yviaW5J3M9nHDNJ1OoP35R5djRpBfHJ4MJOwD26lxkLKQPmqrj6Z9zHJS59Qajqz_73PF8RQfgIkDUX8hbtz9cutbG-Ss
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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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