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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Edital para o processo seletivo de pessoa física para prestação de serviços para o Projeto 

de MAPEAMENTO DAS COMUNIDADES DE FUNDOS E FECHOS DE PASTO (CFFP) NO 

ESTADO DA BAHIA, oriundo do Contrato n.º  014/2017 celebrado entre a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), através do Grupo de Pesquisa GeografAR,  e  a Secretaria de 

Promoção Pela Igualdade Racial (SEPROMI), através da Coordenação de Políticas para 

as Comunidades Tradicionais (CPCT), em 07/11/2017. 

OBJETIVO: seleção de Analista de Geoprocessamento para compor a equipe do 

PROJETO DE MAPEAMENTO DAS COMUNIDADES DE FUNDOS E FECHOS DE PASTO 

(CFFP) NO ESTADO DA BAHIA. 

NÚMERO DE VAGAS:  1 (uma) vaga  

1 PROCESSO SELETIVO: 

1.1 O processo seletivo será composto de duas etapas de avaliação:  

a) Primeira etapa: avaliação de experiência profissional por meio de Currículum Vitae; 

b) Segunda etapa: entrevista e  defesa do Memorial da Trajetória Profissional  

Destaca-se que todas as etapas do processo são eliminatórias. Desta forma, o candidato 

que não atender aos critérios avaliativos da Primeira Etapa será eleminiado.  

1.2 Da pontuação: 

Os candidatos serão selecionados com base na avaliação da experiência profissional 

(peso 60) e na avaliação da defesa do memorial da trajetória profissional (peso 40) à 

vaga para execução do serviço   

1.3 Do Resultado:  

O resultado da seleção será publicado nos portais do Projeto GeografAR 

(www.geografar.ufba.br/) e da FAPEX (www.fapex.org.br) 

 

 

2  REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

a) Possuir formação mínima de graduação em pelo menos uma das áreas: 

Geografia,Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia Cartográfica 

ou áreas afins; 

b) Possuir conhecimento do software QGIS e do banco de dados PostgreSQL + PostGIS, 

entre outros; 
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c) Experiência em elaboração de mapas participativos, em especial com metodologia 

de cartografia social com Comunidades Tradicionais; 

d) Carga horária de 40 horas semanas e disponibilidade de deslocamento para 

trabalho de campo fora de Salvador.  

e) Não possuir vínculo empregatício com a FAPEX. 

 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

3.1. Primeira etapa: Experiência Profissional 

a) Experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos de trabalho com Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), em particular com os softwares ArcGIS e/ou QGIS (ex 

QuantumGIS); 

b) Experiência mínima de 5 (cinco) anos de trabalho com comunidades tradicionais e 

movimentos sociais; 

c) Experiência mínima de 2 (dois) anos de utilização de Sistemas de Informação 

Geográfica e banco de dados espacial; 

d) Experiência mínima de 2 (dois) anos de trabalho com conversão de dados espaciais 

de diversos tipos de arquivos (em especial, arquivos gdb, mdb, dwg, dxf e csv para 

arquivos shapefile). 

 

3.2. Segunda etapa: Entrevista e análise da trajetória profissional  

Na entrevista serão avaliados os seguintes aspectos:  

a) Integração de conhecimentos técnicos em geotecnologia e trabalho com 

comunidades tradicionais;  

b) Motivação para desenvolver trabalhos junto a Comunidades Tradicionais; 

c) Experiência de trabalho junto a  Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto; 

d) Experiência em elaboração de mapas participativos, em especial com metodologia 

de cartografia social; 

e) Habilidade com layout de mapas e simbologias específicas; 

f) Articulação da trajetória profissional com o objeto do Projeto de Mapeamento das 

Comunidades de fundo e Fecho de Pasto (CFFP) no Estado da Bahia. 

 

 

 



3 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão abertas no dia 08/01/2018 às 9h00 e se encerrarão no dia 

15/01/2018 às 18h00.  

O candidato deverá inscrever-se unicamente por meio de correio eletrônico no 

endereço: geografar.ba@gmail.com anexando o Currículum Vitae, o Memorial da 

Trajetória Profissional, em documentos separados. O candidato deverá colocar no 

assunto da mensagem “Vaga Analista de Geoprocessamento” e informar seus dados no 

corpo da mensagem: nome completo, RG ou RNE, CPF, endereço, email e telefones de 

contato.  

Os candidatos selecionados na Primeira Etapa devem apresentar os documentos 

comprobatórios do Curriculun Vitae no dia da entrevista. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES/ATIVIDADES E OBJETO DO CONTRATO 

As funções e principais atividades a serem desempenhadas, para a participação no 

processo seletivo estão relacionadas nos itens a seguir: 

a)  Função: Analista de Geoprocessamento 

c)  Descrição da Atividade: Processamento e análise de dados espaciais no Projeto de 

Mapeamento das Comunidades Tradicionais de Fundo e Fecho de Pasto do Estado 

da Bahia . 

d) Atividades Previstas: Levantamento de dados existentes de CFFP; levantamento de 

informações secundárias que auxiliem no trabalho de campo; elaboração de mapas 

de apoio ao levantamento de dados em campo; modelagem de banco de dados; 

carga de dados primários e secundários no banco de dados; viagens de campo para 

apoio no levantamento dos dados primários; elaboração de mapas como produto 

final do projeto. 

e) Produtos esperados:  

-  Relatórios e tabelas de sistematização de dados; 

-  Coleta de dados espaciais de comunidades de fundo e fecho de pasto; 

-  Conversão e/ou vetorização dos dados espaciais coletados de  CFFP; 

-  Pesquisa e sistematização de dados secundários para elaboração de mapas de  

    auxílio ao levantamento de campo; 

-  Elaboração de mapas de auxílio ao levantamento de dados a campo; 

-  Modelagem do banco de dados; 

-  Carga no banco com dados espaciais e alfanuméricos (formulários); 

-  Elaboração de mapas finais com espacialização das Associações de CFFP   

   pesquisadas a campo; 

-  Entrega de dados e de Relatório final de dados espaciais. 
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6. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL  

A apresentação do  Memorial da Trajetória Profissional deve ser escrito em processador 

de texto Word, com espaçamento de 1,5, tipo de fonte Arial, tamanho 12 e deve possuir 

no máximo 10 (dez) laudas, destacando sua experiencia e relação com o objeto do 

Contrato. É permitida a inclusão de gráficos e ilustrações desde que coerentes com o 

conteúdo do documento. 

 

7. DA CONTRATAÇÃO 

Após a divulgação do resultado o candidato selecionado será contatado e deverá 

comparecer ao Instituto de Geociencias/Grupo de Pesquisa GeografAR para 

procedimentos de cadastro e assinatura do Contrato de Trabalho.  

 

8. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

O período do contrato será de 15 meses  

 

Salvador 08 de janeiro de 2018 

 

 

Profa. Dra. Guiomar Inez Germani 

Coordenadora do Projeto GeografAR 

  

 

 

 

 

 

 

 


