
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital 09/2020 

 

Seleção de Analistas de Geoprocessamento - Contrato 022/2020 

 

O coordenador adjunto da Agência Zetta (Agência Ufla de Inovação, Geotecnologia e 

Sistemas Inteligentes), no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas as 

inscrições para seleção de candidatos as vagas de Analista de Geoprocessamento para 

prestação de serviços no contrato 022/2020, pelas condições estabelecidas neste Edital. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A Agência UFLA de Inovação, Geotecnologia e Sistemas Inteligentes oferecerá 6 (seis) 

vagas para contratação em Regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) conforme 

disposto no quadro abaixo: 

Posição Nº de Vagas 

Analista de Geoprocessamento 6 

 

1.1- Analista de Geoprocessamento 

Descritivo da Vaga: 

O profissional selecionado será responsável por executar as atividades de organização e 

conferência dos dados, bem como apoiar à equipe e auxiliar na tomada de decisões referente 

aos projetos, realizando a checagem e entrega do produto final ao Gestor da área, assim como 

contribuir com as necessidades da mesma. 

Responsabilidades: 

- Organizar, verificar, manipular, compilar, modificar e armazenar arquivos e informações 

geográficas de acordo com padrões estabelecidos nos projetos; 

- Criar e documentar metodologias para a execução dos projetos, com auxílio do Analista de 

Produto, especificando o passo a passo da realização das tarefas, padrões de organizações e 

nomenclatura dos arquivos a serem gerados; 

- Atender as dúvidas pontuais da equipe durante a execução das atividades realizadas e 

auxiliá-los fornecendo novos conhecimentos de técnicas e metodologias; 

- Participar das reuniões diárias com a equipe, contribuindo para o controle e organização 

dos projetos, a fim de identificar impedimentos relacionados aos produtos e solucioná-los; 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criar mapas e gráficos, usando softwares proprietários e livres de SIG; 

- Realizar pesquisas para localizar e obter bancos de dados existentes; Conhecimentos das 

especificações técnicas ET-ADGV, ET-RDG e ET-CQPCDG; 

- Reunir, analisar e integrar dados espaciais gerados pela equipe e determinar a melhor forma 

de exibir as informações usando SIG; 

- Compilar dados geográficos de uma variedade de fontes, incluindo censos, observação de 

campo, imagens de satélite, fotografias aéreas e mapas existentes; 

- Apresentar informações aos usuários e equipes no local de trabalho e responder perguntas; 

- Definir com os usuários as necessidades de dados, requisitos dos projetos, demandas e 

produtos necessários; 

- Buscar novas tecnologias e metodologias para serem aplicadas nos projetos em andamento 

e futuros; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme solicitação do superior imediato; 

- Participar dos eventos/ritos aplicados ao seu ambiente e ao seu time, contribuindo para a 

evolução contínua; 

- Participar dos eventos da organização; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme solicitação do superior imediato ou que 

contribuam para os objetivos da instituição. 

 

Requisitos: 

- Curso Superior em Engenharia Florestal, Geografia ou áreas afins. 

- Conhecimento nos softwares utilizados na execução dos projetos (como ArcGis, 

eCognition, QGIS, ENVI, ERDAS); 

- Conhecimento em sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica; 

- Conhecimento em projetos da área de geoprocessamento em andamento nacional e 

internacional; 

- Conhecimento em linguagem de programação python; 

- Conhecimento em ferramentas de pacote office. 

 

2- DAS INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E RESULTADO 

2.1- Os currículos deverão ser encaminhados até 08/10/2020 às 23h59 para: 

recruta.zetta@ufla.br. Assunto: “Edital 09/2020” 

mailto:recruta.zetta@ufla.br


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- A seleção será feita pela equipe de Recrutamento e Seleção da Agência Zetta de acordo 

com as qualificações dos candidatos. 

2.3- O resultado final com a classificação dos candidatos, será divulgado no site da 

FUNDECC (http://www.fundecc.org.br/) em 14/10/2020. 

 

3- DA IMPUGNAÇÃO 

4.1- Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, 

protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis após o lançamento deste. Os pedidos de 

impugnação deverão ser enviados via endereço eletrônico: recruta.zetta@ufla.br, cabendo 

ao Presidente da Comissão decidir sobre o pedido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

4.2- Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento do prazo; 

4.3- Acolhida a impugnação de que trata este item, será designado novo cronograma para 

execução deste edital. 

 

4- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1- A jornada de trabalho será de segunda à sexta, totalizando 40 horas/semana (horários a 

definir); 

5.2- Não serão aceitas inscrições enviadas fora do prazo; 

5.3- A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito de 

contratação, ficando a concretização deste ato condicionada a observância das disposições 

legais pertinentes ao interesse e conveniência da Administração da Agência Zetta, da 

rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do processo seletivo; 

 

Lavras, 06 de outubro de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

Otávio Camargo Campoé 

Coordenador Adjunto da Agência Zetta 

(Agência Ufla de Inovação, Geotecnologia e Sistemas Inteligentes) 

http://www.fundecc.org.br/
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