FORMAÇÃO DE BANCO DE CONSULTORES EM
GEOPROCESSAMENTO
O IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Organização não
Governamental sem fins lucrativos, sediada em Piracicaba (SP), está formando um banco
de consultores para atuar no desenvolvimento de projetos e atividades de
geoprocessamento, em conjunto com a equipe interna da instituição.
O IMAFLORA atua na área de certificação socioambiental há mais de 20 anos, sendo
responsável pela certificação de mais de 450 empreendimentos, dos setores florestal e
agrícola. A missão do Imaflora é incentivar e promover mudanças nos setores florestal e
agrícola, visando à conservação e o uso responsável dos recursos naturais e a promoção de
benefícios sociais. Mais informações no site http://www.imaflora.org/
A área de Geoprocessamento do IMAFLORA atua em projetos e estudos alinhados com a
missão e valores da instituição, procurando gerar e disseminar um sólido conhecimento
sobre a relação entre as cadeias agropecuárias, a conservação dos recursos naturais e
questões sociais. Para atingir seus objetivos a área trabalha com levantamento,
sistematização e análise de banco de dados, análises estatísticas, técnicas de
geoprocessamento e de sensoriamento remoto, visualização de dados, entre outros,
divulgando os resultados obtidos por meio de relatórios técnicos e trabalhos científicos,
procurando atuar em parceria com outras instituições.
O presente edital visa à formação de banco de consultores em geoprocessamento para
trabalhar no apoio e suporte a área interna, seja executando partes específicas de um
projeto ou até mesmo um projeto por completo, a depender da capacidade da equipe interna
em executar as demandas existentes.
É importante ressaltar que não há, ainda, um projeto ou atividade a ser desenvolvido para
os currículos que forem selecionados. No momento em que houver alguma demanda, será
elaborado termo de referência com a descrição dos produtos a serem entregues, as
atividades a serem desenvolvidas e o cronograma a ser executado, para que os consultores
que fazem parte do banco de currículos possam fazer uma proposta formal.

Competência e qualificação necessárias





Identidade e compromisso com a missão e valores do IMAFLORA;
Domínio de softwares de geoprocessamento: Quantum GIS e/ou ArcGIS;
Domínio do pacote Microsoft Office, especialmente Word e Excel;
Experiência comprovada na criação de mapas temáticos e análises espaciais em
ambiente SIG;
 Desenvoltura para trabalhar em equipe e com diferentes atores sociais;
 Residir próximo a Piracicaba e ter disponibilidade de desenvolver parte das
atividades na sede do IMAFLORA;
Competência e qualificação desejadas
 Experiência com o banco de dados relacional PostgreSQL e sua extensão espacial
PostGIS;
 Conhecimento em linguagens de programação (Python e R principalmente) e/ou
desenvolvimento web;
Condições de trabalho
 Possuir registro (CNPJ) para elaboração de contrato (não pode ser MEI);
 Estar apta para emissão de documento fiscal.
Processo de seleção
Os interessados devem preencher
https://forms.gle/1f3YcvPcEM29nDhS9

o

formulário

disponível

no

seguinte

link:

Na falta de um ou mais documentos exigidos os currículos não serão considerados.

“O IMAFLORA valoriza e incentiva a diversidade em sua equipe”.

