
TERMO DE REFERÊNCIA
Consultor(a) Júnior de Suporte Técnico em Geotecnologias

Função: Consultor(a) para prestação de serviços de geoprocessamento e análises de
dados geográficos e de imagens de satélite para apoiar a equipe de Articulação
Institucional  do Projeto MapBiomas.

Organização contratante: Projeto MapBiomas

Sobre o MapBiomas
O Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil - MapBiomas
(http://mapbiomas.org/) é uma iniciativa que envolve uma rede colaborativa de ONGs,
universidades e empresas de tecnologia para entender a dinâmica do uso do solo no Brasil.
Para gerar uma série histórica de mapas anuais de cobertura e uso da terra no Brasil desde
1985 até o presente, as equipes utilizam processamento em nuvem e classificadores
automatizados desenvolvidos e operados a partir da plataforma Google Earth Engine.

Entre suas iniciativas mais recentes está o MapBiomas Alerta
(http://alerta.mapbiomas.org/), que visa desenvolver e implementar um sistema confiável
(frequente, preciso, aberto e conectado aos usuários) de validação em grande escala de
alertas de desmatamento, degradação e regeneração em todos os biomas do país.

1. Objetivo Geral
O objetivo da contratação é a prestação de serviços com o uso de geotecnologias para a
área de Articulação Institucional do projeto MapBiomas, incluindo:

(i) processar dados georreferenciados, analisar informações geográficas de uso e
cobertura do solo e verificar áreas desmatadas em imagens de satélite com enfoque
nos alertas de desmatamento/supressão da vegetação nativa dos biomas
brasileiros;
(ii)  elaborar documentação técnica em padrão pré-definido.

2. Atividades
As principais atividades envolvidas nesta consultoria são:

- Receber e analisar arquivos georreferenciados (padrão Shapefile) de uso e
cobertura do solo, limites territoriais e fundiários, alertas/avisos de desmatamento, além de
dados informações auxiliares, em gráficos ou planilhas;
- Comparar e realizar cruzamentos de dados de uso do solo e desmatamento com
demais dados territoriais, como limites de áreas protegidas, de propriedades rurais e outros
elementos relevantes à análise.
- Verificar as datas de ocorrência das alterações territoriais, tais como a evolução de
desmatamento com base em imagens de alta resolução (identificar imagens de “antes” e
“depois”).
- Documentar o resultado das análises com uso de ferramentas Google e/ou MS.Office
em arquivos com textos, tabelas e gráficos, utilizando padrão pré-definido.
- Enviar os arquivos analisados e a documentação dentro do prazo e qualidade
preestabelecidos.

http://mapbiomas.org/
http://alerta.mapbiomas.org/


3. Requisitos exigidos

3.1. Requisitos mínimos
a) Ensino Superior Completo nas áreas de Geografia, Cartografia, Ciências
Ambientais ou afins.
b) Experiência no uso de geotecnologias - software QGIS ou similares para
realização de análises espaciais e elaboração de mapas temáticos (layouts e
ilustrações).
c) Experiência na elaboração de documentos, apresentações/slides e planilhas
com ferramentas Google, MS.Office ou LibreOffice.

3.2. Requisitos desejados
a) Experiência com interpretação/processamento de imagens de  sensoriamento
remoto e mapeamento de desmatamento, uso e cobertura do solo.
b) Experiência no uso da ferramenta Google Earth Engine.

3.3. Competências e habilidades necessárias
a) Capacidade de relacionamento interpessoal.
b) Capacidade para trabalhar em colaboração na equipe.
c) Pró-atividade e comunicação.
d) Comprometimento com produtos, qualidade  e prazos.

4. Condições do contrato
- Contrato de consultoria/prestação de serviços (CNPJ).

5. Candidatura
Os interessados deverão preencher o formulário anexando:
a) Currículo (máximo 2 páginas)
b) Carta de intenção com pretensão de valor mensal para consultoria (máximo 1 página).

Prazo para inscrições: 31.08.2021

https://forms.gle/CP4dtPas1f52LDYW8

