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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
LAMA - LABORATÓRIO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA

Projeto: Mapeamento do estado de conservação de unidades de paisagem na rebio
das araucárias: base para monitoramento ambiental e elaboração de plano de
manejo.

As instituições acima relacionadas comunicam a quem interessar que estará
recebendo inscrições para 01 (uma) vaga destinada a Técnico em Geoprocessamento,
referente ao projeto supracitado. A vaga visa à realização dos objetivos: Organizar base
cartográfica digital e de dados georreferenciados para as atividades de planejamento,
gerenciamento e monitoramento da REBIO, mapear a evolução temporal do uso das
terras e analisar implicações para recuperação das áreas e conservação da biodiversidade.
O técnico terá sua contratação no valor líquido de R$ 1.532,50 (mil quinhentos e
trinta e dois reais e cinquenta centavos) mensais para desenvolver trabalhos de Técnico
em Geoprocessamento e extensão com dedicação de 40h semanais, devendo haver
disponibilidade para viajar, conhecimentos em técnicas de desenvolvimento rural
sustentável e experiência em sistemas participativos de produção. Indispensável
experiência em trabalhos voltados a geoprocessamento, sistemas de informações
geográficas, processamento digital de imagens, levantamentos topográficos com
receptores GPS (global position system).

1. INSCRIÇÃO
03 de março a 06 de março de 2014, enviar Curriculum Vitae (Lattes)
para lama@uepg.br.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e
Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa

2. VAGA
Técnico em Geoprocessamento

01

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Trazer na hora da entrevista:
- Documentos Pessoais: RG e CPF (duas fotocópias);
- Curriculum vitae simplificado (Lattes).

4. SELEÇÃO
Análise de documentação e entrevista.
A entrevista se dará no dia 07 de março, às 14:00 horas, no Laboratório de Mecanização
Agrícola, Bloco F, no Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
Av. Carlos Cavalcanti 4748, Ponta Grossa.

5. RESULTADO FINAL
Dia 07 de março às 17:00 h, no mesmo local da inscrição e no website da FAUEPG.

Ponta Grossa, 03 de março de 2014

Prof. Dr. Carlos Hugo Rocha

Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto

