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ANEXO II – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

REQUISITOS: 

A exigência específica para os cargos de Analista e Tecnologista é possuir diploma de nível superior, 

devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Os requisitos por cargo/área de conhecimento são 

os seguintes: 

 

CARGO ÁREA DE CONHECIMENTO REQUISITOS 

Analista Análise de Projetos Curso superior completo. 

Analista 
Análise de Sistemas/ 
Desenvolvimento de 
Aplicações – Web Mobile 

Curso superior completo em Análise de Sistemas, ou 
Tecnologia da Informação, ou Sistemas de Informação, ou 
Processamento de Dados, ou Ciência da Computação, ou 
Engenharia da Computação, ou Engenharia de Sistemas, ou 
Bacharelado em Informática; ou ainda, curso superior 
completo na área de Ciências Exatas. 

Analista 
Análise de 
Sistemas/Desenvolvimento de 
Sistemas 

Curso superior completo em Análise de Sistemas, ou 
Tecnologia da Informação, ou Sistemas de Informação, ou 
Processamento de Dados, ou Ciência da Computação, ou 
Engenharia da Computação, ou Engenharia de Sistemas, ou 
Bacharelado em Informática; ou ainda, curso superior 
completo na área de Ciências Exatas.  

Analista 
Análise de Sistemas/Suporte 
Operacional 

Curso superior completo em Análise de Sistemas, ou 
Tecnologia da Informação, ou Sistemas de Informação, ou 
Processamento de Dados, ou Ciência da Computação, ou 
Engenharia da Computação, ou Engenharia de Sistemas, ou 
Bacharelado em Informática; ou ainda, curso superior 
completo na área de Ciências Exatas. 

Analista Análise em Biodiversidade 
Curso Superior Completo em Biologia, Ecologia, Geografia, 
Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica ou Engenharia 
Ambiental. 

Analista Auditoria 

Curso superior completo em Ciências Contábeis, 
Administração, Economia, Direito, Análise de Sistemas, ou 
Engenharia de Produção. 
No caso de formação em Ciências Contábeis, o candidato 
deverá apresentar a habilitação/registro no Conselho da 
categoria profissional. 

Tecnologista Biblioteconomia Curso Superior completo em Biblioteconomia. 

Analista Ciências Contábeis 
Curso Superior completo em Ciências Contábeis. 
Habilitação/registro no Conselho da categoria profissional. 

Analista Design Instrucional 
Curso Superior completo em Pedagogia, Letras, Comunicação 
Social - Habilitação Jornalismo, Psicologia ou Administração. 

Tecnologista Economia Curso Superior completo em Ciências Econômicas. 

Analista Educação Corporativa Curso Superior completo em Pedagogia.  

Analista Engenharia Agronômica Curso Superior completo em Engenharia Agronômica 

Tecnologista Engenharia Cartográfica Curso Superior em Engenharia Cartográfica ou Agrimensura 

Analista Engenharia Civil Curso Superior completo em Engenharia Civil. 

Tecnologista Engenharia Florestal Curso Superior Completo em Engenharia Florestal. 
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CARGO ÁREA DE CONHECIMENTO REQUISITOS 

Tecnologista Estatística Curso Superior completo em Estatística. 

Tecnologista Geografia Curso Superior completo em Geografia. 

Analista Geoprocessamento 

Curso Superior completo em Engenharia, Geografia, 
Arquitetura, Arquitetura e Urbanismo, Urbanismo, Geologia, 
Oceanografia, Análise de Sistemas, Geoprocessamento, 
Processamento de Dados, Tecnologia da Informação, Sistemas 
de Informação, Ciência da Computação, Informática, ou outros 
correlatos na área de Informática. 

Analista Jornalismo/Redes Sociais 
Curso superior completo em Comunicação Social com 
habilitação em Jornalismo. 

Analista Orçamento e Finanças Curso Superior completo. 

Analista Planejamento e Gestão Curso Superior completo. 

Analista 
Processos Administrativos 
Disciplinares 

Curso Superior completo. 

Tecnologista 
Programação 
Visual/Webdesign 
 

Curso superior completo em Design com habilitação em 
Comunicação Visual ou Mídia Digital; ou Desenho Industrial 
com habilitação em Programação Visual; ou Comunicação 
Visual; ou Design; ou Design Gráfico. 

Analista 
Recursos Humanos - 
Administração de Pessoal 

Curso Superior completo. 

Analista 
Recursos Humanos - 
Desenvolvimento de Pessoas 

Curso Superior completo. 

Analista Recursos Materiais e Logística 
Curso Superior completo em Administração, Engenharia de 
Produção, Logística ou Direito. 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

As principais atribuições para o cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações 

Geográficas e Estatísticas são voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao 

exercício das competências institucionais e legais a cargo do IBGE e para o cargo de Tecnologista em 

Informações Geográficas e Estatísticas, as atribuições são voltadas às atividades especializadas de 

produção, análise e disseminação de dados e informações de natureza estatística, geográfica, cartográfica, 

geodésica e ambiental; conforme estabelecido no artigo 71, incisos II e IV, da Lei nº 11.355, de 19 de 

outubro de 2006. 

 

As descrições sumárias das atribuições das Áreas de Conhecimento do cargo de ANALISTA DE 

PLANEJAMENTO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA EM INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS são: 

 

ANÁLISE DE PROJETOS 

Desenvolver estudos e pesquisas na área de produção de informações estatísticas e projetos de pesquisa, 

com vistas à melhoria da qualidade e à modernização da gestão dos processos de produção, desde o 

planejamento até a disseminação, considerando referências internacionais, padrões e indicadores de 

qualidade na produção estatística; fazer explanação oral de projetos quando necessário; elaborar estudos, 

relatórios e outros documentos; ministrar treinamento técnico-operacional; e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

 



 

 EDITAL N° 01/2015 

 

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA | CONCURSO PÚBLICO  45 

 
 

ANÁLISE DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES – WEBMOBILE 

Participar de atividades voltadas ao desenvolvimento de aplicações web e mobile utilizando as tecnologias: 

PHP 5.6 ou superior, Dot Net 4.5 ou superior (C#, WebApi e WebServices) e Javascript (AJAX, JSON, web 

storage e web workers); HTML 5; CSS 3; Phonegap; AngularJS 1.4 ou superior; realizar modelagem de 

dados; desenvolver aplicações orientadas a serviços (SOA); desenvolver sistemas integrados a um ou mais 

bancos de dados relacionais (Mysql 5.6 ou superior, Sql Server 2012 ou superior); criação de componentes, 

plugins e módulos utilizando a API de desenvolvimento do Joomla 3.4 ou superior; e executar outras 

atividades compatíveis com o cargo. 


ANÁLISE DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Participar de atividades voltadas ao desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento para dispositivos 

móveis e aplicações web; modelagem de dados; desenvolver aplicações orientadas a serviços (SOA); 

empregar as linguagens PHP, JSP, Dot Net (C#), Javascript (Ajax), ActionScript, Java, JSF, HTML,HTML 5, CSS, 

RichFaces e JasperReports; desenvolver aplicações utilizando orientação a objetos, bem como utilização de 

mapeadores objeto relacionais, como NHibernate e EntityFramework; utilizar os sistemas operacionais 

Linux e Windows; aplicar conhecimento de desenvolvimento de sistemas integrados a um ou mais bancos 

de dados relacionais (Mysql, PostgreSQL, Sql Server ou Oracle); utilizar tecnologias ASP.NET MVC e WEBAPI, 

bem como construir webservices utilizando SOAP e REST; aplicar conhecimento da API de desenvolvimento 

do Joomla, utilizar plataformas móveis Androide, Windows Phone e IOS; e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

ANÁLISE DE SISTEMAS/SUPORTE OPERACIONAL 

Prestar suporte técnico ao ambiente de rede locais e de longa distância e aos sistemas operacionais, 

virtualização, serviços distribuídos, hardware e software de sistemas de armazenamento, política de 

segurança da informação e segurança de serviços Internet; participar de atividades voltadas à 

administração e suporte a sistemas gerenciadores de banco de dados; desenvolver atividades de 

implantação e suporte aos sistemas em produção, realizando levantamento de necessidade de 

infraestrutura; desenvolver atividades de prospecção, planejamento, implantação, suporte, supervisão e 

monitoração dos serviços; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

ANÁLISE EM BIODIVERSIDADE 

Produzir dados primários sobre biodiversidade do território nacional, por meio de levantamentos 

fitogeográficos, fitofisionômicos, florísticos, estudos fitossociológicos, coletas de material botânico e 

documentação fotográfica, além de sistematizar e analisar os dados produzidos por outras instituições; 

desenvolver metodologias, elaborar pareceres, mapas, diagnósticos e relatórios, tabelas e gráficos, por 

meio de análise de dados espaciais, ecologia da paisagem e modelagem sobre padrões de distribuição de 

comunidades vegetais; trabalhar com curadoria de coleções científicas; produzir estatísticas e indicadores 

de biodiversidade; integrar dados de biodiversidade em estudos de vulnerabilidade, diagnósticos 

ambientais, zoneamentos ecológicos econômicos e contas ambientais; e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

AUDITORIA 

Realizar análise de demonstrações contábeis; examinar documentos de atos de gestão; executar atividades 

relacionadas ao planejamento dos trabalhos de auditoria; participar de reuniões de abertura dos trabalhos 

de auditoria com os gestores das Unidades Estaduais do IBGE e os responsáveis pelos processos de 

trabalho; avaliar a efetividade de trabalhos de auditoria e o resultado das ações de implementação das 
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recomendações e sugestões constantes em relatórios de auditoria; fornecer subsídios para o 

aperfeiçoamento de normas e de procedimentos que visem a garantir a efetividade das ações e a 

sistemática de controle interno; executar o programa de auditoria de acordo com técnicas específicas; 

entrevistar e elaborar plano de ação, em conjunto com o auditado, para solução de problemas 

identificados; participar de reuniões de encerramento dos trabalhos de auditoria; exercer a função de 

Auditoria de Gestão, acompanhando a execução das políticas públicas estabelecidas nos planos e 

programas governamentais; elaborar relatórios de auditorias planejadas ou especiais; monitorar a 

execução de plano de ação; acompanhar a edição de normas legais e rotinas internas; efetuar a 

manutenção dos programas e papéis de trabalho de auditoria; elaborar sumário executivo dos trabalhos de 

auditoria realizados; auxiliar na elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e 

do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT; examinar denúncias de ilícito administrativo 

praticado na Administração e sugerir o procedimento administrativo disciplinar a ser instaurado; emitir 

parecer sobre procedimento administrativo disciplinar concluído; zelar para que a atividade da 

Administração Pública se desenvolva segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade, eficácia, efetividade e economicidade; recomendar ao dirigente máximo de 

órgão ou entidade a instauração de Tomada de Contas Especial, sindicâncias e processos administrativos 

disciplinares para apuração de responsabilidade; acompanhar a implementação das recomendações em 

relatórios da Controladoria-Geral da União - CGU e diligências do Tribunal de Contas da União - TCU; viajar 

a serviço em todo o território nacional, sempre que necessário; e executar outras atividades compatíveis 

com o cargo.  

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Executar trabalhos especializados da área contábil, utilizando os Sistemas Governamentais e Corporativos, 

bem como ações administrativas decorrentes; desenvolver atividades que envolvam atos e fatos da 

contabilidade governamental nos seus sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial e que 

compreendam a análise de balancetes, balanços, registros e demais demonstrações contábeis, prestações 

de contas, relatórios, pareceres, e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários; 

orientações e normatizações; registro de operações contábeis; acompanhamento da legislação sobre 

contabilidade pública e matérias correlatas; orientar e organizar o processo de tomadas ou prestação de 

contas; elaborar pareceres sobre matérias de natureza técnica, jurídico-contábil, financeira e orçamentária, 

propondo, se for o caso, as soluções cabíveis em tese; supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de 

depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações; elaborar estudos, relatórios e outros 

documentos, com base em registros administrativos; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

DESIGN INSTRUCIONAL 

Selecionar estratégias didáticas, mídias e tecnologias adequadas a diferentes tipos de aprendizagem, 

objetivos e público alvo; adequar o conteúdo dos projetos educacionais à metodologia a distância; 

construir o roteiro do curso, contendo a especificação da estrutura e do fluxo da informação, as instruções 

de diagramação, interação e navegação; avaliar e rever as soluções educacionais desenvolvidas; e executar 

outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

Planejar, elaborar e executar ações de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa; desenvolver 

competências relacionadas à gestão, organização e prestação de serviços com relação às ações de 

treinamento, desenvolvimento e educação; elaborar em equipe o projeto pedagógico organizacional; 
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planejar, coordenar e avaliar projetos instrucionais de suporte ao projeto pedagógico organizacional; 

administrar as atividades técnicas necessárias à realização do projeto pedagógico organizacional; planejar, 

selecionar e administrar recursos humanos, conteúdos, procedimentos, atividades, recursos materiais, 

estratégias didático-pedagógicas, instrumentos de avaliação e metodologias para as ações de capacitação; 

definir objetivos instrucionais cognitivos, comportamentais e de competências para as ações de 

capacitação; construir e aplicar instrumentos de avaliação de necessidades e de resultados nas ações de 

treinamento, desenvolvimento e educação; dar suporte técnico e material à execução das ações de 

capacitação; elaborar apostilas, catálogos e manuais pedagógicos voltados às ações de capacitação; redigir 

pareceres e relatórios; e acompanhar o gerenciamento de parcerias, convênios e contratos relacionados às 

ações de capacitação. 

 

ENGENHARIA AGRONÔMICA 

Desenvolver estudos e pesquisas; levantar, organizar, sistematizar e avaliar informações; elaborar 

relatórios, gráficos e tabelas; planejar e executar projetos; elaborar textos (analíticos, pareceres e relatórios 

técnicos); analisar dados quantitativa e qualitativamente; desenvolver eventualmente atividades de campo; 

fazer explanação oral de projetos quando necessário; ministrar treinamento técnico-operacional; e 

executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

ENGENHARIA CIVIL 

Desenvolver projetos de engenharia; planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar, emitir laudo 

técnico, vistoriar, fiscalizar execução de contratos de obras; controlar a qualidade dos suprimentos e 

serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação técnica; e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

GEOPROCESSAMENTO 

Executar atividades relacionadas às ciências da geoinformação, sistemas geodésicos de referência, sistema 

geodésico brasileiro, GNSS, sensoriamento remoto, processamento e representação de dados geográficos e 

estrutura territorial brasileira; implementar sistemas computacionais para coleta, armazenamento, 

tratamento, processamento, análise e reprodução de dados geoespaciais, utilizando técnicas de 

geoprocessamento; desenvolver e implantar modelos de dados geoespaciais, funções topológicas e 

arquitetura de geoserviços; utilizar ferramentas de geoprocessamento para o processamento e análise de 

dados geoespaciais vetoriais e o processamento digital de imagens de satélites e fotografias aéreas e dados 

de altimetrias para construção de modelos digitais de terreno MDT; elaborar mapas temáticos para a 

disponibilização em publicações técnicas, atlas, séries de mapas e serviços web; utilizar os softwares 

Geomedia, ArcGis ou QuantumGis; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

JORNALISMO/REDES SOCIAIS 

Redigir textos para veículos de comunicação diversos (jornal, revista, internet, TV, rádio, publicações 

institucionais, redes sociais); verificar a edição de textos; acompanhar as etapas de produção de 

publicações internas e externas (pauta, apuração, redação, edição); pesquisar e selecionar assuntos 

relacionados à instituição e outros temas para desenvolvimento de textos; interpretar gráficos, tabelas e 

mapas; redigir releases e textos para material promocional; atender jornalistas e intermediar contatos 

entre a mídia e a instituição; organizar, conduzir e acompanhar entrevistas coletivas e individuais; redigir 

outras peças, como relatórios, planos de comunicação, entre outros; produzir conteúdo, acompanhar e 

avaliar atuação nas diversas redes sociais existentes; elaborar material para atualização diária dos perfis do 
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IBGE nas mídias sociais; auxiliar na elaboração das pautas e campanhas jornalísticas específicas para as 

mídias sociais; gravar áudios e vídeos, editá-los e publicá-los em meio digital; tirar fotografias digitais, 

prepará-las e publicá-las em meio digital; elaborar imagens para Internet; realizar clipping de notícias, 

videoclipping e audioclipping e preparar relatórios de avaliação da presença da instituição na mídia; 

elaborar projetos relacionados às novas tecnologias da informação (redes sociais); e executar outras 

atividades compatíveis com o cargo.  

 

ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Executar trabalhos especializados da área orçamentária e financeira, utilizando os Sistemas 

Governamentais e Corporativos, bem como ações administrativas decorrentes; analisar e pesquisar atos e 

fatos da administração orçamentária e financeira; programar, executar e controlar recursos orçamentários 

e financeiros; executar empenho, liquidação e pagamento das despesas; controlar e pagar restos a pagar e 

despesas de exercícios anteriores; gerir suprimento de fundos; executar a conformidade diária e 

documental e o rol de responsáveis; reter e recolher tributos incidentes sobre bens e serviços; elaborar 

estudos, relatórios e outros documentos, com base em registros administrativos; e executar outras 

atividades compatíveis com o cargo. 

 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Exercer atividades relacionadas ao planejamento e à gestão da Instituição, através da condução de 

processos integrados de discussão estratégica para a implementação de planos operacionais; atuar no 

planejamento orçamentário; elaborar e monitorar indicadores e métricas de apoio à gestão, utilizando os 

sistemas governamentais e corporativos para monitoramento do desempenho institucional; realizar 

estudos relacionados à modernização administrativa para implementação de medidas que visem à 

melhoria dos processos de trabalho e de mecanismos de acompanhamento e controle; produzir relatórios e 

outros documentos; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 

Instaurar processos administrativos disciplinares para apuração de responsabilidade, no âmbito do IBGE, 

por falta funcional praticada por servidor; elaborar documentação relativa à instrução processual, tais 

como: atas de instauração e de reunião, ofícios pertinentes ao processo, notificações, intimações, citações, 

termo de indiciação, relatórios, dentre outros; emitir instruções técnico-normativas às unidades 

organizacionais e às comissões de processo administrativo disciplinar e de sindicância do IBGE, quanto à 

matéria de processo administrativo disciplinar; acompanhar, controlar e analisar os processos 

administrativos disciplinares e sindicâncias, instaurados no âmbito do IBGE, para atender à demanda de 

auditorias interna e externa; organizar, instrumentalizar, integrar e acompanhar a rede de colaboradores 

que atuam nos trabalhos referentes aos procedimentos disciplinares; e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Identificar melhorias e implantar procedimentos referentes ao controle dos dados de cadastro e 

pagamento, desde a análise até a sua operacionalização; registrar e manter atualizadas, junto ao Sistema 

SIAPE e outros sistemas governamentais, todas as informações necessárias para o cadastro e pagamento 

dos servidores ativos, contratados temporários, aposentados, beneficiários de pensão e estagiários; 

executar a contratação de servidores e contratados temporários; organizar e manter atualizada a 

documentação funcional; controlar e conceder benefícios; conferir e controlar os dados dos relatórios de 
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pagamentos recebidos quanto à exatidão de seus valores e dos comandos das alterações; analisar, instruir 

processos e orientar as Unidades Organizacionais do IBGE quanto aos assuntos relativos a pagamento, 

aposentadoria e pensão; emitir os relatórios e gerar os dados necessários aos recolhimentos dos encargos 

sociais e/ou impostos devidos ao governo (GFIP, RAIS, DIRF, etc.); fornecer informações gerenciais que 

retratem a situação das atividades desenvolvidas para tomada de decisões; e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

RECURSOS HUMANOS - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

Planejar, desenvolver, monitorar e avaliar os processos de gestão de pessoas, tais como: recrutamento e 

seleção, integração, movimentação, acompanhamento e desenvolvimento de pessoas; planejar, 

desenvolver e avaliar os processos de gestão de desempenho e de competências, com vistas ao 

desenvolvimento funcional e sucessão gerencial; planejar, implementar e acompanhar programas de 

capacitação e desenvolvimento dos servidores visando à sua valorização, à melhoria do desempenho 

funcional e gerencial e ao atendimento das necessidades institucionais; viabilizar mecanismos para 

valorização de comportamentos que efetivem as práticas dos servidores para a excelência dos processos 

técnicos e administrativos do IBGE; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

RECURSOS MATERIAIS E LOGÍSTICA 

Exercer atividades inerentes à área de suprimentos, logística e infraestrutura, com vistas à melhoria da 

qualidade dos processos de gestão institucional e da modernização administrativa, tais como: 

planejamento, análise, noções básicas sobre administração de contratos de serviços de forma indireta e 

contínua (elaboração de especificação de serviços, elaboração de projetos básicos, termo de referência, 

contratos administrativos, análise de planilhas de formação de preços, repactuação de contratos, 

reequilíbrio econômico-financeiro, elaboração de relatórios gerenciais de suporte a decisão); noções 

básicas sobre administração patrimonial (controle, guarda e distribuição de materiais e bens patrimoniais, 

implantação e execução de planos, programas e projetos relativos às atividades de Gestão Patrimonial de 

bens móveis e imóveis, racionalização e simplificação de processos); e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

As descrições sumárias das Áreas de Conhecimento do cargo de TECNOLOGISTA EM INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS são: 

 

BIBLIOTECONOMIA 

Normalizar documentos de acordo com as normas de documentação da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT; efetuar pesquisa em bancos e bases de dados bibliográficos; interpretar e sintetizar 

conteúdos de informação com vistas à elaboração de resumos, índices, textos de apresentação e quartas-

capas de publicações; redigir, registrar e classificar documentos; elaborar e manter o controle de 

vocabulário através das terminologias utilizadas nos dicionários das pesquisas produzidas pela Instituição; 

planejar, organizar, gerenciar serviços, através de técnicas biblioteconômicas e promover ações visando 

atender as necessidades dos usuários; auxiliar nas atividades técnicas de seleção e aquisição por compra, 

doação ou intercâmbio de materiais informacionais; catalogar documentos; atender e orientar o usuário na 

localização do material que necessita na utilização dos recursos informacionais, impressos e eletrônicos, 

bem como no uso geral da biblioteca; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

ECONOMIA 
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Desenvolver estudos e pesquisas; levantar, organizar, sistematizar e avaliar informações; elaborar 

relatórios, gráficos e tabelas; planejar e executar projetos; elaborar textos (analíticos, pareceres e relatórios 

técnicos); analisar dados quantitativa e qualitativamente; desenvolver eventualmente atividades de campo; 

fazer explanação oral de projetos quando necessário; ministrar treinamento técnico-operacional; e 

executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

ENGENHARIA CARTOGRÁFICA 

Executar atividades relacionadas ao planejamento, manutenção e densificação do Sistema Geodésico 

Brasileiro nas suas componentes planimétrica, altimétrica e gravimétrica associada; executar, fiscalizar e 

validar o levantamento geodésico para implantação das redes geodésicas, o ajustamento das observações 

para determinações de coordenadas precisas e a implantação e manutenção das redes geodésicas ativas; 

identificar insumos de sensoriamento remoto e fotogrametria para as atividades de mapeamento 

topográfico e cadastral; planejar, executar, fiscalizar e validar o apoio de campo para o suporte ao 

georeferenciamento de insumos de sensoriamento remoto e fotogrametria e a coleta e padronização de 

nomes geográficos; planejar e executar as atividades de aerotriangulação, ortorretificação, extração e 

edição de modelos digitais de elevação de insumos de sensoriamento remoto e fotogrametria, bem como 

aquisição de feições cartográficas para o mapeamento de referência; planejar e validar a compilação e/ou 

editoração cartográfica de mapas e cartas; planejar a aquisição de insumos e a execução e validação do 

mapeamento de referência para apoio às pesquisas do IBGE; acompanhar a evolução da divisão político-

administrativa do Brasil e executar e validar a sua representação cartográfica; e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

ENGENHARIA FLORESTAL 

Elaborar estudos sobre vegetação, visando a produção de informações sob a forma de mapas, diagnósticos 

e relatórios, através do levantamento fitogeográfico, fitofisionômico e florístico, estudos fitossociológicos, 

inventário florestal e coletas de material botânico; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

ESTATÍSTICA 

Desenvolver estudos e pesquisas; levantar, organizar, sistematizar e avaliar informações; elaborar 

relatórios, gráficos e tabelas; planejar e executar projetos; elaborar textos (analíticos, pareceres e relatórios 

técnicos); analisar dados quantitativa e qualitativamente; desenvolver eventualmente atividades de campo; 

fazer explanação oral de projetos quando necessário; ministrar treinamento técnico-operacional; e 

executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

GEOGRAFIA 

Fazer levantamento, revisão e análise bibliográfica; elaborar textos (analíticos, pareceres e relatórios 

técnicos), tabelas, gráficos, cartogramas e mapas para análise quantitativa e qualitativa do território 

brasileiro; fazer a interpretação analógica e digital, em escalas de diferentes níveis, de imagens obtidas 

através de sensores remotos de imagens (LANDSAT TM, CBERS, ALOS, GEOCOVER, QUICKBIRD, entre 

outras) para elaboração de mapas temáticos e análise geográfica do território, assim como a caracterização 

e descrição das formas da Terra; analisar, organizar, sistematizar e executar os dados e informações dos 

levantamentos geomorfológicos; produzir Estatísticas e Indicadores Ambientais; elaborar estudos sobre 

poluição, uso de recursos naturais e energia; participar de trabalho de campo, realizando observações, 

anotações e descrição da paisagem, coleta de material para análise de formações superficiais e 

documentação fotográfica, tendo como base a caracterização e descrição das formas de relevo, sua gênese, 
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altimetria e atuação dos processos erosivos modeladores da paisagem, visando a produção de informações 

sob a forma de mapas, cartogramas e relatórios; fazer correlação do relevo e dos tipos de uso com outros 

elementos da paisagem, visando a definição das Unidades e Regiões Geomorfológicas e dos Domínios 

Morfoestruturais e Morfoclimáticos; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

PROGRAMAÇÃO VISUAL/WEBDESIGN 

Desenvolver diferentes tipos de trabalhos relativos a demandas audiovisuais, utilizando dispositivos digitais 

e recursos computacionais, mantendo a integração entre os aspectos estéticos e de identidade visual 

aplicados às qualidades gráfica e visual de cada projeto; projetar soluções audiovisuais para disseminação 

de informações; criar e implementar projetos de arquitetura da informação; utilizar as linguagens do 

conteúdo programático para produção de páginas para Internet; uso de frameworks em Javascript como 

Angular; utilizar técnicas como media queries, dimensionamento de imagens por contexto e otimização de 

carregamento de páginas, dentre outras, na produção de aplicações responsivas e mobile first, respeitando 

padrões de acessibilidade recomendados pelo Governo Federal (através do eMAG, disponível em 

http://emag.governoeletronico.gov.br) e os padrões definidos pelo W3C; atuar na implementação de 

interfaces para apresentação em vídeos; efetuar animações de objetos e efeitos multimídia; e executar 

outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

EXIGÊNCIAS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES 

As exigências para o desempenho das atribuições são: a) capacidade auditiva e de comunicação verbal para 

realizar o trabalho; b) capacidade motora para manusear microcomputador e seus periféricos durante a 

realização do trabalho; c) acuidade visual para realizar o trabalho; d) agilidade para cumprir as tarefas 

determinadas, nos prazos exigidos nos cronogramas das atividades e de acordo com o padrão de qualidade 

requerido.  

 

 


