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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA Nº. 01/2020 

O Centro de Inteligência Territorial (CIT), em parceria com Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), torna pública a realização de 

processo seletivo simplificado com vistas a selecionar egressos de cursos superiores e de pós-

graduação para atuarem como pesquisadores-bolsistas em projeto de pesquisa, de acordo com 

a quantidade de vagas descritas no Quadro 01 deste edital e, em conformidade com a Lei Federal 

nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, 

à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

Este edital tem como objetivo a seleção de candidatos para a concessão de bolsas de pesquisa 

e estímulo à inovação, em caráter temporário, para egressos de cursos superiores e de pós-

graduações com o fim de atuarem no projeto de pesquisa intitulado “Soluções tecnológicas de 

combate ao desmatamento".  

1.1. A seleção será regulada pelas normas contidas neste edital.  

1.2. O projeto supracitado objetiva introdução de novidade ou aperfeiçoamento de técnicas de 

processamento de imagens de satélite de observação da terra para monitoramento do uso e 

cobertura da terra e desenvolvimento de aplicativos webgis voltados ao mapeamento do 

desmatamento e da degradação florestal, que compreenda a agregação de novas 

funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente e que possa 

resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 

2. DISPONIBILIDADE DE BOLSAS  

2.1. O número total de bolsas será de três (03), conforme o Quadro 01 desse Edital.  

3. REQUISITOS  

3.1. Para participar desse processo seletivo o candidato deverá:  

3.2 Comprovar formação na área de atuação e preenchimento dos requisitos conforme Quadro 

01 deste edital;  

3.3 Ter disponibilidade de se dedicar integralmente às atividades previstas no projeto;  

Quadro 01: Distribuição de bolsas por área de atuação, requisitos e local de atuação. 

Código 
bolsa 

Área de atuação Requisitos Quantidade de 
bolsas 

Local de atuação 

DS01 Desenvolvimento SW Anexo I 01 São José dos 
Campos/São Paulo 

AJ01 Mapeamento de 
desmatamento 

Anexo I 02 Belém/Pará 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

4.1 O processo seletivo será composto de duas fases, sendo:  

4.2 Primeira fase, eliminatória e classificatória: análise da proposta de projeto de pesquisa e do 

currículo do proponente, em conformidade com Quadro 02 (Critérios de Avaliação) deste Edital. 
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4.3 Segunda fase, eliminatória e classificatória: entrevista por videoconferência com os 

candidatos aprovados na primeira fase. 

4.4 A seleção dos candidatos será realizada por comissão julgadora, composta por professores 

doutores e profissionais especializados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que 

observará os requisitos e critérios de avaliação deste Edital.  

4.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no site do Centro de Inteligência Territorial 

– CIT e por e-mail para o candidato. 

Quadro 02: Critérios de avaliação 

Item Critério Pontuação 

Proposta de projeto 
de pesquisa 

Originalidade e aderência à área de atuação 20 

Fundamentação teórica e viabilidade metodológica  10 

Aplicabilidade e potencial de inovação 10 

Currículo 
(plataforma Lattes) 

Especialização 5 

Mestrado 10 

Doutorado 10 

Pós-doutorado 10 

Experiência profissional 15 

Publicações técnico-científicas 10 

 Total 100 pontos 

 

5. INSCRIÇÃO  

5.1 As inscrições deverão ser encaminhadas exclusivamente pelo e-mail 

cit@inteligenciaterritorial.org. No campo “assunto” deverá constar: “Inscrição Pesquisador-

Bolsista – Edital Nº 01/2020 – nome do(a) candidato(a) – código da bolsa”.  

5.2 Todos os documentos solicitados devem ser enviados em um único arquivo em PDF 

organizados na seguinte sequência: a) proposta de projeto de pesquisa; b) cópia do currículo 

lattes; c) cópia do RG/RNE e CPF, ou CNH; c); d) cópia dos documentos comprobatórios dos 

requisitos demandados deste edital.  

5.3 O Projeto de Pesquisa deverá conter no máximo 3 páginas, em fonte Times New Roman 12, 

espaço simples, estruturado da seguinte forma: (i) título do projeto, nome do candidato e do 

orientador; (ii) objetivo; (iii) justificativa; (iv) metodologia; (v) bibliografia; e (vi) cronograma de 

execução. 

5.4 O horário limite para submissão da inscrição será até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta 

e nove minutos), horário de Brasília, de 20/11/2020, não sendo aceitas inscrições submetidas 

após esta data. 

5.5 Somente terão suas candidaturas deferidas e participarão da segunda fase os candidatos 

que enviarem a documentação completa e as devidas comprovações conforme especificado 

neste edital. 

 

6. VALORES DAS BOLSAS: 

6.1 A bolsa de pesquisador código DS01 terá valor mensal de R$ 9.500,00; 
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6.2 A bolsa de pesquisador código AJ01 terá valor mensal de R$ 4.200,00; 

7. DURAÇÃO: 

7.1 A duração máxima das bolsas é de 12 meses, contados a partir da assinatura do termo de 

concessão de bolsa. 

8. Cronograma: 

Evento Data 

Lançamento do edital 16/11/2020 

Período de inscrição 20/11/2020 

Processo seletivo - Primeira fase 25/11/2020 

Divulgação dos candidatos classificados e dos horários das 
entrevistas 

25/11/2020 

Processo seletivo - Segunda fase 30/11/2020 

Resultado da seleção 02/12/2020 

Assinatura do termo de concessão de bolsa 11/12/2020 

 

9. DO TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA (TCCB)  

9.1 A concessão da bolsa será formalizada mediante a celebração de TCCB individual entre 

fundação de apoio à pesquisa indicada pela UFMG ou pelo INPE e cada pesquisador selecionado.  

10. EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

10.1 O acompanhamento e orientação das atividades técnico-científicas serão realizados por 

professores doutores e profissionais especializados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE).  

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Caberá à Comissão Julgadora a condução e acompanhamento de todas as etapas e 

atividades decorrentes do processo seletivo. 

11.2 A concessão do apoio financeiro ao bolsista será cancelada por ocorrência de fato cuja 

gravidade justifique o cancelamento, nos termos da legislação em vigor, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis. 

11.3 A bolsa concedida poderá ser cancelada, a qualquer tempo, em decorrência de força maior 

que resulte na indisponibilidade dos recursos financeiros do projeto. 

11.4 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou alterado sem que implique 

futuras indenizações pecuniárias ou reclamações de qualquer natureza. 

11.5 Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 
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ANEXO I – Especificações dos requisitos 

 

1) Bolsa código DS01: 

O bolsista terá atribuições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico utilizando-se da 

plataforma “Forest Monitor” — plataforma webgis em constante desenvolvimento sob 

responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. A aplicação fornece um 

ambiente interativo de acesso, visualização e mapeamento das imagens de satélite de 

observação da terra disponibilizadas em ambiente de computação em nuvem provido pela 

Amazon Web Services (AWS). Utiliza os padrões de serviços web geográficos estabelecidos pelo 

consórcio OGC (Open Geospatial Consortium) sempre que aplicáveis (ex. WMS, WFS e WCS) 

permitindo assim a interoperabilidade desse sistema com outras aplicações geográficas. O 

bolsista deve buscar implementar soluções técnico-científicas aderentes aos padrões 

atualizados de programação em nuvem de computadores, seguindo o estado da arte em portais 

web de dados geográficos, sendo responsável por desenvolver a arquitetura e novas 

funcionalidades, incluindo a manutenção corretiva e suporte aos usuários.  

Requisitos: a) Graduação em Ciência da Computação, em Engenharia da Computação ou em 

outro curso equivalente; b) Experiência comprovada superior a 8 anos em desenvolvimento de 

software, especialmente de portais web com dados geográficos; c) Experiência comprovada de 

desenvolvimento com linguagens de programação Java, JavaScript, Angular, Node Js, HTML e 

Python; d) Experiência comprovada de desenvolvimento com sistemas de banco de dados e 

banco de dados geográficos PostgreSQL e PostGIS; e e) Experiência em frameworks, bibliotecas 

e ferramentas que manipulam dados geográficos como TerraLib, GDAL/OGR, OpenLayers, 

GeoServer e GeoNetwork. 

 

2) Bolsa código AJ01 

O bolsista terá atribuição de pesquisa e desenvolvimento tecnológico buscando aprimorar as 

metodologias para detecção de alertas de desmatamento para as regiões abrangidas pelo DETER 

Intenso.  O sistema é um subproduto do sistema DETER do INPE e é baseado na integração das 

imagens óticas dos satélites CBERS-4 (WFI e MUX), Landsat 8 (OLI), Sentinel 2 (MSI) e imagens 

do sensor SAR a bordo do satélite Sentinel 1 (banda C) para a detecção das alterações da 

cobertura florestal em áreas específicas da Amazônia Legal, permitindo detecção de alertas 

maiores que um hectare. O DETER intenso está baseado em uma plataforma webgis (Forest 

Monitor), que permite o acesso, visualização e mapeamento. O bolsista deve implementar 

soluções técnico-científicas e realizar atividades de mapeamento de desmatamento, seguindo 

metodologia para detecção de desmatamento e degradação florestal na Amazônia legal. Espera-

se ao final do período o desenvolvimento de um conjunto de soluções e métricas que possam 

estabelecer possível relação das áreas desmatadas e/ou degradadas com proximidade de 

estradas, remanescentes florestais, unidades de conservação, propriedades rurais inseridas no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR/SFB), dentro outros fatores de interesse. Podem ser realizados 

estudos a respeito de classes de interesse do projeto, como por exemplo corte seletivo, 

mineração ou queimadas e suas características espaciais e espectrais. 

Requisitos: a) Graduação em agronomia, biologia, ecologia, engenharia florestal/ambiental, 

geografia, geologia ou áreas afins, com experiência mínima de um ano em sensoriamento 
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remoto; b) Experiência na utilização do sistema TerraAmazon, QuantumGis ou similares; e c) 

Experiência na utilização de técnicas de sensoriamento remoto aplicadas à ciência da vegetação. 


