TERMO DE REFERÊNCIA: Estágio em Geoprocessamento
Buscamos estudante dos cursos de Geografia, Saúde Coletiva, Arquitetura (Urbanismo) ou
áreas afins para atuação em projetos que envolvam a pesquisa de dados secundários e coleta
de dados primários em oficinas online ou presenciais, criação e atualização em bases online e
uso de softwares de mapeamento.
Requisitos de qualificação:
1. Estar cursando Geografia, Saúde Coletiva, Arquitetura e Urbanismo e áreas afins a partir do 4º período com previsão de formatura para o 1º semestre de 2022 ou
posterior;
2. Boa capacidade de comunicação oral e escrita;
3. Conhecimento intermediário de sistemas de informação geográfica e plataformas
online de mapeamento (QGIS e Google Maps);
4. Ter interesse em assuntos de Geografia da Saúde;
5. Flexibilidade e disponibilidade de tempo para trabalho presencial e online para
meio período;
6. Carga horária: 20 horas semanais;
7. Disponibilidade e estrutura para trabalho remoto (computador/internet/espaço
adequado).
Atribuições:
•
•
•
•

Apoio na produção de mapeamentos por meio de softwares e plataformas online
específicas.
Atualização de mapeamentos online produzidos pela instituição.
Apoio na realização e manuseio de dados oriundos de oficinas formativas e de oficinas
de mapeamento (mapa falante, mapas sociodemográficos, entre outros).
Produção de relatórios técnicos contendo descrição e análise dos mapeamentos
realizados.

Oferecemos: Ambiente de cooperação e trabalho em equipe; Declarações de participação;
Bolsa Mensal; Atuação em ambiente remoto (a ser revisto conforme recomendações
sanitárias).
Cronograma: Inscrições de 26 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021.
Período: 1 ano (mediante aprovação dos 3 meses iniciais de experiência).
Inscrições: A seleção será feita em 02 etapas:
i)
ii)

Análise do currículo e carta de intenções;
Entrevistas. o Cedaps se reserva o direito de só comunicar os resultados aos
convidados para a realização da entrevista.

Envio de currículo e carta de intenções para o e-mail: ciclosaude@cedaps.org.br / Assunto:

Estágio em geoprocessamento.
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