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PONTOS DAS PROVAS  

 

1. Consequências dos avanços tecnológicos na Cartografia 

2. Geotecnologias aplicadas à Cartografia 

3. Sistemas de coordenadas geodésicas e cartesianas 

4. Sistemas geodésicos de referência 

5. Sistemas de projeções cartográficas e seu uso em cartografia digital  

6. Processos de comunicação e representação gráfica em cartografia temática 

7. Utilização de mapas temáticos e seu uso na análise de sistemas ambientais 

8. Modelagem de dados geográficos e análise espacial 

9. Métodos de validação de produtos cartográficos 

10. Avaliação da incerteza em bases de dados espaciais 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela de Pontuação de Títulos: 

EXAME DE TÍTULOS (0 a 10 pontos) 

1. Grau acadêmico (até 5 pontos); 

- Doutorado (5,0 pontos). 

 

2 . Produção Científica (até 2 pontos) 

- Publicação de nível científico (0,25 por publicação até o máximo de 1,0) Obs.: exceto teses de 

mestrado ou doutorado; 

- Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 

similares (0,2 por participação até o máximo de 1,0) 

 

3. Experiência docente (até 2 pontos) 

- Monitorias (0,1 por ano até o máximo de 0,3) 

- Na educação básica (0,1 por ano até o máximo de 0,4) 

- Na educação profissional (0,15 por ano até o máximo de 0,9) 

- Na educação superior (0,2 por ano até o máximo de 1,4) 

 

4. Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas (até1 pontos) 

- Experiência administrativa ligada ao ensino (0,1 por ano até o máximo de 0,4) 

- Experiências técnicas na área do processo seletivo (0,1 por ano até o máximo de 0,3) 

- Estágios não-obrigatórios relacionados com a área do processo seletivo (0,1 por ano até o 

máximo de 0,3) 

- Atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo (0,2 por participação 

até o máximo de 0,5) 

- Atividades de pesquisa relacionadas com a área do processo seletivo (0,2 por participação até 

o máximo de 0,5) 

 


