FAPESC Nº 07/2022 - PROGRAMA DE APOIO AO PROGRAMA GENTE CATARINA

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina FAPESC, torna público o presente aditamento referente ao Anexo I - VAGAS E
REQUISITOS DAS COTAS DE BOLSAS, da referida Chamada, para inclusão da
Titulação Técnica Obrigatória em Arquitetura e Urbanismo nas vagas 11, 12 e 13.
Onde se lê:
●

VAGA 11 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE

Número de Bolsas: 01
Cidade/local de Atuação: Florianópolis - Centro Integrado de Gestão de Riscos da
Defesa Civil de Santa Catarina – CIGERD - (Capoeiras, Florianópolis).
Titulação Técnica Obrigatória: Graduação em Geografia, Biologia e/ou Engenharia
Ambiental.
Titulação Complementar: Pós-Graduação em Gestão Territorial; Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Social Econômico e Espacial, Desenvolvimento Regional e
Urbano,

Análise

e

Gestão

Ambiental,

Ecologia,

Meio

Ambiente

e/ou

Utilização/Conservação de Recursos Naturais.
Capacidade Técnica Obrigatória: O candidato deve apresentar comprovação de
experiência/conhecimento em realização e participação na elaboração de estudos e
projetos, inclusive com agências de cooperação internacionais, nas áreas de Mudança
do Clima; Planejamento e Desenvolvimento Urbano e regional; Estruturação e Análise de
Indicadores de de-senvolvimento Territorial; Avaliação de Impacto Territorial de Políticas
Públicas em Adaptação à Mudança do Clima, Análises socioambientais, Desenvolvimento
Territorial, Articulação e/ou Diálogos Multistakeholders.
Tempo de atuação/experiência profissional obrigatório: O candidato deverá
comprovar tempo de atuação/experiência profissional de no mínimo de 01 (um) ano por
meio de vínculos de trabalho (CTPS), contratos, portarias, atestados e/ou declarações nas
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Leia-se:
●

VAGA 11 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE

Número de Bolsas: 01
Cidade/local de Atuação: Florianópolis - Centro Integrado de Gestão de Riscos da
Defesa Civil de Santa Catarina – CIGERD - (Capoeiras, Florianópolis).
Titulação Técnica Obrigatória: Graduação em Geografia, Biologia, Engenharia
Ambiental e/ou Arquitetura e Urbanismo.
Titulação Complementar: Pós-Graduação em Gestão Territorial; Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Social Econômico e Espacial, Desenvolvimento Regional e
Urbano,

Análise

e

Gestão

Ambiental,

Ecologia,

Meio

Ambiente

e/ou

Utilização/Conservação de Recursos Naturais.
Capacidade Técnica Obrigatória: O candidato deve apresentar comprovação de
experiência/conhecimento em realização e participação na elaboração de estudos e
projetos, inclusive com agências de cooperação internacionais, nas áreas de Mudança
do Clima; Planejamento e Desenvolvimento Urbano e regional; Estruturação e Análise de
Indicadores de de-senvolvimento Territorial; Avaliação de Impacto Territorial de Políticas
Públicas em Adaptação à Mudança do Clima, Análises socioambientais, Desenvolvimento
Territorial, Articulação e/ou Diálogos Multistakeholders.
Tempo de atuação/experiência profissional obrigatório: O candidato deverá
comprovar tempo de atuação/experiência profissional de no mínimo de 01 (um) ano por
meio de vínculos de trabalho (CTPS), contratos, portarias, atestados e/ou declarações nas
áreas exigidas para a vaga.
Onde se lê:
●

VAGA 12 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE

Número de Bolsas: 01
Cidade/local de Atuação: Florianópolis - Centro Integrado de Gestão de Riscos da
Defesa Civil de Santa Catarina – CIGERD - (Capoeiras, Florianópolis).
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nharia Cartográfica e/ou Gestão Ambiental.
Titulação

Complementar:

Pós-Graduação

em

Planejamento

Territorial,

Desenvolvimento Socioambiental, Geoprocessamento, Cadastro Territorial Multifinalitário,
Desenvolvimento

Regional

e

Urbano,

Gestão

de

Riscos

e

Desastres,

e/ou

Utilização/Conservação de Recursos Naturais.
Capacidade Técnica Obrigatória: O candidato deve apresentar comprovação de experiência na realização e participação de estudos e projetos nas áreas de planejamento e
desenvolvimento urbano e regional, geoprocessamento (estruturação de banco de dados
geográficos, elaboração de mapas temáticos e análises espaciais através de
sensoriamento remoto), análise de dados (estruturação e análise de indicadores de
desenvolvimento territorial), e/ou apoio à gestão de projetos (elaboração de relatórios
técnicos, realização de apresentações e oficinas presenciais e à distância, pesquisa de
novas metodologias e estudos de caso).
Tempo de atuação/experiência profissional obrigatório: O candidato deverá
comprovar tempo de atuação/experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano por meio
de vínculos de trabalho (CTPS), portarias, atestados e/ou declarações nas áreas exigidas
para a vaga.
Leia-se:
●

VAGA 12 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE

Número de Bolsas: 01
Cidade/local de Atuação: Florianópolis - Centro Integrado de Gestão de Riscos da
Defesa Civil de Santa Catarina – CIGERD - (Capoeiras, Florianópolis).
Titulação Técnica Obrigatória: Graduação em Geografia, Engenharia Ambiental,
Engenharia Cartográfica, Gestão Ambiental, Administração e/ou Arquitetura e
Urbanismo.
Titulação

Complementar:

Pós-Graduação

em

Planejamento

Territorial,

Desenvolvimento Socioambiental, Geoprocessamento, Cadastro Territorial Multifinalitário,
Desenvolvimento

Regional

e

Urbano,

Gestão

de

Riscos

e

Desastres,

e/ou
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Capacidade Técnica Obrigatória: O candidato deve apresentar comprovação de experiência na realização e participação de estudos e projetos nas áreas de planejamento e
desenvolvimento urbano e regional, geoprocessamento (estruturação de banco de dados
geográficos, elaboração de mapas temáticos e análises espaciais através de
sensoriamento remoto), análise de dados (estruturação e análise de indicadores de
desenvolvimento territorial), e/ou apoio à gestão de projetos (elaboração de relatórios
técnicos, realização de apresentações e oficinas presenciais e à distância, pesquisa de
novas metodologias e estudos de caso).
Tempo de atuação/experiência profissional obrigatório: O candidato deverá
comprovar tempo de atuação/experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano por meio
de vínculos de trabalho (CTPS), portarias, atestados e/ou declarações nas áreas exigidas
para a vaga.
Onde se lê:
●

VAGA 13 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE

Número de Bolsas: 01
Cidade/local de Atuação: Florianópolis - Centro Integrado de Gestão de Riscos da
Defesa Civil de Santa catarina – CIGERD - (Capoeiras, Florianópolis)
Titulação Técnica Obrigatória: Graduação em Economia, Geografia, Sociologia,
Estatísti-ca ou áreas afins.
Titulação Complementar: Pós-Graduação em Economia, Geografia, Sociologia e/ou
Estatística.
Capacidade Técnica Obrigatória: O candidato deve apresentar comprovação de
experiência/conhecimento em realização e participação na elaboração de estudos ou
projetos envolvendo Dados Espaciais, Elaboração de Mapas Temáticos, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano e Regional, Estruturação e Análise de Indicadores de
Desenvolvimento Territorial, conhecimento no software estatístico R (com ênfase no
pacote shiny e em pacotes de análise espacial) e/ou em Sistema de Informações
Geográficas (preferencial-mente QGIS).
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provar tempo de atuação/experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano por meio de
vínculos de trabalho (CTPS), portarias, atestados e/ou declarações nas áreas exigidas
para a vaga.
Leia-se:
●

VAGA 13 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE

Número de Bolsas: 01
Cidade/local de Atuação: Florianópolis - Centro Integrado de Gestão de Riscos da
Defesa Civil de Santa catarina – CIGERD - (Capoeiras, Florianópolis)
Titulação Técnica Obrigatória: Graduação em Economia, Geografia, Sociologia,
Estatística ou áreas afins, Ciências Contábeis e/ou Arquitetura e Urbanismo.
Titulação Complementar: Pós-Graduação em Economia, Geografia, Sociologia e/ou
Estatística.
Capacidade Técnica Obrigatória: O candidato deve apresentar comprovação de
experiência/conhecimento em realização e participação na elaboração de estudos ou
projetos envolvendo Dados Espaciais, Elaboração de Mapas Temáticos, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano e Regional, Estruturação e Análise de Indicadores de
Desenvolvimento Territorial, conhecimento no software estatístico R (com ênfase no
pacote shiny e em pacotes de análise espacial) e/ou em Sistema de Informações
Geográficas (preferencial-mente QGIS).
Tempo de atuação/experiência profissional obrigatório: O candidato deverá comprovar tempo de atuação/experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano por meio de
vínculos de trabalho (CTPS), portarias, atestados e/ou declarações nas áreas exigidas
para a vaga.
Florianópolis, 29 de março de 2022.

(assinado digitalmente)
Ana Paula Netto Carneiro
Presidente Interina da FAPESC
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