
GEÓGRAFO 
 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir Curso Superior de Graduação em Geografia. Lei nº 6.664, de 26 de junho de 
1979 - Disciplina a profissão de Geógrafo e dá outras providências. Decreto nº 85.138, 
de 17 de setembro de 1980 - Regulamenta a Lei nº 6.664/79. – Lei nº 7.399, de 04 de 
novembro de 1985 - Altera a redação da Lei nº 6.664/79. Decreto nº 92.290, de 10 de 
janeiro de 1986 - Regulamenta a Lei nº 7.399/85. 
 
Descrição sumária do cargo: 
Estudar a organização espacial por meio da interpretação e da interação dos aspectos 
físicos e humanos; avaliar os processos de produção do espaço, subsidiando o 
ordenamento territorial; participar do planejamento regional, urbano, rural, ambiental e 
da formulação de políticas de gestão do território; emitir laudos e pareceres técnicos; 
monitorar uso e ocupação da terra, vistoriar áreas em estudo, estudar a pressão antrópica 
e diagnosticar impactos e tendências. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
 
Conteúdo Programático: 
Conceitos e Definições fundamentais sobre Elipsóides e Sistemas Geodésicos; 
Características dos Sistemas Geodésicos WGS-84, SAD-69, SIRGAS e das 
transformações entre eles; Sistemas de Coordenadas Angulares e Planas; Sistemas 
Globais de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite Systems – GNSS) e 
Georreferenciamento; Cartografia: Representações Cartográficas (croqui, planta, carta 
e mapa); Definição de Escala Gráfica e Numérica; Sistemas de Projeção Cartográficas 
(sistema de coordenadas geográficas – latlong, e sistema de coordenadas UTM); 
Confecção e Uso de Produtos Cartográficos; Linguagem Cartográfica (semiologia 
gráfica – convenções, legenda elementos essenciais da representação). Sensoriamento 
Remoto e interpretação de imagens: Conceito e evolução histórica do Sensoriamento 
Remoto; Fundamentos Físicos do Sensoriamento Remoto (Radiação Eletromagnética); 
Sistemas de Sensoriamento Remoto e suas características quanto à fonte de radiação, à 
natureza da radiação, à plataforma utilizada e ao tipo do sensor; Correções Geométricas 
(retificação e ortorretificação); Resoluções das imagens de sensoriamento remoto 
(espacial, espectral, radiométrica e temporal); Noções de Fotogrametria Digital; Noções 
de Processamento Digital de Imagens (PDI), fotointerpretação e interpretação de 
imagens digitais; Conhecimentos em ENVI, ERDAS, SPRING e GRASS. 
Geoprocessamento: Noções de informática (hardware, software, internet e rede); 
Tipos de dados espaciais, compatibilidades e potenciais de aplicação; Noções 
conceituais de Metadados e Infra-estrutura de dados espaciais; Fontes de dados 
espaciais na Internet e sua aquisição; Organização de Bases de dados espaciais; 
Elaboração de mapas a partir de softwares SIG; Noções de Análise Espacial e 
Geoestatística; Conhecimento em ArcGIS, QGIS e TerraView. 
 


