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Termo de Referência para Contratação de Profissional 

Analista de Geoprocessamento 

Área de atuação: Compensação de Reserva Legal (CRL) 

 

A Biofílica Investimentos Ambientais S.A. contrata profissional para a função de Analista de Geoprocessamento. para 
desenvolver atividades de gestão e manipulação de dados geográficos visando a comercialização de imóveis rurais com 
excedente de vegetação nativa (oferta) e ativos ambientais para fins de Compensação de Reserva Legal.  

 

A EMPRESA 

A Biofílica é uma empresa brasileira focada em reduzir emissões, conservar florestas nativas, e melhorar o planejamento 
da produção tornando essa relação economicamente interessante para os proprietários de florestas, comunidades, 
governos e investidores. Com um modelo de negócio inovador, fazemos a intermediação entre produtores rurais e 
proprietários de matas naturais, criando e desenvolvendo soluções para serviços ambientais que geram renda. Para 
maiores informações, acesse: www.biofilica.com.br. 

 

HABILIDADES/ PERFIL 

Necessários: 

• Formação superior completa em áreas correlatas a geociências, ciências agrárias e meio ambiente (Engenharia 
Florestal, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia de Agrimensura, Gestão Ambiental, 
Geografia, e áreas correlatas). 

• Familiaridade com as regulações do Novo Código Florestal (LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012) 

• Estar atualizado com informações referentes ao Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

• Personalidade pró-ativa, capacidade de resolução de problemas, organização e foco em resultados; 

• Espírito de Lider ou Experiência em liderança de equipe; 

• Familiaridade e/ou experiência com temas ambientais e setor agropecuário/florestal. 

• Disposição para aprendizado contínuo; 

• Dedicação integral. 

• Conhecimentos em ferramentas de geoprocessamento e SIG (Sistemas de Informações Geográficas);  

• Conhecimentos no programa Arcgis e no pacote Office (Word, Excel, Power Point) 

• Noções de Sensoriamento Remoto 
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• Noções em Análise e Gestão de Banco de Dados 

 

 

Diferenciais: 

• Experiência em mercado imobiliário; 

• Experiência com Google Earth Engine; 

• Conhecimentos de programação (Linguagem Python); 

• Experiência em mercados agropecuários/florestas; 

• Experiência com imóveis rurais e regularização fundiária/ambiental; 

• Familiaridade ou experiência com temas relacionados ao Novo Código Florestal, Regularização Ambiental e 
Compensação de Reserva Legal. 

 

ATIVIDADES 

• Organização de bases de dados geográficos; 

• Levantamento de bases secundárias para compor e atualizar a base da empresa e aplicação em análises das 
operações de CRL; 

• Análise documental e ambiental de propriedades rurais com foco na Oferta ou Demanda para CRL; 

• Classificação de imagens de sensoriamento remoto; 

• Elaboração de relatórios técnicos; 

• Cadastramento Ambiental de Imóveis Rurais - CAR; 

• Acompanhamento e atualização acerca da legislação pertinente à CRL; 

• Suporte técnico para a área comercial; 

• Suporte técnico para a área de comunicação; 

• Viabilizar e desenvolver projetos de CRL junto aos órgãos competentes; 

• Realizar consultas e reuniões junto aos órgãos públicos com foco na CRL; 

• Reportar atividades realizadas; 
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REMUNERAÇÃO 

• Salário compatível com função/formação do candidato. 

• Pacote de benefícios. 

• Contratação em regime anywhere office. 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado nas seguintes etapas: 

1. Análise de currículo e da carta de interesse; 

2. Desafio Analítico; 

3. Entrevista. 

 

Interessados que se encaixem no perfil acima devem encaminhar os documentos listados abaixo para 
andre@biofilica.com.br, com o título “Processo Seletivo: Geo - CRL”, até 31 de Agosto de 2021. 

Documentos: 

• Currículo – favor informar pretensão salarial, só serão consideradas candidaturas com pretensão salarial; 
• Carta de Interesse: este texto tem como objetivo permitir que o selecionador possa conhecer mais do candidato 

e de suas potencialidades. Deste modo, aborde suas características pessoais e profissionais, e descreva as 
atividades/experiências anteriores que são relevantes para o cargo pretendido, em no máximo 1 (uma) página. 


