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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
ACADEBio 

 
EDITAL  

Curso Análise de Imagens Orbitais no Google Earth Engine (GEE) 

 

Estão abertas as inscrições, no período de 23/05/2022 a 27/05/2022, para seleção de servidores interessados em
participar do Curso Análise de Imagens Orbitais no Google Earth Engine (GEE), que será ofertado por empresa
contratada pelo ICMBio, com previsão de realização no período de 18/07/22 a 30/08/2022, modalidade EaD (de
forma assíncrona), por meio da plataforma Hotmart. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este processo seletivo visa identificar os servidores que necessitam utilizar em suas atividades conhecimentos de
processamento digital de imagens e tenham interesse em participar do curso Análise de Imagens Orbitais no
Google Earth Engine (GEE), em virtude da lacuna de competência Geoprocessamento: elaborar mapas e realizar
análises básicas de geoprocessamento de dados, utilizando programa (Software) adequado de acordo com as
necessidades dos projetos e processos em que faz parte, atendendo a qualidade, padrões cartográficos e prazos
exigidos, assim como a política de geoinformação do instituto. 

A finalidade do curso é capacitar servidores do ICMBio para processar imagens na plataforma Google Earth
Engine (GEE) permitindo análises espaciais mais rápidas e com maior resolução, aprimorando os resultados
institucionais em diferentes áreas como pesquisa, monitoramento, fiscalização, regularização fundiária, entre outras
temáticas.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A plataforma GEE é uma poderosa ferramenta de processamento de imagens que realiza as análises e busca
imagens de satélite gratuitas inteiramente em nuvem, não exigindo que o usuário tenha um computador com
configurações avançadas e nem espaço em disco para as armazenar as imagens ou realizar as análises. Qualquer
computador ligado à internet pode ser utilizado para processar rapidamente grandes volumes de dados. 

Com isso o ICMBio poderá alcançar maiores e melhores resultados no processamento de imagens de satélite com
um menor investimento em hardware e software. Além disso, alinha o ICMBio com as melhores práticas de
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Sensoriamento Remoto.  

 

3. OBJETIVOS 

Concluídas as aulas, o aluno deve ser capaz de carregar imagens de bases gratuitas como Landsat e Sentinel-2,
fazer composições coloridas, seja em falsa cor ou cor verdadeira, identificar tipos de cobertura terrestre com base
em características espectrais, criar e interpretar índices de vegetação, classificar padrões de cobertura de maneira
supervisionada, analisar estatisticamente seus dados e por fim exportá-los. 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

O Curso se destina a servidores que já trabalhem com geoprocessamento e que tenham necessidade de realizar
processamento digital de imagens (satélite, radar ou outros dados matriciais).  

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução ao Sensoriamento Remoto 

Algoritmos e programação em JavaScript 

Orientação a objetos e objetos do GEE 

Funções do GEE e repetições iterativas  

Band Quality Assessment- BQA e Remoção de Nuvens 

Classificadores e Fatiamento 

Domínios do Sensoriamento Remoto e Random Forest 

Métricas de acurácia e Análise estatística 

Classificação supervisionada 

Cálculo de área e exportação de dados. 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

1. O Curso Análise de Imagens Orbitais no Google Earth Engine (GEE) - Solved | Hotmart, é oferecido pela
empresa Solved – Soluções em Geoinformação, registrada sob o CNPJ 26.600.468.0001/00, domiciliada à
Av. Pirajá, 520, 1704A Oeste, CEP 66083-513, Belém, no Estado do Pará. 

2. Modo de Execução: Virtual com aulas gravadas em vídeo e realização assíncrona. Os alunos poderão tirar
dúvidas na própria plataforma das aulas e terão acesso a um chat por WhatsApp com especialistas para tirar
dúvidas e auxílio no desenvolvimento dos códigos. 

3. Local de execução: Plataforma Hotmart  

4. Carga Horária: 40h 

5. Período de inscrição: 23/05 a 27/05  

6.  Divulgação do resultado da seleção no AVA do ICMBio: 30/05 

7.  Período para envio da documentação: 31/05 a 07/06  

https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/solvedscholar-gee/X17803817S
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8. Período de realização: 18/07 a 30/08 

9.  Prazo para entrega de certificado para comprovação da participação: 06/09 

10. Número de vagas: 30 vagas 

Observação: Por se tratar de um processo de contratação de evento externo, que demanda fluxo processual
específico, e que o curso só poderá ser iniciado após envio da Nota de Empenho a empresa contratada, o período de
realização do curso e prazo para entrega do certificado poderão sofrer alterações, o que será informado previamente
aos selecionados.  

 

7.  INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO 

7.1 Para preenchimento de uma das vagas ofertadas para o curso, o candidato interessado deverá se inscrever neste
processo seletivo, atentando-se aos critérios estabelecidos neste edital, e após selecionado enviará documentação
exigida para participação em eventos externos de curta duração, via SEI, conforme descrito no item 10 deste edital; 

7.2 A seleção será feita exclusivamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem do ICMBio (AVA), até o
dia 27/05/2022, por meio de preenchimento de formulário específico.  Clique AQUI para acessar o formulário de
seleção.   

 7.3 O candidato deverá declarar, em campo próprio do formulário que:   

7.3.1 Não estará afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais durante o período do curso;   

7.3.2 Dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades do curso (computador,
notebook, smartphone, tablet ou similares com acesso à internet, câmera, microfone e softwares de edição de
texto).  

7.3.3 Tem experiência prévia com Geoprocessamento (comprovada com o envio de certificados ou históricos de
disciplinas de graduação ou pós-graduação, cursos livres, cursos do ICMBio) 

7.4 Casos omissos serão tratados pela comissão pedagógica de geoprocessamento. 

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 8.1 Critérios Eliminatórios: serão considerados inaptos para seleção os candidatos que se enquadrarem em uma ou
mais situações abaixo: 

8.1.1 NÃO ter efetuado a inscrição de acordo com os prazos e orientações contidas no presente Edital;   

8.1.2 ESTAR afastado por férias, licença prêmio, ou outros impedimentos legais durante o período do curso;  

8.1.3 Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que NÃO dispõe dos recursos tecnológicos
necessários para participação nas atividades do curso; 

              8.1.4 Não comprovar conhecimentos prévios em Geoprocessamento. 

 

8.2 Critérios Classificatórios:  

8.2.1 Atuar em um ou mais macroprocessos que necessitam de análises de imagens digitais 

8.2.2 Comprovar noção de linguagem de programação (certificados ou histórico de cursos de graduação, pós-
graduação, cursos livres ou do ICMBio)  

 

8.3 Critérios de Desempate: em caso de empate, será priorizado o candidato que: 

https://forms.office.com/r/ydmGqfEqV3
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1º Declarar que tem disponibilidade para atuar como instrutor 

2º Cursou CFI  

3º Participação em eventos de capacitação: Será priorizado o servidor que menos tenha participado de eventos de
capacitação dos Planos Anuais de Capacitação do ICMBio nos anos de 2012 a 2018.  

4º Tempo de serviço no ICMBio - Será priorizado o servidor que tenha ingressado no ICMBio há mais tempo (esta
informação deverá ser declarada em campo próprio, no formulário de inscrição)  

 

9. SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

9.1 A seleção dos candidatos será feita pela comissão pedagógica de geoprocessamento, considerando os critérios
indicados no item 8 deste Edital. 

9.2 A lista com os selecionados será divulgada no AVA do ICMBio no dia 30/05. 

9.3 Caso o número de selecionados seja maior que o número de vagas, será publicada, também, uma lista de espera.
Em caso de desistência, e havendo prazo para os trâmites, os candidatos da lista de espera serão convidados a
participar do curso, seguindo a ordem de classificação. 

 

10. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA INSCRIÇÃO NO CURSO 

10.1 O candidato selecionado, receberá na caixa SEI da unidade organizacional, o processo para instrução e deverá
encaminhar ao SEGEDU/ACADEBio, até o dia 07/06, os seguintes documentos: 

10.1.1 Carta de Autorização para participação no curso, assinada pela chefia imediata, conforme modelo disponível
no SEI.  

10.1.2 Formulário Participação em Evento de Capacitação, modelo SEI. 

10.1.3 Currículo GOV  https://sougov.economia.gov.br/sougov/ 

10.2 Após instrução processual por parte dos selecionados, manifestação do Comitê de Geoprocessamento,
enquanto macroprocesso, aprovação da DIPLAN e inserção da Nota de empenho no processo, finalizando a
contratação, os participantes serão inscritos no curso, pela empresa contratada, e receberão as informações para
acesso à plataforma por e-mail. 

 

11. APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO NO CURSO 

11.1 O curso possui 40 horas de vídeos disponíveis na plataforma Hotmart. Cada aluno deve realizar o curso dentro
do período estipulado. 

11.2 Será considerado aprovado o cursista que: 

11.2.1. Concluir todo o curso na plataforma Hotmart e apresentar o certificado de conclusão a ACADEBio, por
meio do processo SEI do evento, cumprindo o prazo de entrega estabelecido no item 6.9 do edital 

 

12. INFORMAÇÕES IMPORTANTES (Arts. 75º, 76º e 92º da Portaria nº 71, de 28/01/20). 

12.1 O servidor que estiver afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais não poderá participar
de ações de desenvolvimento.    

12.2 Na Impossibilidade de participar da ação de desenvolvimento, o servidor deve formalizar justificativa à
CGGP, por meio do SEI, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para o início da ação. Caso não haja esta
comunicação o servidor ficará sujeito ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo ICMBio.    

https://sougov.economia.gov.br/sougov/
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12.3 O servidor ficará impedido de participar de ações de desenvolvimento pelo período de 6 meses em caso de
desistência injustificada após o início da ação, em caso de reprovação ou da não obtenção do aproveitamento
mínimo requerido para a ação.  

 

      13. CONTATOS 

Ponto Focal SEGEDU/ACADEBio: Camila Lupinacci Ferrante (camila.ferrante.terceirizada@icmbio.gov.br)

Coordenação do Curso: Mariella Butti de Freitas Guilherme (mariella.butti@icmbio,gov.br) 

 

Inscreva-se!!! 

Documento assinado eletronicamente por Mariella Butti de Freitas Guilherme, Analista Ambiental, em
20/05/2022, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o
código verificador 10457291 e o código CRC 5898AF48.


