
 

COMPANHIA DE PESQUISA DE REC. MINERAIS

Edital No. 228/2022, de 10 de junho de 2022 

O Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e

Energia (MME), torna público o processo de seleção de empregados ou servidores públicos federais para

atuação na Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial da instituição, com vagas disponíveis para lotação

na Sede, em Brasília; no Escritório do Rio de Janeiro; e nas unidades regionais. O processo seletivo é

baseado na Portaria nº 282, de 24 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 24 de

julho 2020. 

1. SOBRE A UNIDADE

O Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Sua missão é: gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para melhoria da

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil. 1.2. Criado em 1969 e com atuação nacional em

Geologia, Recursos Minerais, Hidrologia, Ordenamento Territorial, e Infraestrutura e Informação Geocientífica, o

SGB/CPRM tem como atribuições: 1.2.1. Subsidiar a formulação da política mineral e geológica, participar do

planejamento, da coordenação e executar os serviços de geologia e hidrologia de responsabilidade da União em

todo o território nacional; 1.2.2. Estimular o descobrimento e o aproveitamento dos recursos minerais e hídricos

do País; 1.2.3. Orientar, incentivar e cooperar com entidades públicas ou privadas na realização de pesquisas e

estudos destinados ao aproveitamento dos recursos minerais e hídricos do País; 1.2.4. Elaborar sistemas de

informações,  cartas  e  mapas  que  traduzam  o  conhecimento  geológico  e  hidrológico  nacional,  tornando-o

acessível  aos  interessados;  1.2.5.  Colaborar  em  projetos  de  preservação  do  meio  ambiente,  em  ação

complementar à dos órgãos competentes da administração; 1.2.6. Realizar pesquisas e estudos relacionados

com  os  fenômenos  naturais  ligados  à  terra,  tais  como  terremotos,  deslizamentos,  enchentes,  secas,

desertificação e outros,  bem como os relacionados à Paleontologia  e  à  Geologia  Marinha;  1.2.7.  Ampliar  o

conhecimento geofísico de todo o território nacional através de aquisições aéreas (executadas desde 1953, [2]),

em parceria com demais instituições públicas, e realizar levantamentos terrestres, os quais tem por objetivos

atender às diretrizes dos projetos desenvolvidos institucionalmente. Com isso o papel da geofísica é sugerir,

integrar e melhorar informações geológicas, seja para o mapeamento e análise de áreas de risco, como na

avaliação de recursos minerais. 1.3. Para que as suas atividades possam cobrir todo o território nacional, o SGB/

CPRM conta com uma atuação descentralizada e com infraestrutura operacional nas seguintes localidades: Sede

- Brasília (DF); Escritório Central da Administração - Rio de Janeiro (RJ); Superintendências Regionais - Belém

(PA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo

(SP); Residências - Fortaleza (CE), Porto Velho (RO), Teresina (PI); Núcleos de Apoio - Boa Vista (RR), Criciúma

(SC), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Natal (RN), São Luís (MA); Centros de Treinamento - Apiaí (SP), Morro do Chapéu

(BA); Litotecas: Caçapava do Sul (RS), Feira de Santana (BA), Mossoró (RN); Subsidiárias: Centro de Controle da

Poluição na Mineração (Cecopomin).

2. DA(S) VAGA(S) / OPORTUNIDADE(S)

O presente edital tem como objetivo a seleção de empregados ou servidores públicos de cargo de provimento

efetivo de nível superior ou técnico para composição da força de trabalho do Serviço Geológico do Brasil (SGB/

CPRM),  mediante  o  disposto  na  Portaria  do  Ministério  da  Economia nº  282,  de  24 de julho  de 2020 e  na

Instrução Normativa nº 95, de 30 de setembro de 2020, alterada pela Instrução Normativa nº 6, de 14 de janeiro

de 2021.

2.1. PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS - ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOLOGIA/ ÁREAS DE RISCO 

Unidade Organizacional: DIRETORIA DE HIDRO E GESTAO TERRITORIAL

Vagas: 3 

Programa de Gestão: Presencial 

Jornada: 40 Horas 

Tipo de Movimentação: Composição de Força de Trabalho 

2.1.1. Requisitos da Oportunidade
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AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

acompanhar, participar e executar atividades relacionadas a projetos de mapeamento de

riscos  geológicos,  planejamento  do  uso  e  ocupação  do  solo,  e  recuperação  de  áreas

degradadas, efetuando mapeamento geológico-geotécnico com base em interpretação de

imagens orbitais e de estereopares de fotos aéreas, e procedimentos de campo próprios

dessas atividades; especificar, fiscalizar e analisar os resultados de investigações geológico-

geotécnicas de campo e de laboratório;  proceder à execução de análises integradas dos

terrenos  utilizando  ferramentas  SIG  e  sensoriamento  remoto  para  consolidar  os  temas

elencados.

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em

Geologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de

registro no órgão de classe e experiência mínima comprovada de um ano em mapeamento e

investigações  geológico-geotécnicas  para  projetos  e(ou)  obras  de  engenharia,  e(ou)

mapeamento  de  áreas  de  risco  de  movimentos  de  massa  em encostas  e  investigações

correlatas, incluindo atuação em órgãos de Defesa Civil, em nível estadual e(ou) municipal,

valendo experiência em estágios.

2.2.  PESQUISADOR(A)  EM  GEOCIÊNCIAS  -  ÁREA  DE  CONHECIMENTO:  GEOLOGIA  E  RECURSOS
MINERAIS 

Unidade Organizacional: DIRETORIA DE HIDRO E GESTAO TERRITORIAL

Vagas: 3 

Programa de Gestão: Presencial 

Jornada: 40 Horas 

Tipo de Movimentação: Composição de Força de Trabalho 

2.2.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

spanprogramar  e  executar,  em  campo,  laboratório  e  escritório,  atividades  gerais

relacionadas com a cartografia geológica e de recursos minerais para uso na construção

civil,  aplicados  aos  levantamentos  da  geodiversidade  com  fins  para  o  ordenamento

territorial,  envolvendo:  projetos  de  mapeamento  das  formações  superficiais/regolito  em

diferentes escalas, com base em levantamentos de campo e apoio de sensores remotos, e

ferramentas analíticas; projetos de prospecção geoquímica para fins ambientais; projetos de

integração multi  temática envolvendo geoconservação,  zoneamento ecológico-econômico,

recursos  hídricos  e  suas  potencialidades,  prevenção  de  desastres  (riscos  geológicos  e

inundação);  elaborar  notas  explicativas  e  legendas  com  a  tradução  do  conhecimento

geológico-científico com vistas a aplicação no uso adequado do território ; elaborar e tratar

bases cartográficas, processar imagens de satélite e outros sensores remotos./span

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em

Geologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, comprovada

pela apresentação do histórico escolar do curso de graduação, e registro no órgão de classe

e experiência mínima comprovada de um ano em mapeamento geológico.

2.3. PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS - ÁREA DE CONHECIMENTO: HIDROLOGIA 

Unidade Organizacional: DIRETORIA DE HIDRO E GESTAO TERRITORIAL

Vagas: 3 

Programa de Gestão: Presencial 

Jornada: 40 Horas 

Tipo de Movimentação: Composição de Força de Trabalho 

2.3.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

executar  estudos  específicos;  atividades  de campo incluindo operação e  manutenção de

equipamentos  e  acompanhamento  de  instalação  e  operação  de  estações

hidrometeorológicas,  telemétricas,  de  qualidade  de  água  e  sedimentometria;  orientar

equipes de hidrometria e de escritório na operação de equipamentos, coleta e análise de

dados hidrometeorológicos; avaliar os serviços de hidrometria; executar a análise de dados;

elaborar  relatórios  e  atualização  do  banco  de  dados  hidrometeorológicos;  administrar  o

funcionamento da rede hidrometeorológica; realizar a consolidação e consistência dos dados

hidrometeorológicos.

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em

Engenharia,  fornecido  por  instituição  de  ensino  superior  reconhecida  pelo  Ministério  da

Educação (MEC), e registro no órgão de classe. Para os cursos de Engenharia Civil, Ambiental

ou  Hídrica  exige-se  ter  cursado  a  disciplina  de  Hidrologia  no  curso  de  graduação,  2
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comprovado  pela  apresentação  do  histórico  escolar  do  curso  de  graduação,  e,  para  os

demais cursos de graduação do sistema CREA/CONFEA,  exige-se,  mestrado em Recursos

Hídricos

2.4. PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS - ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOQUÍMICA 

Unidade Organizacional: DIRETORIA DE HIDRO E GESTAO TERRITORIAL

Vagas: 3 

Programa de Gestão: Presencial 

Jornada: 40 Horas 

Tipo de Movimentação: Composição de Força de Trabalho 

2.4.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

programar e executar, em campo, projetos de levantamentos geoquímicos com coleta de

amostras de sedimentos de corrente, solo e água para os diversos elementos químicos, com

a  interpretação  dos  resultados  analíticos  para  fins  ambientais.  Elaboração  de  Atlas

Geoquímicos e relatórios utilizando ferramentas SIG e software Geosoft para a interpretação

dos resultados e elaboração dos gráficos analíticos.

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em

Geologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, comprovada

pela apresentação do histórico escolar do curso de graduação, e registro no órgão de classe

com mestrado ou doutorado em geoquímica ou experiência comprovada de trabalho em

levantamentos geoquímicos, valendo experiência em estágios.

2.5. TÉCNICO(A) EM GEOCIÊNCIAS - ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOLOGIA/ MINERAÇÃO 

Unidade Organizacional: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Vagas: 3 

Programa de Gestão: Presencial 

Jornada: 40 Horas 

Tipo de Movimentação: Composição de Força de Trabalho 

2.5.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

spandesenvolver trabalhos em campo, escritório e laboratório, sob supervisão de profissional

de nível superior, incluindo: auxílio aos trabalhos de geodiversidade, geoconservação, riscos

geológicos, levantamentos geoquimicos ( coleta de amostras - solo, sedimento de corrente e

água  de  abastecimento), levantamento  e  a  confecção  de  perfis  topográficos  e  perfis

regolíticos, efetuar  operação  com  equipamentos  de  geofísica  terrestre  e

espectrorradiometria; /span

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio técnico (antigo segundo

grau profissionalizante) em Técnico em Mineração ou em Geologia, expedido por instituição

de ensino reconhecida pelo órgão competente, e registro no respectivo órgão de classe.

2.6. ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS - ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOMORFOLOGIA 

Unidade Organizacional: DIRETORIA DE HIDRO E GESTAO TERRITORIAL

Vagas: 3 

Programa de Gestão: Presencial 

Jornada: 40 Horas 

Tipo de Movimentação: Composição de Força de Trabalho 

2.6.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

acompanhar, participar e executar atividades relacionadas aos projetos de geodiversidade,

geoconservação,  riscos  geológicos,  zoneamento  ecológico-econômico,  efetuando

mapeamento geomorfológico, com base em fotoanálise de padrões de relevo e avaliação da

gênese, evolução de modelados e processos morfodinâmicos; proceder análises integradas

do  meio  físico,  utilizando  ferramentas  SIG  e  sensoriamento  remoto,  para  elaboração  de

diagnósticos geoambientais e planejamento territorial.

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em

Geografia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de

3



registro no órgão de classe e experiência mínima comprovada de um ano em mapeamento

geomorfológico, valendo experiência em estágios.

2.7. TÉCNICO(A) EM GEOCIÊNCIAS -ÁREA DE CONHECIMENTO: HIDROLOGIA 

Unidade Organizacional: DIRETORIA DE HIDRO E GESTAO TERRITORIAL

Vagas: 3 

Programa de Gestão: Presencial 

Jornada: 40 Horas 

Tipo de Movimentação: Composição de Força de Trabalho 

2.7.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

executar, sob supervisão, atividades de campo incluindo instalação, operação e manutenção

de estações hidrometeorológicas, telemétricas, sedimentométricas e qualidade das águas,

por meio de realização de nivelamento de equipamentos, medições de descargas, coleta de

amostras  de  água,  leitura,  interpretação  e  substituição  de  gráficos  de  aparelhos

registradores,  seleção  e  orientação  de  observadores,  conservação  e  manutenção  dos

equipamentos,  providenciar  manutenção  e  reparo  necessários  ao  veículo  utilizado  pela

equipe, conduzir veículos e dirigir embarcações, desmontar e montar motores de popa e

equipamento  de  hidrometria;  preencher  relatórios  e  fichas  de  inspeção  de  estações

hidrométricas;  auxiliar  e(ou) elaborar croquis das estações hidrometeorológica,  calcular e

analisar  boletins;  participar  da  análise  de  dados  e  de  estudos  específicos;  elaborar

hectograma e cotagramas; delimitar, planimetrar e calcular áreas de drenagem das bacias

hidrográficas; participar da compilação, consistência, armazenamento em meio digital,  do

dado hidrológico.

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio técnico (antigo segundo

grau  profissionalizante)  nas  áreas  de  Meio  Ambiente,  Edificações,  Mineração,  Geologia,

Agrimensura, Topografia e outros afins ou de nível médio (antigo segundo grau) seguido de

curso técnico em áreas afins,  expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão

competente, acrescido de registro no respectivo órgão de classe e experiência mínima de

dois anos em Hidrometria. 

2.8. PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS - ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOLOGIA/ HIDROGEOLOGIA 

Unidade Organizacional: DIRETORIA DE HIDRO E GESTAO TERRITORIAL

Vagas: 3 

Programa de Gestão: Presencial 

Jornada: 40 Horas 

Tipo de Movimentação: Composição de Força de Trabalho 

2.8.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

executar atividades relacionadas aos projetos: (a) Cadastramento de Poços e Alimentação do

Sistema de Informações de Águas Subterrâneas ¿ SIAGAS; (b) Implantação e Operação da

Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas - RIMAS; (c) Pesquisas e Estudos

Hidrogeológicos em Bacias Sedimentares; (d) Cartografia Hidrogeológica; (e) Implantação e

Recuperação de Sistemas Simplificados de Abastecimento; (f) Planejamento e acompanhar a

construção  de  poços  tubulares,  amazonas  e  barragens  subterrâneas;  (g)  Estudos

Hidrogeológicos em Aquíferos Anisotrópicos (rochas cristalinas e cársticas).

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em

Geologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, tendo cursado a

disciplina Hidrogeologia na graduação, comprovada pela apresentação do histórico escolar

do curso de graduação, e registro no órgão de classe.

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1. DAS ETAPAS DO PROCESSO

3.1.1. Inscrição
Para  se  inscrever,  o  candidato  deverá  conhecer  plenamente  os  termos  do  edital  e  certificar-se  de  que é  capaz  de

comprovar o atendimento a todos os requisitos gerais e específicos, além das qualificações técnica que indicar, bem

como ter ciência de eventuais perdas de gratificação decorrentes do processo de movimentação. A inscrição do candidato

implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais

não poderá alegar desconhecimento. Conforme determina a Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018,

em seu art. 4º, Os currículos dos candidatos deverão estar cadastrados no Banco de Talentos do Sou.gov.br . Os currículos

devem ser salvos em PDF e encaminhados para o endereço eletrônico processo.seletivo@cprm.gov.br, colocando no título

do e-mail o número do edital. Serão desconsiderados os currículos dos candidatos elaborados em outras plataformas,
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salvo quando indisponibilidade do Banco de Talentos.  Neste caso,  serão aceitos currículos em outros formatos,  com

preferência à plataforma lattes do CNPQ ,  devendo o(a) candidato(a) enviar espelho do registro de indisponibilidade

anexo ao e-mail de candidatura. 

3.1.2. Análise Curricular

3.1.3. Entrevista

3.1.4. Resultado

3.1.5. Recurso

4. CRONOGRAMA

ETAPAS DATAS OBSERVAÇÕES

Inscrição De 13/06/2022 até o dia 22/06/2022

Análise Curricular De 23/06/2022 até o dia 29/06/2022

Entrevista De 30/06/2022 até o dia 12/07/2022

Resultado De 15/07/2022 até o dia 15/07/2022

Recurso De 18/07/2022 até o dia 18/07/2022

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

A escolha final do candidato é ato discricionário da autoridade responsável pela indicação, nomeação ou

pela designação. 

Na hipótese de não ser escolhido qualquer dos candidatos selecionados, o(a) COMPANHIA DE PESQUISA DE

REC. MINERAIS poderá solicitar a abertura de nova seleção. 

O recebimento da inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo seletivo condas

neste edital. 

A qualquer tempo poder-se-á anular a designação do candidato, desde que verificada qualquer

incongruência nos documentos apresentados. 

As informações prestadas no currículo são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o(a)

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do direito de excluir do processo seletivo aquele que

fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

O não comparecimento à entrevista na data, na hora e no local definidos será considerado como desistência

por parte do candidato, sendo ele automaticamente eliminado do processo seletivo. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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