INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
SUPES - Superintendência de Gestão de Pessoas e Serviços
Ref.: Recrutamento Externo 09/2021
Processo seletivo acessível a todos os candidatos que atendam aos requisitos do cargo.

Cargo: Técnico de Laboratório - Geotecnologia
Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h
Local de trabalho: Higienópolis – São Paulo
Regime de contrato: CLT - indeterminado
Atribuições:
✓ Preparar equipamentos do Laboratório de Geotecnologias para atividades práticas;
✓ Realizar atividades envolvendo Drones e GNSS;
✓ Auxiliar grupos de alunos na execução de processamento de informações geoespaciais para
elaboração de estudos de TCC, IC, entre outros;
✓ Executar atividades relacionadas às demais demandas pertinentes ao Laboratório de
Geotecnologias como organização e manutenção de equipamentos, rotinas de backup, impressão
3D etc.

Conhecimentos técnicos e habilidades:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Noções básicas de Geoprocessamento e Topografia;
GNSS (operação e processamento dos dados);
Drones (legislação, operação e processamento dos dados);
Impressão 3D;
Softwares: Pacote Office, QGIS, DJI, Metashape, Pix4D, Simplify3D;
Desejável CAD 3D (Solidworks ou similar) e AutoCAD Civil 3D.

Formação exigida:
✓ Curso técnico em topografia, agrimensura ou cartografia;
✓ Superior completo ou em andamento, áreas correlatas de engenharia.
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Requisito:
✓ Eventual disponibilidade para trabalho em campo e viagens de curta duração

Observações:
✓ Os interessados deverão enviar o CV com o título/assunto Tec.Geo + NOME para o e-mail
recrutamento@mackenzie.br (e-mails sem assunto serão desconsiderados);
✓ Data limite para inscrição: 14/04/2021 (não serão aceitas inscrições após essa data);
✓ Mais informações: Talita Ferreira ou Camila Ferreira – Telefones: (11) 2114-8367 / (11) 2766-7623.
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