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Informativo para a Mídia Nº 15

IBGE abre processos seletivos simplificados com mais de 7 mil vagas para Goiás

O  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE) informa  que  estão  abertas  as
inscrições  para  dois  Processos  Seletivos  Simplificados  visando  ao  preenchimento  de  7.336  vagas
temporárias para o Censo Demográfico 2020 em Goiás. 

O edital nº 02/2020 deve selecionar 984 pessoas, em caráter temporário, para as funções de
Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), que serão distribuídos por 166
municípios goianos. O nível de escolaridade exigido para ambas as funções é o ensino médio completo. A
remuneração é de R$ 1.700,00 para ACS e R$ 2.100,00 para ACM. 

Já o edital nº 03/2020 visa ao preenchimento de  6.352 vagas temporárias para a função de
Recenseador,  distribuídas  por  246  municípios  goianos.  O  nível  de  escolaridade  exigido  é  o  ensino
fundamental completo e a remuneração é calculada por produção. O candidato poderá simular os valores de
remuneração  por  meio  do  link  disponibilizado  no
http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_recenseador  

As inscrições para os dois processos, feitas exclusivamente pelo site do CEBRASPE, vão do
dia 05 a 24 de março e as provas acontecem no dia 17 de maio para os Agentes Censitários e 24 de maio
para Recenseadores. As provas serão realizadas nos próprios municípios onde existirem vagas, e o valor das
inscrições é de R$ 35,80 para Agentes Censitários, e R$ 23,61 para Recenseadores. Os valores podem ser
pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.

Um detalhe importante: as pessoas que trabalharam recentemente como temporários, para o
IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderão ser recontratados, caso sejam aprovados nesses
processos seletivos do Censo 2020.

Os editais completos poderão ser consultados pelos links (http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente e
http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_  recenseador  ) ou no site do CEBRASPE. 
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