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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  quatro  Processos  Seletivos  Simplificados  visando  ao  preenchimento  de  7.401 vagas
temporárias para o Censo Demográfico 2022 em Goiás. Abaixo, os detalhes de cada função:

Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS)
Total de vagas: 835 vagas distribuídas por 166 municípios goianos.
Remuneração: R$ 1.700 para ACS e R$ 2.100 para ACM
Previsão de duração do contrato: 5 meses, com possibilidade de prorrogação.
Requisito: ensino médio completo
Período de inscrição: 15 a 29 de dezembro
Valor da inscrição: R$ 60, 50
Link para inscrição: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21
Data da realização das provas: 27/03 – período vespertino.

Recenseador
Total de vagas: 6.503 vagas distribuídas por 246 municípios goianos.
Remuneração: a remuneração é por produtividade, podendo ser simulada no link:
 https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html
Previsão de duração do contrato: 3 meses, com possibilidade de prorrogação.
Requisito: ensino fundamental completo
Período de inscrição: 15 a 29 de dezembro
Valor da inscrição: R$ 57,50
Link para inscrição: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21
Data da realização da prova: 27/03 – período matutino.

Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI)
Total de vagas: 63 vagas para Goiás
Remuneração: R$ 1.700
Previsão de duração do contrato: 5 meses, com possibilidade de prorrogação.
Requisito: nível médio completo
Período de inscrição: 14/12 a 10/01
Valor da inscrição: R$ 44,00
Data da realização da prova: 20/02
Link para inscrição: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382

Coordenador Censitário de Área (CCA) – SEM VAGAS PARA GOIÁS
Total de vagas: não há vagas para Goiás (31 vagas para o Brasil)
Remuneração: R$ 3.677,27
Previsão de duração do contrato: 7 meses, com possibilidade de prorrogação.
Requisitos:  nível  médio  de  escolaridade  e  carteira  nacional  de  habilitação  definitiva  ou

provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade
Período de inscrição: 14/12 a 10/01
Valor da inscrição: R$ 66,00
Data da realização da prova: 20/02/2022
Link para inscrição: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/381
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As provas serão realizadas nos próprios municípios onde existirem vagas. Os valores podem
ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.

Os interessados podem se inscrever para concorrer nos cargos de Recenseador e ACM/ACS
ao mesmo tempo, uma vez que as provas serão realizadas em períodos diferentes.

Os editais completos podem ser consultados nos links ou no site do IBGE.
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