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Processos Seletivos Simplificados do IBGE
Perguntas e Respostas 

O que são? 

Dois Processos Seletivos Simplificados visando ao preenchimento de 7.244 vagas temporá-
rias em Goiás para o Censo Demográfico 2021. São 809 vagas para as funções de Agente Censitário Muni-
cipal e Agente Censitários Supervisores e 6.435 vagas para a função de Recenseador.

Qual o período de inscrição? 

Processo Seletivo para Agentes Censitários: 19 de fevereiro a 15 de março de 2021

Processo Seletivo para Recenseadores: 23 de fevereiro a 19 de março de 2021

Qual o nível escolar exigido? 

Ensino médio completo para as funções de Agente Censitário Municipal e Superior. 

Ensino fundamental completo para a função de Recenseador 

Qual a data das provas?

A prova para Agentes Censitários será no dia 18 de abril de 2021

A prova para Recenseador será no dia 25 de abril de 2021

O candidato poderá se inscrever nos dois editais e realizar as duas provas. 

Onde encontrar os editais?

São dois editais, um para cada função. Ambos podem ser encontrados no site da Cebraspe
(https://www.cebraspe.org.br/concursos/).

Como se inscrever? 

As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site do Cebraspe. 

Qual o valor das inscrições?

O valor das inscrições é de R$ 39,49 para Agentes Censitários, e R$ 25,77 para Recenseado-
res. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.

Quanto duram os contratos?

Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor: 5 meses, podendo ser prorroga-
do com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e na disponibilidade
de recursos orçamentários.
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Recenseador: até 3 meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão
das atividades do Censo Demográfico 2021 e na disponibilidade de recursos orçamentários.

Qual a previsão de contratação? 

A partir de 31 de maio para agentes censitários. A partir de julho para os recenseadores. Os
recenseadores deverão primeiro passar por um período de treinamento de caráter eliminatório antes da con-
tratação. 

Onde os selecionados trabalharão? 

A seleção ocorrerá por município/localidade. Os selecionados trabalharão nos municípios das
vagas para as quais concorreram. A relação de vagas por município está detalhada no edital. 

Além disso, há também vagas para localidades dentro do mesmo município, tais como bair-
ros, favelas, comunidades, área rural, regiões de difícil acesso, aldeias indígenas e comunidades quilombo-
las. Procura-se, assim, incentivar que os moradores dessas regiões possam se inscrever e trabalhar nas proxi-
midades de suas casas.

Quem já trabalhou como temporário para o IBGE ou outros órgãos públi-
cos pode participar? 

 As pessoas que trabalharam pela Lei nº 8.745/93 e ainda não completaram 24 meses do des-
ligamento do IBGE ou qualquer outro órgão público não poderão participar do certame. 

Como será a remuneração? 

Agente Censitário Municipal: R$ 2.100,00 

Agente Censitário Supervisor: R$ 1.700,00

Recenseador: calculada por produção, com base no número de unidades visitadas, taxa de re-
muneração dos setores censitários, número de questionários respondidos, número de pessoas recenseadas.
No site do Censo Demográfico 2021 haverá uma calculadora com o qual os candidatos poderão simular a
remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do país.

O que fazem os Agentes Censitários e os Recenseadores?

O Agente Censitário Municipal (ACM) gerencia o Posto de Coleta e estará à frente de dois ti-
pos de ações: administrativas – que são relativas ao controle e à gestão dos recursos humanos e materiais do
Posto de Coleta; e técnico-operacionais – nas quais desempenha o papel de gestor de uma equipe de Agen-
tes Censitários Supervisores e Recenseadores em que acompanhará e orientará a Coleta de Dados. 

O Agente Censitário Supervisor (ACS) exerce as tarefas de supervisão da operação censitá-
ria, com foco nas questões técnicas e de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas,
como renovação de contratos, avaliação de Recenseadores etc. Está subordinado ao Agente Censitário Mu-
nicipal (ACM). Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os Recenseadores durante
a execução dos trabalhos de campo.
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O Recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevis-
tas com os moradores. Ele entrará em contato com a população. 

UE/GO – Supervisão de Documentação e Disseminação de Informações
18 de fevereiro de 2021
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