
PROCESSO SELETIVO 
AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL (ACM) e
AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR (ACS)

(EDITAL nº 09/21)

-  REMUNERAÇÃO: ACM  –  R$  2100,00;  ACS  –  R$  1700,00  +  AUX.  TRANSPORTE,  AUX.
ALIMENTAÇÃO, AUX. PRÉ-ESCOLAR, 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS.

- ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

-   OUTROS REQUISITOS:   * mínimo 18 anos completos na data da contratação.
* não pode ser servidor público ativo ou aposentado da Administração Direta ou Indireta da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aposentado da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
Forças Armadas.
* não pode ser sócio-gerente de empresa, administrador de empresa ou MEI.
* não pode ter sido contratado pela lei 8745/93 nos últimos 24 meses – lei do serviço público federal
temporário.

- JORNADA DE TRABALHO: 8h diárias, 40h semanais.

- CONTRATAÇÃO: até 5 meses, com renovação e avaliação mensal.

-  PROCESSO ÚNICO: melhor classificado será o ACM, aos demais candidatos classificados serão
asseguradas as vagas de ACS, respeitando a ordem de classificação.

- INSCRIÇÕES: 15/12/2021 (16h) a 29/12/2021 (16h) pelo site: 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

- TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 60,50 

- PAGAMENTO DA TAXA: até 25/01/2022.

- DATA DA PROVA: 27/03/2022, 14:30h - 18h, 03:30h de duração.

-  CONTEÚDO DA PROVA: 60 questões  (PORTUGUÊS –  10;  RACIOCÍNIO –  10;  ÉTICA – 5;
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO – 15; *CONHECIMENTOS TÉCNICOS – 20)
*material disponibilizado no site.

- CLASSIFICAÇÃO: 18 questões certas e pelo menos 1 questão em cada matéria.

- RESULTADO FINAL: 06/05/2022.

- OBS:
*normas sanitárias serão seguidas – uso de máscara, distanciamento, disponibilização do álcool a 70°;
*caneta preta ou azul de material transparente.

- V  AGAS:  

AMPLA
CONCORRÊNCIA PPP* PcD** ACM ACS TOTAL

CASA BRANCA 3 1 0 1 3 4
*PPP – vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas.         **PcD – vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Edital Completo disponível em: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 



PROCESSO SELETIVO 
RECENSEADOR
(Edital nº 10/21)

-  REMUNERAÇÃO: por  produção,  calculada  por  setor  censitário,  conforme  taxa  fixada  e  de
conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/oururais), tipo
de questionário (básico ou amostra),  pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.
Simulação pelo site: https://censo2021.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html 

- ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

-   OUTROS REQUISITOS:   * mínimo 18 anos completos na data da contratação.
* não pode ser servidor público ativo ou aposentado da Administração Direta ou Indireta da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aposentado da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
Forças Armadas.
* não pode ser sócio-gerente de empresa, administrador de empresa ou MEI.
* não pode ter sido contratado pela lei 8745/93 nos últimos 24 meses – lei do serviço público federal
temporário.

- JORNADA DE TRABALHO: flexível, recomendado no mínimo 25h semanais.

- CONTRATAÇÃO: *até 3 meses, com renovação e avaliação mensal.
* depende, além da prova, da participação e aprovação no teste do treinamento.

- INSCRIÇÕES: 15/12/2021 (16h) a  29/12/2021(16h) pelo site: 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

- TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 57,50

- PAGAMENTO DA TAXA: até 25/01/2022.

- DATA DA PROVA: 27/03/2022, 09h - 12h, 3h de duração.

- CONTEÚDO DA PROVA: 50 questões (PORTUGUÊS – 10; MATEMÁTICA – 10; ÉTICA – 5;
*CONHECIMENTOS TÉCNICOS – 25)
*material disponibilizado no site.

- CLASSIFICAÇÃO: 15 questões certas e pelo menos 1 questão em cada matéria.

- RESULTADO FINAL: 06/05/2022.

- OBS:
*normas sanitárias serão seguidas – uso de máscara, distanciamento, disponibilização do álcool a 70°;
*caneta preta ou azul de material transparente.

- V  AGAS  

AMPLA
CONCORRÊNCIA PPP* PcD** TOTAL

CASA BRANCA 19 5 2 26
*PPP – vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas.         **PcD – vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Edital Completo disponível em: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21


