
Informativo 

IBGE abre seleções com mais de 7,7 mil vagas em Santa Catarina para o 
Censo 2022.
Serão realizadas três seleções no estado; para recenseadores há vagas nos 295 
municípios catarinenses.

O IBGE publicou nesta quarta feira (15) editais com mais de 200 mil vagas temporárias 
para trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico 2022, que ocorrerá em
meados do ano que vem.
Trata-se do maior processo seletivo para contratação de pessoal do país.
Das vagas oferecidas, 7.735 são para trabalhar em Santa Catarina.
O edital com mais vagas é aquele destinado a contratação de recenseadores.
Em 13 cidades catarinenses há mais de cem vagas para recenseador. Lideram a lista 
Joinville, com 542; Florianópolis, com 508; Blumenau, com 312; São José, com 238 e 
Itajaí, com 211.

O segundo processo seletivo simplificado em número de vagas é o que contratará tanto 
o agente censitária municipal (ACM) como o agente censitário supervisor (ACS).

O quadro de distribuição das vagas de recenseadores  ACM e ACS por cidade estao 
disponíveis para consulta no S  ite da FGV  , empresa organizadora dos processos 
seletivos.
No caso de ACM e ACS trata-se de uma mesma seleção. Os mais bem colocados na 
prova em cada município ocuparão a vaga de ACM.

É importante ressaltar que após cancelamento, em outubro, do processo seletivo 
simplificado 2021, novas inscrições devem ser feitas. A devolução da taxa de quem se 
inscreveu no processo anterior pode ser solicitada no Portal do IBGE. O valor será 
restituído em até 40 dias após a solicitação. A orientação vale também para 
ressarcimento aos inscritos na seleção do Censo 2020.
Outro processo seletivo, aberto ontem(14), contratará o agente censitário de 
administração e informática (ACAI), com 72 vagas em 49 municípios de Santa 
Catarina. 

Há, por fim, uma seleção de coordenador de área (CCA), com vagas em 31 municípios
do país. Nesse caso, não há vagas previstas para o Estado.
Os processos seletivos de ACAI e CCA serão realizados pelo Instituto Brasileiro de 
Formação e Capacitação (IBFC). As inscrições são feitas no site do instituto.

Veja, abaixo, as principais informações sobre os processos seletivos simplificados 
abertos pelo IBGE com vagas em Rancho Queimado. 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21
https://www.ibfc.org.br/menus/inscricoes_online
https://www.ibge.gov.br/devolucao-de-taxa.html
https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21


Distribuição de vagas em Rancho Queimado(SC)

Função Recenseador ACM ACS ACAI CCA

Vagas em Rancho
Queimado

5 1 1 1 0

ACM: agente censitária municipal; ACS: agente censitário supervisor; ACAI agente censitário de administração e 
informática; CCA: coordenador censitário de área

Páginas das inscrições e dos editais

Recenseadores
ACM e ACS
ACAI

Datas e valores das inscrições

No caso de recenseadores, ACM e ACS, as inscrições abriram hoje (15) e devem ser 
feitas até o dia 29 de dezembro, mas podem ser pagas até dia 25 de janeiro de 2022.
A inscrição para recenseador custa R$ 57,50. Para ACM e ACS, o valor é de R$ 60,50.
As inscrições podem ser pagas pela internet ou em qualquer banco ou casas lotéricas.
Há casos  de isenção da inscrição. Eles podem ser conferidos diretamente nos editais.
Para ACAI, as inscrições custam R$ 44,00 e irão até 10 de janeiro de 2022, com o 
pagamento até o dia 11.

Escolaridade

Para concorrer a recenseador o candidato deve ter o nível fundamental completo; para 
ACM e ACS, ensino médio concluído. 

Treinamento para recenseador 
 
Além da prova os recenseadores receberão treinamento de caráter eliminatório e 
classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias. Os 
candidatos que tiverem no mínimo 80% de frequência no treinamento farão jus a uma 
ajuda de custo. 

Remuneração

O recenseador recebe por produção. O hotsite do Censo 2022 disponibiliza um 
simulador online que permite estimar o salário com base no município de atuação e nas 
horas semanais trabalhadas. O recenseador receberá 13° salário baseado na média de 
remuneração dos três meses que atuará.

https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html
https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382
https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09
https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10


A remuneração é de R$ 2.100,00 para ACM e R$ 1.700,00 para ACS, mas, na prática, 
os valores são maiores, pois há adicionais de férias e 13º salário proporcional e auxílios:
alimentação, transporte e pré escolar.
Para a função de ACAI, a remuneração é de R$ 1.700,00, também com os benefícios 
acima

Jornada de trabalho

A jornada de trabalho recomendável para recenseadores é de, no mínimo, 25 horas 
semanais. No caso dos ACM, ACS e ACAI, a jornada semanal é de 40 horas.

Duração e período do contrato

As vagas são temporárias e os contratos têm duração prevista de três meses para 
recenseadores e de cinco meses para ACM e ACS, podendo ser renovados de acordo 
com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. A contratação 
temporária é regida pela lei 8.745/1993.
Para ACAI, a previsão também é de cinco meses.

Sobre as provas

A prova para recenseador será dia 27 de março de 2022 pela manhã, com a 
divulgação do resultado final no dia 6 de maio de 2022.

A prova para ACM e ACS será também dia 27 de março, porém no período da tarde, e 
também com a divulgação do resultado final no dia 6 de maio.

Não há nenhuma proibição quanto a se inscrever nos dois processos seletivos. A prova 
para recenseador será das 09 h as 12 h, e para ACM e ACS, das 14h30 as 18 h.

Protocolos sanitários contra a Covid-19

Todas as etapas do Censo seguirão protocolos sanitários de prevenção a Covid-19. 
Bruno Malheiros explica que, “no dia do exame, o candidato que descumprir as medidas
de proteção será eliminado do processo seletivo. Será exigido o uso obrigatório de 
máscaras e o distanciamento seguro entre os candidatos e aplicadores de prova.
Vamos disponibilizar álcool em gel em todos os locais de prova e todos deverão seguir 
as medidas para evitar aglomerações, respeitando as legislações locais”, disse o 
coordenador de RH do IBGE. Os mesmos procedimentos deverão ser seguidos nos 
treinamentos presenciais de recenseadores.
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