
 
Agente censitário supervisor (ACS)- Agente censitário municipal (ACM) 

- Recenseador 
Principais informações 

 
➢ As inscrições começaram dia 15/12, e vão até 21/01/22. São dois processos 

seletivos, para Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários Supervisores 
(nível médio) e para Recenseadores (nível fundamental). 

 

➢ As inscrições serão via internet, pelo site da organizadora do Processo Seletivo, o 
FGV (conhecimento.fgv.br/concursos) 

 

➢ A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 60,50 e para 
Recenseador, de R$ 57,50. Pagamento até o dia 16/02/22. 

 

➢ As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses 
(Recenseador) ou de cinco meses (Agentes Censitários Municipais / Agentes 
Censitários Supervisores), podendo ser renovados de acordo com as necessidades 
do IBGE e a disponibilidade orçamentária. 

 

➢ As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 
para ACS. 

 

➢ Os recenseadores são os profissionais que visitarão todos as residências do país, 
entrevistando seus moradores. Eles serão remunerados por produtividade, de 
acordo com o número de domicílios visitados. 

 

➢  No site do IBGE há um simulador onde os candidatos podem verificar a 
remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas 
diferentes localidades do país. O candidato poderá simular valores de remuneração  
por meio do link disponível no endereço: https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-

censo/estimativa-de-remuneracao.html. 

 

➢ O ideal é que os recenseadores aprovados no processo seletivo sejam moradores 
das próprias localidades onde trabalharão, para economia de custos com 
deslocamentos e maior produtividade nas visitas domiciliares. 

 

➢ Para ambas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em 
todos os municípios onde houver vagas. 

 

➢ As provas para ACM / ACS e para Recenseadores serão em 10/04/22. 
 

➢ A Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, com 
Língua Português 10, Raciocínio Lógico Quantitativo 10, Ética no Serviço Público 
05, Noções de Administração e Situações Gerenciais 15, Conhecimentos técnicos 
20. 

 

Dúvidas: 0800-2834628 ou do e-mail ibgepss21@fgv.br. 

 

 
 



VAGAS 

 ACM ACS RECENSEADOR 

CURVELO 1 11 69 

FELIXLÂNDIA  2 14 

INIMUTABA  1 7 

TRÊS MARIAS 1 3 29 

CORINTO 1 4 21 

BUENÓPOLIS  1 9 

AUGUSTO DE 
LIMA 

 1 5 

JOAQUIM 
FELÍCIO 

 1 4 

MORRO DA 
GARÇA 

  03 

PRESIDENTE 
JUSCELINO 

  04 

SANTO 
HIPÓLITO 

  03 

MONJOLOS   02 

 
 

 
 


