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 Cargos:                                                Nº de Vagas 

Agente Censitário Municipal (ACM) 1 (Uma) 

Agente Censitário Supervisor (ACS)   1 (Uma) 

 
    Requisitos para as vagas de ACM e ACS: 
Escolaridade: Ensino Médio Completo:  Idade mínima: 18 anos completo   
Sexo: Feminino e Masculino 
*sexo masculino: certificado de reservista, ou alistamento militar constando a dispensa do serviço militar (na 
contratação) 
 
                                
    Remuneração: 
Agente Censitário Municipal (ACM) R$ 2.100,00 
Agente Censitário Supervisor (ACS) R$ 1.700,00 
 
Efetuar a inscrição no endereço eletrônico:  https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 
Valor da taxa de inscrição: R$ 60,50 
Período das inscrições: das 16h do dia de 15 de dezembro de 2021 até as 16h do dia 29 de dezembro de 2021. 
(horário oficial de Brasília/DF) 
 

*Para maior conhecimento dos requisitos necessários para cada cargo e a contratação é obrigatório consultar o edital 
nº 9 - https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 

 

 

 
Cargos:                Nº de Vagas 

 Recenseador 10 (Dez) 

 
    Requisito para a vaga de recenseador: 
Escolaridade: Ensino Fundamental:     Idade mínima:18 anos completo 
Sexo: Feminino e Masculino 
*sexo masculino: certificado de reservista, ou alistamento militar constando a dispensa do serviço militar (na 
contratação) 
 
 
    Remuneração: A remuneração do Recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa 
fixada. O candidato poderá simular valores de remuneração por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico no 
https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html 
 
Efetuar a inscrição no endereço eletrônico:  https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 
Valor da taxa de inscrição: R$57,50 
Período das inscrições: das 16h do dia de 15 de dezembro de 2021 até as 16h do dia 29 de dezembro de 2021. 
(horário oficial de Brasília/DF) 
 

*Para maior conhecimento dos requisitos necessários para cada cargo e a contratação é obrigatório consultar o edital 
nº 10 -   https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 

 

Agência Regional do IBGE em Passo Fundo – RS. 

Requisitos para os cargos no concurso do IBGE 

CENSO DEMOGRÁFICO 2022. 
MUNICÍPIO: FONTOURA XAVIER – RS 
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