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Com 12.447 vagas na Bahia, começam hoje (23/02/21) inscrições na 
seleção de recenseadores para o Censo 2021 

** Em todo o país, serão contratados 181.898 recenseadores, para visitar os 
domicílios e aplicar os questionários do Censo Demográfico; 

** Do total de vagas na Bahia (12.447), 2.627 são em Salvador e 9.820 estão 
divididas por todos os demais 416 municípios do estado; 

** A remuneração dos recenseadores é por produtividade e varia conforme a 
área de trabalho. Na Bahia poderá ficar entre cerca de R$ 700 e pouco mais de 
R$ 1.100 por mês, para uma jornada mínima sugerida de 25 horas semanais; 

** Escolaridade exigida para a função é o Ensino Fundamental completo; 

** Inscrições vão até o dia 19/03 e custam R$ 25,77. A prova será no dia 25/04, 
e os aprovados passarão por um treinamento eliminatório em julho; 

** Estão abertas também, desde o dia 19/02, as inscrições para os cargos de 
agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS), com 

1.581 vagas no estado. 

Foram abertas hoje, 23/02/2021, as inscrições para o Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) que oferece 181.898 vagas temporárias de recenseador em 
todo o país. Os aprovados vão trabalhar diretamente na coleta de informações do 
Censo Demográfico 2021, realizado pelo IBGE. 

Dessas vagas, 12.447 estão na Bahia, sendo 2.627 em Salvador e 9.820 
divididas por todos os demais 416 municípios do estado. 

Os recenseadores começam a trabalhar em agosto, quando se iniciará o Censo 
2021. Eles são o coração e “a cara” da operação censitária, pois visitarão cada 
um dos cerca de 71 milhões de domicílios do país, aplicando os questionários 
presencialmente ou por telefone, em busca das informações cruciais para traçar 
o mais amplo e detalhado retrato de quem somos, onde estamos e como 
vivemos.  

A escolaridade exigida para a função é o Ensino Fundamental completo. Os 
recenseadores não têm uma carga horária fixa, mas o esperado é que trabalhem 
pelo menos 25 horas na semana. 

A remuneração é por produção e varia também de acordo com certas 
características da área de trabalho de cada recenseador. Na Bahia, a 
estimativa é que o valor mensal recebido fique entre cerca de R$ 700 e 
pouco mais de R$ 1.100, para a jornada mínima sugerida de 25 horas 
semanais. Em Salvador, este valor médio é de cerca de R$ 1.050. 
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Os interessados podem simular a estimativa de remuneração dos recenseadores 
no link a seguir https://censo2021.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-
remuneracao.html  

Inscrições para recenseador vão até o dia 19 de março; provas serão em 
abril, seguindo protocolos sanitários 

As inscrições para o PSS de recenseador vão até o dia 19/03/2021, custam R$ 
25,77 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do CEBRASPE, empresas 
organizadora da seleção (https://www.cebraspe.org.br/concursos/).  

Os candidatos a recenseador farão uma prova objetiva, prevista para o dia 
25/04/2021. Haverá provas em todos os municípios baianos. De acordo com sua 
classificação e o número de vagas disponíveis, os aprovados passarão por um 
treinamento, em julho, que será eliminatório e classificatório. Somente será 
contratado quem for aprovado nessa etapa.  

O CEBRASPE e o IBGE estão, em conjunto, estruturando o protocolo sanitário 
para garantir a segurança durante o processo seletivo. Ele vai necessariamente 
considerar o uso obrigatório de máscara; o uso de outros EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) por parte dos aplicadores das provas; o distanciamento 
entre candidatos e entre eles e os aplicadores das provas; a disponibilização de 
álcool em gel nos locais de prova; a higienização dos locais de prova; a máxima 
redução do contato entre as pessoas; medidas para evitar aglomerações; e 
respeito às legislações locais. 

Detalhes desse protocolo serão informados aos inscritos, nos editais de 
convocação para as provas. Quem descumprir as medidas de proteção será 
eliminado do processo seletivo e terá sua prova anulada. 

Desde o dia 19/02/2021, estão abertas também as inscrições no processo 
seletivo para as vagas de agentes censitários municipais e agentes 
censitários supervisores (ACM e ACS). Na Bahia, são 1.581 oportunidades. 

Para esses cargos, é preciso ter Ensino Médio completo, e a remuneração é de 
R$ 2.100 e R$ 1.700 por mês, respectivamente, para uma jornada de trabalho 
de 40 horas semanais. 

É possível consultar os editais completos das duas seleções e saber mais no 
portal do IBGE na Internet: https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html.  

Confira na figura a seguir as principais informações sobre as vagas abertas para 
a Bahia nos Processos Seletivos Simplificados do Censo 2021. 
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