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FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO PARA O IBGE NO CAPE
Tiveram inÃ-cio, Ã s 14h desta segunda, 4 de janeiro, as inscriÃ§Ãµes do concurso do Instituto
Brasileiro de Geografia e EstatÃ-stica (IBGE) para preencher 600 vagas em cargos dos nÃ-veis
mÃ©dio e superior. Foram publicados no DiÃ¡rio Oficial da UniÃ£o (DOU) de 28 de dezembro
dois editais, um com as regras da disputa do cargo de tÃ©cnico, de nÃ-vel mÃ©dio, e o outro
com as do analista e tecnologista, de 3Âº grau. Esta seleÃ§Ã£o serÃ¡ para a contrataÃ§Ã£o de
efetivos.
As remuneraÃ§Ãµes variam de R$3.471,85 a R$9.107,88, e o regime de contrataÃ§Ã£o Ã© o
estatutÃ¡rio, que garante a estabilidade. Os editais saÃ-ram 20 dias antes do prazo legal
estabelecido pelo MinistÃ©rio do Planejamento (17 de janeiro), conforme prometera o IBGE.
Durante o prazo de validade do concurso, de um ano, prorrogÃ¡vel por igual perÃ-odo, poderÃ¡
haver convocaÃ§Ãµes extras, tendo em vista as necessidades de pessoal da fundaÃ§Ã£o. HÃ¡
reserva de vagas para deficientes (5%) e negros (20%).
As inscriÃ§Ãµes podem ser feitas no site da FundaÃ§Ã£o GetÃºlio Vargas (FGV) atÃ© o dia 28
de janeiro. As taxas sÃ£o de R$49 para tÃ©cnico e de R$69 para analista e tecnologista. Os
membros de famÃ-lia de baixa renda, inscritos no CadÃšnico, poderÃ£o pedir a isenÃ§Ã£o da
taxa durante todo o prazo de inscriÃ§Ã£o. O resultado preliminar dos pedidos de isenÃ§Ã£o
serÃ¡ divulgado no dia 11 de fevereiro, cabendo recursos entre os dias 12 e 15 do mesmo
mÃªs. A anÃ¡lise final dos pedidos serÃ¡ liberada no dia 22.
O tÃ©cnico do IBGE tem remuneraÃ§Ã£o inicial de R$3.471,85, somando vencimento de
R$2.216,45, gratificaÃ§Ã£o de desempenho de R$882,40 e auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o de R$373.
Se o servidor tiver alguma qualificaÃ§Ã£o esse valor aumenta, chegando a atÃ© R$5.011,01.
Analista e tecnologistas recebem rendimento inicial de R$7.373,49, considerando vencimento
de R$4.352,49, gratificaÃ§Ã£o de desempenho de R$2.648 e auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o de
R$373. Com qualificaÃ§Ãµes, o valor sobe para atÃ© R$9.107,88 (doutorado). O edital informa
ainda que Ã© oferecido assistÃªncia Ã saÃºde (mÃ©dica e odontolÃ³gica) do servidor e de
seus dependentes, com valores que variam de R$82,83 a R$167,70 e auxÃ-lio-transporte,
variÃ¡vel.
ServiÃ§o
InscriÃ§Ãµes: www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge
Provas serÃ£o aplicadas em abril
As provas objetivas do concurso do IBGE jÃ¡ tÃªm dias e horÃ¡rios marcados: ocorrerÃ£o em
10 de abril, para analistas e tecnologistas, e no dia 17 do mesmo mÃªs, no caso dos tÃ©cnicos.
Para os trÃªs cargos, a avaliaÃ§Ã£o serÃ¡ aplicada das 13h Ã s 17h, exceto o analista da Ã¡rea
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de AnÃ¡lise de Sistemas/Desenvolvimento, que farÃ¡ a prova das 13h Ã s 18h. Tendo por base
essas datas, os interessados ganharam a chance de estudar focando no programa oficial por
pouco mais de trÃªs meses, tempo suficiente para lograr a aprovaÃ§Ã£o. Os candidatos a
tÃ©cnico serÃ£o submetidos a 60 questÃµes, sendo dez de Conhecimentos EspecÃ-ficos do
IBGE, 15 de Geografia, 15 de MatemÃ¡tica e 20 de LÃ-ngua Portuguesa.
Os concorrentes a analista e tecnologista serÃ£o submetidos a 70 questÃµes, exceto os da
Ã¡rea de AnÃ¡lise de Sistemas/Desenvolvimento, que responderÃ¡ a 60 e farÃ¡ uma prova
discursiva. O exame objetivo versarÃ¡ sobre Conhecimentos BÃ¡sicos (LÃ-ngua Portuguesa,
LÃ-ngua Inglesa e RaciocÃ-nio LÃ³gico Quantitativo) e Conhecimentos EspecÃ-ficos. O
nÃºmero de questÃµes por disciplina varia. Para o tÃ©cnico, serÃ¡ aprovado quem conseguir,
pelo menos, 40% dos pontos da prova, sem zerar nenhuma disciplina. Para analista e
tecnologista, estarÃ¡ apto quem alcanÃ§ar 50% dos pontos da prova, sem zerar nenhuma
matÃ©ria, alÃ©m de obter uma pontuaÃ§Ã£o mÃ-nima na parte especÃ-fica, que varia de
acordo com a Ã¡rea pretendida.
Os candidatos realizarÃ£o as provas no municÃ-pio no qual optaram por concorrer, conforme
consta do subitem 2.3 do edital. O resultado final do concurso estÃ¡ previsto para 30 de maio,
no caso do tÃ©cnico, e em 13 de junho, para analistas e tecnologistas.
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