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EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes do primeiro de uma sÃ©rie de trÃªs concursos para o Censo
AgropecuÃ¡rio do Instituto Brasileiro de Geografia e EstatÃ-stica (IBGE). Os cadastros podem
ser realizados atÃ© 22 de fevereiro, no site da FundaÃ§Ã£o Cesgranrio, organizadora. ApÃ³s
preencher o cadastro,Ã© preciso imprimir a Guia de Recolhimento da uniÃ£o (GRU) e efetuar o
pagamento da taxa, de R$35 para agente censitÃ¡rio administrativo, R$50 para agente
censitÃ¡rio regional ou R$120 para de analista censitÃ¡rio, em uma das agÃªncias do Banco do
Brasil.
Pedidos de isenÃ§Ã£o poderÃ£o ser feitos, durante todo o prazo de inscriÃ§Ã£o, somente pelo
inscritos no CadÃšnico do governo federal. A lista preliminar dos que obtiverem o benefÃ-cio
serÃ¡ divulgada no dia 29 de fevereiro. Os cartÃµes de confirmaÃ§Ã£o sairÃ£o no dia 16 de
maio.
A oferta Ã© de 1.409 vagas temporÃ¡rias em todo o paÃ-s, para cargos dos nÃ-veis mÃ©dio e
superior, com remuneraÃ§Ãµes de atÃ© R$7.624. A seleÃ§Ã£o conta com vagas para 700
agente censitÃ¡rio administrativo (nÃ-vel mÃ©dio completo; remuneraÃ§Ã£o de R$2.018), 486
para agente censitÃ¡rio regional (nÃ-vel mÃ©dio e carteira de habilitaÃ§Ã£o; R$3.458) e 223
para analista censitÃ¡rio (nÃ-vel superior completo em qualquer Ã¡rea e em diversas Ã¡reas;
R$7.624). Os valores jÃ¡ contam com o auxÃ-io-alimentaÃ§Ã£o, de R$458. AlÃ©m deste
benefÃ-cio, os contratados contarÃ£o com fÃ©rias e 13Âº salÃ¡rio. A carga de trabalho Ã© de
40 horas semanais para todos. HÃ¡ reserva de vagas para portadores de deficiÃªncia e negros.
Com quatro meses para intensificar os estudos, as avaliaÃ§Ãµes serÃ£o por meio de provas
objetivas, que serÃ£o aplicadas no dia 22 de maio, das 13h Ã s 17h. Os conteÃºdos cobrados
serÃ£o de LÃ-ngua Portuguesa, NoÃ§Ãµes de AdministraÃ§Ã£o e SituaÃ§Ãµes Gerenciais,
RaciocÃ-nio LÃ³gico e Conhecimentos EspecÃ-ficos, variando de acordo com a funÃ§Ã£o
desejada. As lotaÃ§Ãµes serÃ£o em em 26 estados do paÃ-s e no Distrito Federal, exceto para
a funÃ§Ã£o de agente censitÃ¡rio regional, onde a oferta concentra-se em 24 estados mais o
DF.
Como previsto, o resultado final serÃ¡ divulgado no dia 14 de julho. Este Ã© o primeiro edital
publicado para o Censo AgropecuÃ¡rio deste ano. Dois processos seletivos, com mais 80.614
vagas, jÃ¡ estÃ£o confirmados e passando por escolha da organizadora. O Censo
AgropecuÃ¡rio tem como objetivo obter informaÃ§Ãµes da atividade rural a partir do ponto de
vista, social, econÃ´mico e ambiental. A pesquisa Ã© realizada atualizando a anterior.
Diferentemente do que havia sido informado, os dados serÃ£o coletados em 2017.
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