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RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, Art. 65, Caput, da Lei
8.666/93 e Art. 16 do Decreto nº 9.507/18; Valor estimado do Aditivo: R$ 9.113.077,72;
Prazo de vigência: 04/05/2019 a 03/05/2020; Data de assinatura: 16/04/2019;

Espécie: 5º Aditivo ao Contrato n.º 2018/020, de prestação dos serviços de recepcionista
para as unidades administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado de Minas
Gerais, firmado com a empresa COLABORE ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA.; Objeto:
ACRÉSCIMO de 7 (sete) US - Unidade(s) de Serviço de Recepcionista, sendo: 01 (uma) US
para a Agência Araçuai - MG, 01 (uma) US para a Agência Arinos - MG, 01 (uma) US para
a Agência Bocaiúva - MG, 01 (uma) US para a Agência Diamantina - MG, 01 (uma) US
para a Agência Jaíba - MG, 01 (uma) US para a Agência Nanuque - MG e 01 (uma) US
para a Agência São Francisco - MG, correspondente a 19,98%, sobre o valor inicialmente
contratado atualizado, ao Contrato, com a consequente alteração da sua CLÁUSULA
SEGUNDA - DOS CUSTOS; Fundamento legal: Art. 65, Inciso I, Alínea "b" e § 1º, da Lei
8.666/93; Valor do Aditivo: R$ 76.056,42 ; Prazo de vigência: 16/04/2019 a 06/07/2019;
Data de assinatura: 16/04/2019;

Espécie: 5º Aditivo ao Contrato n.º 2017/086, de prestação dos serviços de transporte de
valores no perímetro urbano das praças de Colatina - ES, Linhares - ES, Nova Venécia -
ES e Pinheiros - ES, firmado com a empresa BRINK'S - SEGURANÇA E TRANSPORTE DE

VALORES LTDA.; Objeto: ACRÉSCIMO de 25%, no item 3 do Contrato, em função da
realização de serviços extras, para a Agência de Nova Venécia - ES, com a consequente
alteração da sua CLÁUSULA S EG U N DA - DOS CUSTOS; Fundamento legal: Art. 65, Inciso
I, Alínea "b" e § 1º deste artigo, da Lei 8.666/93; Valor do Aditivo: R$ 1.073,64; Prazo
de vigência: 17/04/2019 a 30/06/2019; Data de assinatura: 17/04/2019;

Espécie: 1º Aditivo ao Contrato n.º 2019/036, de prestação dos serviços da obra de
reforma parcial da agência Santo Antônio - RN, firmado com a empresa REGNUM
ENGENHARIA LTDA.; Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de execução do Contrato, bem
como a ALTERAÇÃO da dotação orçamentária própria, com a consequente alteração da
sua CLÁUSULA SEGUNDA - DOS CUSTOS; Fundamento legal: Lei 13.303/16, e no Artigo
159, Caput, do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Nordeste; Prazo de
execução: 18/02/2019 a 18/05/2019; Data de assinatura: 17/04/2019;

Espécie: 11º Aditivo ao Contrato n.º 2014/074, de prestação dos serviços de
monitoramento e suporte especializado em segurança bancária, firmado com a empresa
IVIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.; Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do
Contrato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93; Valor do
Aditivo: R$ 1.938.597,75; Prazo de vigência: 23/04/2019 a 1º/01/2020; Data de
assinatura: 18/04/2019;

Espécie: 1º Aditivo ao Contrato n.º 2018/191, de prestação de serviços de
gerenciamento, automação e otimização integral de toda a solução, firmado com o
CONSÓRCIO LLK - SDWAN, formado pelas empresas LANLINK SOLUÇÕES E
COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A., LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. e
ADD VALUE PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.; Objeto:
ALTERAÇÃO das condições de pagamento do Contrato, com a consequente alteração da
sua CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; Fundamento legal: Art. 65,
Caput, da Lei nº 8.666/93; Prazo de vigência: 18/04/2019 a 28/11/2022; Data de
assinatura: 18/04/2019;

Espécie: 11º Aditivo ao Contrato n.º 2014/358, de prestação dos serviços especializados
de suporte à segurança corporativa, firmado com a empresa IVIA SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.; Objeto: REPACTUAÇÃO de preços do Contrato, bem como a
ALTERAÇÃO do mês referente à REPACTUAÇÃO do Contrato, em função do disposto na
Convenção Coletiva da categoria; Fundamento legal: Art. 40, Inc. XI, Art. 55, Inciso III, Art.
65, Caput da Lei 8.666/93 e Art. 3º, da Resolução 10/96, do Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, conforme Art. 12 do Decreto nº
9.507/18; Valor do Aditivo: R$ 113.211,77; Prazo de vigência: 24/04/2019 a 01/01/2020,
retroagindo seus efeitos financeiros a 1º/01/2018; Data de assinatura: 24/04/2019;

Espécie: 10º Aditivo ao Contrato n.º 2015/562, de prestação dos serviços, remoto e
presencial, de atendimento, suporte operacional e tecnológico a usuários de recursos de
ti, na modalidade de service desk, contemplando, ainda, gerenciamento, planejamento e
execução contínua de atividades de suporte técnico especializado, geração, tratamento
de informações gerenciais e atividades acessórias inerentes ao processo de atendimento,
firmado com a empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A .;
Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato, a ALTERAÇÃO do endereço do
CONTRATADO, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 19/02/2019;
Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, Art. 65, Caput da Lei 8.666/93; Valor do Aditivo: R$
9.319.416,52; Prazo de vigência: 07/05/2019 a 06/05/2020; Data de assinatura:
25/04/2019;

Espécie: 1º Aditivo ao Contrato n.º 2019/029, de prestação dos serviços de auxiliar de
arquivo para as unidades do Banco do Nordeste no estado da Paraíba, firmado com a
empresa VENEZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.; Objeto: ACRÉSCIMO de 01 US -
Unidade(s) de Serviço de Auxiliar de Arquivo, para a Agência de Campina Grande - PB,
correspondente a 4,17%, sobre o valor inicialmente contratado atualizado, do Contrato,
com a consequente alteração da sua CLÁUSULA SEGUNDA - DOS CUSTOS; Fundamento
legal: Lei 13.303/16 e Art. 159, Inciso II, § 1º, do Regulamento de Licitações e Contratos
do Banco do Nordeste; Valor do Aditivo: R$ 9.489,75 ; Prazo de vigência: 24/04/2019 a
28/08/2019; Data de assinatura: 24/04/2019;

Espécie: 13º Aditivo ao Contrato n.º 2015/003, de prestação dos serviços de atendimento
e suporte operacional a usuários, firmado com a empresa VANERVEN - SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA E TELEATENDIMENTO EIRELI.; Objeto: DECRÉSCIMO de 528 Horas-Atividade,
sendo 396 Horas- Atividade de Atendimento e 132 Horas-Atividade de Supervisão de
Atendimento, correspondente a -3,54%, o ACRÉSCIMO de 2.288 Horas-Atividade, sendo
1.760 Horas-Atividade de Suporte Técnico e 528 Horas-Atividade de Supervisão de
Suporte Técnico, correspondente a 15,13%, sobre o valor inicialmente contratado
atualizado do Contrato, com a consequente alteração da sua CLÁUSULA SEGUNDA - DOS
CUSTOS MÍNIMOS E MÁXIMOS ESTIMADOS, bem como a ALTERAÇÃO da denominação
social do CONTRATADO, conforme Transformação de Empresário Individual para empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (de natureza empresária), datado de 25/02/2019;
Fundamento legal: Art. 65, Inciso I, alínea "b" e § 1º e Caput deste artigo, da Lei
8.666/93; Valor do Aditivo: R$ 294.801,90 ; Prazo de vigência: 02/05/2019 a 08/01/2020;
Data de assinatura: 26/04/2019;

Espécie: 9º Aditivo ao Contrato n.º 2015/709, de prestação dos serviços de limpeza e
conservação para as unidades do Banco do Nordeste no estado de Pernambuco, incluindo
o fornecimento de materiais, firmado com a empresa INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA.; Objeto: REPACTUAÇÃO de preços do
Contrato; Fundamento legal: Art. 40, Inc. XI, Art. 55, Inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 3º,
da Resolução 10/96, do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais
- DEST, conforme Art. 12 do Decreto nº 9.507/18; Valor do Aditivo: R$ 5.050,05; Prazo
de vigência: 25/04/2019 a 30/04/2019, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º/02/2019;
Data de assinatura: 25/04/2019;

Espécie: 4º Aditivo ao Contrato n.º 2017/175, de prestação dos serviços de recepcionista,
para o estado de Alagoas, firmado com a empresa INOVA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
EIRELI.; Objeto: ALTERAÇÃO do Anexo II - Quadro de Quantitativos de Unidades de
Serviço (US) do Contrato, em virtude da relocalização de 01 (uma) Unidade de Serviço de
Recepcionista, da Superintendência Estadual de Alagoas, para a Agência de Arapiraca -
AL; Fundamento legal: Art. 58, Inciso I, da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 25/04/2019
a 24/09/2019; Data de assinatura: 25/04/2019;

Espécie: 3º Aditivo ao Contrato n.º 2016/079, de prestação dos serviços de coleta de
resíduos sólidos do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas - CAPGV, firmado
com a empresa BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA.; Objeto: PRORROGAÇ ÃO
do prazo de vigência do Contrato, a ALTERAÇÃO da dotação orçamentária própria, com
a consequente alteração da sua CLÁUSULA SEGUNDA - DOS CUSTOS, bem como a
ALTERAÇÃO do endereço do CONTRATADO, conforme 26º Aditivo de Alteração do
Contrato Social, datado de 26/02/2019; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II e Art. 65,
Caput, da Lei 8.666/93; Valor estimado do Aditivo: R$ 379.095,60; Prazo de vigência:
02/05/2019 a 1º/05/2020; Data de assinatura: 26/04/2019;

Espécie: 18º Aditivo ao Contrato n.º 2014/083, de prestação dos serviços de atendimento
por meio de telefone e de canais multimeios (web, carta, fax, chat e rede sociais),
firmado com a empresa VANERVEN - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E TELEATENDIMENTO
EIRELI.; Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art.
57, Inciso II e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93; Valor estimado do Aditivo: R$ 9.306.683,40;
Prazo de vigência: 02/05/2019 a 1º/05/2020; Data de assinatura: 26/04/2019;

Espécie: 13º Aditivo ao Contrato n.º 2013/126, de prestação dos serviços de telefonistas,
para as unidades administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado de Minas
Gerais, firmado com a empresa FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS
EIRELI.; Objeto: REPACTUAÇÃO de preços do Contrato; Fundamento legal: Art. 40, Inc. XI,
Art. 55, Inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 3º, da Resolução 10/96, do Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, conforme Art. 12 do Decreto nº
9.507/18; Valor do Aditivo: R$ 39.155,09; Prazo de vigência: 29/04/2019 a 16/06/2019,
retroagindo seus efeitos financeiros a 1º/01/2018; Data de assinatura: 29/04/2019;

Espécie: 4º Aditivo ao Contrato n.º 2017/025, de prestação dos serviços de copa para as
unidades do Banco do Nordeste no estado da Paraíba, firmado com a empresa FUTURA
SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI; Objeto: REPACTUAÇÃO de preços do
Contrato; Fundamento legal: Art. 40, Inc. XI, Art. 55, Inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 3º,
da Resolução 10/96, do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais
- DEST, conforme Art. 12 do Decreto nº 9.507/18; Valor estimado do Aditivo: R$
14.714,12; Prazo de vigência: 29/04/2019 a 08/02/2020, retroagindo seus efeitos
financeiros a 1º/01/2018; Data de assinatura: 29/04/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 - UASG 179085

Nº Processo: 2019/0675. Objeto: Aquisição de equipamentos para a cozinha do restaurante
do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas - CAPGV.. Total de Itens Licitados: 8.
Edital: 21/05/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Passaré -

Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/179085-5-00051-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 21/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 31/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA IVONE TORRES PORTUGAL ARAUJO
Pregoeira

(SIASGnet - 20/05/2019) 179085-99999-2019NE999999

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
DIRETORIA EXECUTIVA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 57/2018

Torno público que no certame em epígrafe sagrou-se vencedora a empresa
UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ:67071001/0003-60 para o
grupo 1 no valor global de R$10.266.854,02.

FELIPE CARNEIRO WANDERLEY
Pregoeiro

(SIDEC - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL N° 1/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA - IBGE, no uso de suas atribuições e da competência que lhe foi outorgada
pelo Senhor Ministro da Economia, por meio da Portaria nº 107, de 22 de março de 2019,
publicada no Diário Oficial da União nº 57, de 25 de março de 2019, torna pública a
abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo
Simplificado. O Processo Seletivo Simplificado é destinado a selecionar candidatos para
contratação temporária de pessoal para realização do Censo Experimental 2019 e será
efetivado nos termos deste edital e da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado regido por este Edital, pelos diplomas

legais e regulamentares, por seus anexos e posteriores retificações, caso existam, visa ao
preenchimento, em caráter temporário, de 209 (duzentas e nove) vagas para as funções de
Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador,
conforme a distribuição constante do Quadro de Vagas disponível no Anexo I desse
Ed i t a l .

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será executado sob a responsabilidade do
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

1.3. A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os
termos deste Edital, seus anexos, eventuais alterações e legislação vigente.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1. Para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário

Supervisor (ACS), a seleção dos candidatos dar-se-á por meio de uma Prova Objetiva, de
caráter eliminatório e classificatório.

2.2. Para a função de Recenseador, a seleção dos candidatos se dará por meio
de Prova Objetiva e de Treinamento, ambos de caráter eliminatório e classificatório.

2.2.1. O Treinamento, a ser realizado sob a responsabilidade do IBGE, visa
capacitar o Recenseador para a aplicação de conceitos e procedimentos estabelecidos para
o Censo Experimental 2019. A efetivação dos contratos de trabalho estará condicionada ao
resultado obtido no Teste Final do Treinamento, conforme item 13 deste Edital.

2.3. Os resultados serão divulgados na internet, no seguinte endereço
eletrônico: www.ibade.org.br.

2.4. No ato da inscrição, o candidato deverá manifestar para qual função deseja
concorrer à vaga, de acordo com o especificado no Anexo I deste Edital.

2.5. Todos os horários definidos neste Edital, em seus anexos e em
comunicados oficiais têm como referência o horário oficial de Brasília-DF.

3. DAS FUNÇÕES
3.1. As denominações das funções, do número de vagas, da retribuição mensal

e do valor da taxa de inscrição estão estabelecidas na tabela a seguir:

. Função Escolaridade Retribuição Mensal Valor da Taxa
de Inscrição

Número de
Vagas

. A01 - Agente Censitário
Municipal (ACM) - Experimental

Nível Médio R$2.100,00 R$ 42,50 4
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. A01 - Agente Censitário
Supervisor (ACS) - Experimental

R$1.700,00 R$ 42,50 25

. R01 - Recenseador -
Experimental

Nível Fundamental *Por produção R$ 25,00 180

* A retribuição mensal do Recenseador será por produção, calculada por setor
censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades
recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), pessoas recenseadas e registro no controle
da coleta de dados.

3.2. Para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário
Supervisor (ACS), o contratado fará jus ao Auxílio Alimentação, de acordo com o artigo 22
da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10
de dezembro de 1997, e o Decreto nº 3.887, de 16 de agosto de 2001, ao Auxílio
Transporte, com base no art. 7º da Medida Provisória nº 2165-36, de 23 de agosto de
2001, assim como férias e 13º salário proporcionais.

3.3. A previsão de duração do contrato é de até 6 (seis) meses para as funções
de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) e de até 2
(dois) meses para a função de Recenseador.

3.3.1. Os contratos terão vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser
sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo
com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. Por
questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 (trinta)
dias.

3.3.2. As renovações e/ou rescisões dos contratos estarão condicionadas ao
cronograma da operação e aos resultados da avaliação de desempenho do contratado.

3.3.3. O candidato contratado terá o seu desempenho avaliado mensalmente,
observados os seguintes fatores:

3.3.3.1. Agente Censitário Municipal (ACM): assiduidade, cumprimento de
prazos e produtividade.

3.3.3.2. Agente Censitário Supervisor (ACS): assiduidade, cumprimento de
prazos e produtividade.

3.3.3.3. Recenseador: cumprimento de prazos e produtividade.
3.4. Para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário

Supervisor (ACS), a jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8
(oito) horas diárias. Para a função de Recenseador, a jornada de trabalho recomendável é
de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) horas semanais, além da participação integral e
obrigatória no Treinamento. Será obrigatório o comparecimento do Recenseador ao Posto
de Coleta nos dias e horários estipulados pelo Agente Censitário Municipal (ACM) ou pelo
Agente Censitário Supervisor (ACS).

3.5. O candidato deverá atender, cumulativamente, no ato da contratação, aos
seguintes requisitos:

a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses,
com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12,
da Constituição Federal/1988 e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta,
promulgado no Brasil através do Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de 2001;

b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
d) estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do

sexo masculino;
e) ter idade mínima de dezoito anos completos, na data de contratação, para

as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), e
na data de convocação para o treinamento, para a função de Recenseador.

f) não estar incompatibilizado com o disposto no artigo 6º da Lei nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993, que proíbe a contratação de servidores da Administração direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de
empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. São aplicadas também as
restrições à contratação de aposentados previstas no artigo 37, § 10 da Constituição
Fe d e r a l / 1 9 8 8 ;

g) não ter sido contratado pelo IBGE nos últimos 24 (vinte e quatro) meses para
serviço temporário conforme dispõe o artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993;

h) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função a
que concorre à vaga;

i) ser aprovado no Processo Seletivo Simplificado e possuir o nível de
escolaridade exigido para o exercício da função de acordo com o estabelecido no Anexo II
deste Edital;

j) apresentar declaração de próprio punho de que não se encontra na condição
de sócio-gerente ou administrador de sociedades privadas; e

k) cumprir as determinações deste Edital.
3.6. Todos os requisitos especificados no subitem 3.5 deverão ser comprovados

mediante a apresentação de documentos originais.
3.7. Os requisitos e as atribuições das funções estão definidos no Anexo II deste

Ed i t a l .
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado estarão abertas no

período determinado no Cronograma Previsto - Anexo IV.
4.2. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via internet, o

endereço eletrônico http://www.ibade.org.br, observando o seguinte:
a) acessar o endereço eletrônico a partir das 00:00h do primeiro dia até às

23:59h do último dia, indicados no Cronograma Previsto - Anexo IV;
b) preencher o requerimento de inscrição que será exibido e, em seguida,

enviá-lo de acordo com as respectivas instruções;
c) após o envio do requerimento de inscrição, o candidato deverá gerar a Guia

de Recolhimento da União (GRU Simples), que deverá ser impressa e paga em espécie em
qualquer agência bancária do Banco do Brasil, ou pelo Internet banking do mesmo banco,
sendo de inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda do comprovante de
inscrição;

d) a inscrição somente terá validade após a confirmação do pagamento pela
rede bancária;

e) o pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia
indicado no Cronograma Previsto - Anexo IV. Os pagamentos efetuados após esse prazo
não serão aceitos e o requerimento de inscrição será cancelado;

f) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o IBADE não se
responsabilizarão por requerimentos de inscrição que não tenham sido recebidos por
fatores de ordem técnica dos computadores, os quais impossibilitem a transferência dos
dados e/ou causem falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão
de dados; e

g) após as 23:59h do dia indicado no Cronograma Previsto - Anexo IV, não será
mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição.

4.2.1. A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a
insubsistência da mesma.

4.3. O candidato deverá escolher, no ato da inscrição, a função a que deseja
concorrer, conforme Anexo I deste Edital.

4.4. As vagas para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente
Censitário Supervisor (ACS) terão inscrição única. Serão oferecidas as vagas de Agente
Censitário Municipal (ACM) aos candidatos que obtiverem melhor classificação no Processo
Seletivo Simplificado. Aos demais candidatos classificados, serão asseguradas as vagas de
Agente Censitário Supervisor (ACS), obedecida a ordem de classificação.

4.5. O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Simples) que estará disponível no endereço
eletrônico http://www.ibade.org.br e deverá ser impressa para o pagamento da taxa de
inscrição após a conclusão do preenchimento do requerimento de inscrição.

4.6. Todos os candidatos inscritos no período indicado no Cronograma Previsto
- Anexo IV, poderão reimprimir, caso necessário, a GRU Simples, no máximo até as 16
horas do dia indicado no Cronograma Previsto - Anexo IV, quando este recurso será
retirado do site do IBADE - www.ibade.org.br, para pagamento neste mesmo dia,

impreterivelmente, observado o horário de funcionamento da instituição bancária e dos
serviços disponibilizados.

4.6.1. O pagamento da taxa de inscrição após o último dia indicado no
Cronograma Previsto - Anexo IV, a realização de qualquer modalidade de pagamento que
não seja pela quitação da GRU Simples e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado
neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.

4.6.2. Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição,
comprovante de agendamento bancário.

4.6.3. Não será aceito pagamento do valor da inscrição por depósito em caixa
eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, cartão de crédito,
ordens de pagamento ou qualquer outra forma diferente da prevista neste Edital.

4.6.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências
bancárias e/ou dos Correios na localidade em que se encontra, o candidato deverá
antecipar o pagamento da GRU Simples, devendo ser respeitado o prazo-limite
determinado neste Edital, bem como o envio da documentação prevista neste Edital
(quando for o caso).

4.7. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento
da taxa de inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos
termos do subitem 5.1 e seguintes deste Edital.

4.7.1. O Cartão de Confirmação de Inscrição do candidato estará disponível no
endereço eletrônico http://www.ibade.org.br, a partir das 10 horas do dia indicado no
Cronograma Previsto - Anexo IV, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a
obtenção desse documento.

4.7.2. No Cartão de Confirmação de Inscrição serão colocados, além dos
principais dados do candidato, seu número de inscrição, função, data, horário e local de
realização da prova. Quando for o caso, constará, ainda, a informação de tratar-se de
pessoa com deficiência que demande condição diferenciada para a realização da prova
e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência e/ou esteja
concorrendo às vagas reservadas para pretos ou pardos e/ou seja lactante.

4.7.3. É obrigação do candidato conferir, no Cartão de Confirmação de
Inscrição, os seguintes dados: nome, número do documento de identidade, sigla do órgão
expedidor e estado emitente, CPF, data de nascimento, sexo, função para a qual deseja
concorrer, endereço de realização da prova e, quando for o caso, a informação de tratar-
se de pessoa com deficiência que demande condição diferenciada para a realização da
prova e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência e/ou
esteja concorrendo às vagas reservadas para pretos ou pardos e/ou seja lactante.

4.7.4. Os eventuais erros de digitação no nome, número/órgão expedidor ou
Estado emitente do documento de identidade, data de nascimento, sexo, deverão ser
corrigidos pelo e-mail: atendimento@ibade.org.br até a véspera da Prova ou, ainda, na
ocasião da realização das provas objetivas, mediante a conferência do documento original
de identidade, quando do ingresso do candidato no local de provas, pelo fiscal de sala.

4.8. Quando do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU Simples),
o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e da inscrição nela
registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na
informação de dados pelo candidato ou por terceiros na referida Guia não serão aceitos,
não cabendo reclamações posteriores neste sentido.

4.9. Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas, nem as
requeridas por via postal, via fax e/ou correio eletrônico ou por qualquer outro meio que
não seja o especificado neste Edital.

4.10. É vedada a transferência do valor pago, a título de taxa, para terceiros,
para outra inscrição ou para outro certame.

4.11. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa
Física (CPF) do candidato.

4.12. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos prazos estipulados.

4.13. A qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do processo de
seleção, poder-se-á anular a inscrição, as provas e a contratação do candidato, desde que
verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em
informações fornecidas.

4.14. Caso, quando do processamento das inscrições, seja verificada a
existência de mais de uma inscrição efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa)
por um mesmo candidato, somente será considerada válida e homologada aquela que tiver
sido realizada por último, sendo esta identificada pelo sistema de inscrições online do
IBADE pela data e hora de envio do requerimento via Internet. Consequentemente, as
demais inscrições do candidato serão automaticamente canceladas, não cabendo
reclamações posteriores nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago a
título de taxa de inscrição.

4.15. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido,
salvo em caso de cancelamento do Processo Seletivo Simplificado por conveniência da
Administração Pública e de pagamento duplicado da Guia de Recolhimento da União.

4.16. O comprovante de inscrição e/ou pagamento da taxa de inscrição deverá
ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou
quando solicitado.

4.17. O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto
à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do
certame, tais como aqueles relativos à data de nascimento, notas e desempenho na prova,
ser pessoa com deficiência (se for o caso), ser pessoa preta ou parda (se for o caso), entre
outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da
publicidade dos atos atinentes ao Processo Seletivo Simplificado. Não caberão reclamações
posteriores nesse sentido, ficando cientes também os candidatos de que, possivelmente,
tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores através dos
mecanismos de busca atualmente existentes.

4.18. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

4.19. Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma,
solicitação de alteração dos dados contidos na inscrição, salvo o previsto nos subitens
5.2.1, 6.5.1, 7.13 e 8.1.1.

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que declararem

hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da taxa, nos termos do Decreto
Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e do Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro
de 2008, e para os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério
da Saúde, conforme Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.

5.2. Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição: a) o candidato
economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico e for membro de família de baixa renda; e b) o
candidato doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da
Saúde.

5.2.1. O candidato que requerer a isenção na condição de economicamente
hipossuficiente deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade
com os que foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu
Município, responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que
atualmente estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e
cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do
CadÚnico em âmbito nacional. Após o julgamento do pedido de isenção, o candidato
poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais com o IBADE, pelo e-mail:
atendimento@ibade.org.br ou solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização das
provas.

5.2.1.1. Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no
subitem anterior poderá implicar o indeferimento do pedido de isenção do candidato, por
divergência entre os dados cadastrais informados e os constantes no banco de dados do
CadÚnico.

5.2.1.2. A isenção mencionada no subitem 5.2.a poderá ser solicitada no
período entre 00h até as 23h59 dos dias indicados no Cronograma Previsto - Anexo IV, por
meio de inscrição no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br devendo o candidato,
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obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo
CadÚnico, bem como declarar-se membro de família de baixa renda.

5.2.1.3. O IBADE consultará o órgão gestor do CadÚnico a fim de verificar a
veracidade das informações prestadas pelo candidato que requerer a isenção na condição
de hipossuficiente.

5.2.2. O candidato que requerer a isenção na condição de doador de medula
óssea, amparado pela Lei nº 13.656/2018, deverá:

a) solicitar a isenção em link disponível no site www.ibade.org.br, no período
indicado no Cronograma Previsto - Anexo IV das 00h do primeiro dia até as 23h59 do
último dia;

b) Preencher, imprimir e assinar a ficha de solicitação de isenção; e
c) enviar o formulário da ficha de solicitação da isenção, devidamente assinada,

cópia da identidade, CPF e imagem legível de atestado ou de laudo emitido por médico de
entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina,
que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da
doação, para:

1. e-mail notificacao@ibade.org.br; ou
2. enviar cópia simples ou o original do referido laudo via SEDEX ou carta

Registrada para o Processo Seletivo Simplificado IBGE - Caixa Postal n. 105.737- CEP:
24.210.970- Niterói/RJ, devendo ser notificado ao IBADE seu envio, por meio de mensagem
encaminhada para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o concurso,
nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição, data de postagem e o número
identificador do objeto.

5.2.2.1. Mesmo que cadastrado no REDOME, a inobservância do disposto no
subitem anterior poderá implicar o indeferimento do pedido de isenção do candidato, por
divergência entre os dados cadastrais informados e os constantes no banco de dados do
REDOME.

5.2.2.2. O IBADE consultará o órgão gestor do Registro Nacional de Doadores de
Medula Óssea - REDOME a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato que requerer a isenção na condição de doador de medula óssea.

5.2.2.3. Fica reservado ao IBADE ou à Comissão do Processo Seletivo
Simplificado, o direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais
para conferência.

5.3. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime
contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado,
aplicando-se, ainda, o disposto no art. 10, parágrafo único, do Decreto Federal nº 83.936,
de 6 de setembro de 1979.

5.3.1. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar
informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o subitem 5.1 estará
sujeito a: a) cancelamento da inscrição e exclusão do processo seletivo simplificado, se a
falsidade for constatada antes da divulgação de seu resultado final; b) exclusão da lista de
aprovados, se a falsidade for constatada após a divulgação do resultado final e antes da
contratação para a função; e c) declaração de nulidade do ato de contratação, se a
falsidade for constatada após a sua publicação

5.4. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da
isenção de taxa de inscrição não garante ao candidato a isenção do pagamento da taxa de
inscrição, a qual estará sujeita a análise e deferimento por parte do IBADE.

5.4.1. O fato de o candidato estar participando de algum Programa Social do
Governo Federal (Prouni, Fies, Bolsa Família etc.), assim como o fato de ter obtido a
isenção em outros certames, não garante, por si só, a isenção da taxa de inscrição.

5.5. Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações
das informações prestadas, ressalvado o subitem 5.2.1.

5.6. Não será deferida a solicitação de isenção de pagamento de taxa de
inscrição por fax, correio eletrônico ou pelos Correios.

5.7. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a
inconformidade de alguma informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado
implicarão a eliminação automática do processo de isenção.

5.8. O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição será divulgado no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br, no dia indicado
no Cronograma Previsto - Anexo IV.

5.8.1. É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação e tomar
ciência do seu conteúdo.

5.8.2. O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha efetivado o
pagamento da GRU terá sua isenção cancelada.

5.9. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de
inscrição for indeferido poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do
primeiro dia útil subsequente ao da publicação do resultado da análise dos pedidos, por
meio de link disponibilizado no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br.

5.10. A relação dos pedidos de isenção deferidos após recurso será divulgada
no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br, no dia indicado no Cronograma Previsto
- Anexo IV.

5.10.1. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e desejar
realizar a inscrição deverá imprimir a GRU nos dias indicados no Cronograma Previsto -
Anexo IV e efetuar seu pagamento no período especificado nessa GRU. Não serão aceitos
pagamentos fora deste prazo.

5.11. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar
o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior
estará automaticamente excluído do Processo Seletivo Simplificado.

6. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1. As pessoas com deficiência que se enquadram nas categorias discriminadas

no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298,
de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,
no Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, na situação prevista no § 1º do
art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), e no enunciado da Súmula nº 377
do STJ ("O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às
vagas reservadas aos deficientes"), observados os dispositivos da Convenção sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº
6.949, de 25 de agosto de 2009 terão assegurado o direito de inscrição no presente
Processo Seletivo Simplificado, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições
da função para a qual concorram, conforme o Anexo II deste Edital.

6.1.1. Se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas
reservadas a cada função resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) das
vagas, conforme previsto no art. 5º, § 2°, da Lei nº 8.112, de 1990.

6.1.2. Ficarão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos que se
declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo médico (documento
original ou cópia autenticada em cartório), que deverá obedecer às seguintes exigências:

a) ter sido expedido há, no máximo, 12 (doze) meses, a contar da data de início
do período de inscrição;

b) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência;
c) apresentar a provável causa da deficiência;
d) apresentar os graus de autonomia;
e) constar referência ao código correspondente da Classificação Internacional

de Doenças (CID) vigente;
f) constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações;
g) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado de uma

audiometria recente, até 12 (doze) meses a contar da data de início do período de
inscrição;

h) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado de acuidade
em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual;

i) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da
doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; e

j) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas
ou mais deficiências.

6.1.3. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com
deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico (original ou
cópia autenticada em cartório) e, se for o caso, de exames complementares específicos
que comprovem a deficiência física, conforme subitem 6.1.2, até o último dia de
pagamento da GRU, disposto no Cronograma Previsto - Anexo IV, para o e-mail
notificacao@ibade.org.br; ou via SEDEX ou carta Registrada para o Processo Seletivo
Simplificado IBGE - Caixa Postal n. 105.737- CEP: 24.210.970- Niterói/RJ, devendo ser
notificado ao IBADE seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio
eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o concurso, nome completo do
candidato, número da Ficha de Inscrição, data de postagem e o número identificador do
objeto.

6.1.3.1. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e
enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas
reservadas, devendo o laudo passar por uma análise do IBADE e do IBGE; no caso de
indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla
concorrência.

6.2. O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos.

6.3. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá
requerer atendimento especial, conforme estipulado no item 8 deste Edital, indicando as
condições de que necessita para a realização das provas, conforme previsto no Decreto nº
9.508, de 24 de setembro de 2018.

6.4. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer
na condição de pessoas com deficiência será divulgada no endereço eletrônico
www.ibade.org.br, no dia indicado no Cronograma Previsto - Anexo IV.

6.4.1. O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com
deficiência seja indeferido poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do
primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos,
mediante requerimento dirigido ao IBADE pelo endereço eletrônico www.ibade.org.br.

6.4.2. A listagem definitiva de candidatos que atenderam à regra estipulada
neste Edital quanto ao envio do laudo médico será divulgada após a análise de eventuais
recursos.

6.5. O candidato com deficiência que obtiver classificação dentro dos critérios
estabelecidos neste Edital figurará em lista específica e também na listagem de
classificação geral (ampla concorrência).

6.5.1. O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa com
deficiência, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, deverá,
após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com
o IBADE, por meio do e-mail: atendimento@ibade.org.br ou, ainda, mediante o envio de
correspondência para o endereço constante do subitem 6.1.3 deste Edital, para a correção
da informação, por se tratar apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da
inscrição.

6.6. As vagas reservadas a pessoas com deficiência que não forem preenchidas
por falta de candidatos, por reprovação neste Processo Seletivo Simplificado, por avaliação
dos laudos médicos ou por outro motivo, serão preenchidas pelos demais aprovados,
observada a ordem de classificação.

6.7. Os laudos médicos dos candidatos com deficiência aprovados serão
avaliados por uma equipe multiprofissional, de acordo com o disposto no Decreto nº 9.508,
de 24 de setembro de 2018.

6.7.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações
prestadas pelo candidato no ato da inscrição e seu respectivo laudo médico; b) a natureza
das atribuições e exigências para o desempenho da função a que concorre à vaga, descritas
no Anexo II deste Edital; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações
do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de utilização, pelo
candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize e e) a CID -
Classificação Internacional de Doenças - apresentada.

6.7.2. O resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional enquadrará
os candidatos em uma das seguintes condições:

a) DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA E COMPATÍVEL - Deficiência caracterizada de
acordo com a legislação vigente e compatível com a natureza das atribuições e exigências
para o desempenho da função a que concorre à(s) vaga(a) descrita(s), de acordo com o
especificado no Anexo II deste Edital (o candidato concorrerá às vagas reservadas aos
candidatos com deficiência);

b) DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL - Deficiência existente, caracterizada ou não
dentro da legislação vigente, mas incompatível com a natureza das atribuições e exigências
para o desempenho da função a que concorre à(s) vaga(s) descrita(s), de acordo com o
especificado no Anexo II deste Edital (o candidato será eliminado do Processo Seletivo
Simplificado);

c) DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA - Laudo médico em desacordo com os critérios
especificados neste Edital, notadamente os relacionados no subitem 6.1.2 e 6.1.3 não
sendo possível à equipe multiprofissional emitir parecer, bem como identificar a deficiência
que o candidato possui (o candidato concorrerá exclusivamente às vagas de ampla
concorrência); e,

d) DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - Laudo médico não caracteriza a
deficiência de acordo com a legislação vigente (o candidato concorrerá exclusivamente às
vagas de ampla concorrência).

6.7.2.1. Caberá recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe
multiprofissional no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao
da divulgação do resultado.

6.7.2.2. O resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional será
soberano e irrecorrível, não existindo, desta forma, recurso contra essa decisão.

6.7.3. Os candidatos que apresentarem DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA ou
DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, de acordo com o parecer da equipe multiprofissional,
passarão a disputar apenas as vagas de ampla concorrência.

7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS PRETAS OU PARDAS (PPP)
7.1. O percentual destinado à reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas

obedecerá aos critérios dispostos na Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
7.2. Para os efeitos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, poderão concorrer

às vagas reservadas aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição
no Processo Seletivo Simplificado, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

7.2.1. Aos candidatos que se declararem pretos ou pardos será reservada a cota
de 20% (vinte por cento) das vagas para as funções aqui dispostas, conforme o quantitativo
estabelecido neste Edital.

7.2.2. Se, da aplicação do percentual de reserva de vagas a candidatos pretos
ou pardos, resultar número decimal igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o
número inteiro imediatamente superior e, se menor que 0,5 (cinco décimos), o número
inteiro imediatamente inferior.

7.3. Para concorrer às vagas para pessoas pretas ou pardas, o candidato deverá
manifestar, no formulário de inscrição online, o desejo de participar do Certame nessa
condição.

7.3.1. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras
gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas.

7.3.2. A autodeclaração terá validade somente para este Processo Seletivo
Simplificado.

7.4. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.

7.5. Os candidatos pretos ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas
reservadas às pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no Processo Seletivo
Simplificado.

7.6. Os candidatos pretos ou pardos que tenham optado por concorrer às vagas
reservadas participarão do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que tange às fases do Processo Seletivo Simplificado, ao horário
de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de
aprovação e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo Simplificado.
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7.7. Os candidatos pretos ou pardos que tenham optado por concorrer às vagas
reservadas e que sejam aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla
concorrência não preencherão as vagas reservadas.

7.8. Em caso de desistência de candidato preto ou pardo aprovado em vaga
reservada, a vaga será preenchida pelo candidato preto ou pardo posteriormente
classificado.

7.9. A relação dos candidatos na condição de pessoas pretas ou pardas será
divulgada no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br, na data indicada no
Cronograma Previsto - Anexo IV.

7.10. O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se preto ou pardo e optar
por concorrer às vagas reservadas, se aprovado no Processo Seletivo Simplificado, figurará
em lista específica e também na listagem de classificação geral (ampla concorrência).

7.11. A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de
alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de
vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos pretos
ou pardos.

7.12. As vagas reservadas a candidatos pretos ou pardos que não forem
preenchidas por falta de candidatos ou por reprovação no Processo Seletivo Simplificado
serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância à ordem
geral de classificação.

7.13. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas
pretas ou pardas serão convocados a comparecer ao IBGE para a formalização de sua
autodeclaração na condição de inscrito como pessoa preta ou parda, ainda que tenham
obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência.

7.13.1. Caso o candidato não seja enquadrado na condição de pessoa preta ou
parda, será excluído do certame, conforme previsto no parágrafo único, do artigo 2º, da Lei
nº 12.990, de 9 de junho de 2014

7.14. O candidato que tenha realizado sua inscrição e tenha se autodeclarado
preto ou pardo poderá optar por desistir de concorrer às vagas reservadas. Para tanto,
deverá entrar em contato com o IBADE por meio do e-mail atendimento@ibade.org.br ou,
ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do subitem 6.1.3
deste Edital, para a correção da informação, até o último dia de pagamento da
inscrição.

8. DO ATENDIMENTO ESPECIAL AOS CANDIDATOS
8.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das

provas deverá indicar, no formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais e,
ainda, enviar correspondência até o último dia de pagamento da inscrição,
impreterivelmente, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br ou via SEDEX ou Carta
Registrada, para o IBADE - Processo Seletivo Simplificado IBGE - Caixa Postal n. 105.737-
CEP: 24.210.970- Niterói/RJ com os seguintes dizeres: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (Nome da função) - DOCUMENT AÇ ÃO
PARA ATENDIMENTO ESPECIAL, com laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) que justifique o atendimento especial solicitado. Para fins de concessão de tempo
adicional, serão aceitos laudo médico ou parecer emitido por profissional de saúde (ambos
em via original ou cópia autenticada em cartório). Após esse período, a solicitação será
indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições especiais será
atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade. No caso de utilização do
Correio, deve ser notificado ao IBADE seu envio, por meio de mensagem encaminhada para
o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o concurso, nome completo
do candidato, número da Ficha de Inscrição, data de postagem e o número identificador do
objeto.

8.1.1. Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento
especial após o último dia de pagamento da inscrição, o candidato deverá enviar
solicitação de atendimento especial via correio eletrônico juntamente com cópia
digitalizada do laudo médico ou com parecer, que justifique o pedido, e, posteriormente,
encaminhar o documento original ou uma cópia autenticada em cartório, para o e-mail
notificacao@ibade.org.br; ou via SEDEX ou carta Registrada para o Processo Seletivo
Simplificado IBGE - Caixa Postal n. 105.737- CEP: 24.210.970- Niterói/RJ, devendo ser
notificado ao IBADE seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio
eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o concurso, nome completo do
candidato, número da Ficha de Inscrição, data de postagem e o número identificador do
objeto, especificando os recursos especiais necessários.

8.1.2. A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente
será deferida caso tal recomendação seja decorrente de orientação médica específica
contida no laudo médico enviado pelo candidato ou em parecer emitido por profissional de
saúde. Em nome da isonomia entre os candidatos, por padrão, será concedida uma hora a
mais para os candidatos nesta situação.

8.1.3. O fornecimento do laudo médico ou do parecer (original ou cópia
autenticada), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística e o IBADE não se responsabilizam por qualquer tipo de
extravio que impeça a chegada do laudo ao IBADE. O laudo médico ou o parecer (original
ou cópia autenticada) terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não
será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.

8.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das
provas deve solicitar atendimento especial para tal fim. A candidata deverá trazer um
acompanhante maior de idade, que ficará em sala reservada com a criança e será o
responsável pela sua guarda.

8.2.1. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer
com a criança no local de realização das provas.

8.2.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da
candidata.

8.2.3. Para garantir a aplicação dos termos e condições deste Edital, a
candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por uma fiscal, sem a
presença do responsável pela guarda da criança.

8.3. O candidato com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho
auricular no dia da prova deverá enviar laudo médico específico para esse fim, até o prazo
estipulado no subitem 8.1. Caso o candidato não envie o referido laudo, não poderá utilizar
o aparelho auricular.

8.4. Será divulgada no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br a relação
de candidatos que tiverem deferidos ou indeferidos os pedidos de atendimento especial
para a realização das provas.

8.4.1. O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá
interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao
da divulgação do resultado da análise dos pedidos, mediante requerimento dirigido ao
IBADE pelo endereço eletrônico www.ibade.org.br.

8.5. Portadores de doenças infectocontagiosas que não tiverem comunicado o
fato ao IBADE, por inexistir a doença na data-limite referida, deverão fazê-lo via correio
eletrônico atendimento@ibade.org.br tão logo a condição seja diagnosticada, de acordo
com o subitem 8.1.1. Os candidatos nessa situação, quando da realização das provas,
deverão se identificar ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo médico, tendo
direito a atendimento especial.

8.6. Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à
detecção de metais durante as provas, aqueles que, por razões de saúde, façam uso de
marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos deverão comunicar a
situação ao IBADE previamente, nos moldes do subitem 8.1 deste Edital.

8.6.1. Esses candidatos ainda deverão comparecer ao local de provas munidos
dos exames e laudos que comprovem o uso de tais equipamentos.

8.7. O candidato travesti ou transexual (pessoa que se identifica e quer ser
reconhecida socialmente, em consonância com sua identidade de gênero) que desejar
atendimento pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo pelo e-mail atendimento@ibade.org.br
até às 23h59 do último dia de pagamento da inscrição.

8.7.1. Será solicitado o preenchimento e envio, até o último dia de pagamento
da inscrição, de requerimento que será fornecido por via eletrônica, o qual deverá ser
assinado e encaminhado juntamente com cópia simples do documento oficial de
identidade do candidato, para o e-mail: atendimento@ibade.org.br ou via SEDEX ou Carta
Registrada, para o IBADE - Processo Seletivo Simplificado IBGE - Caixa Postal n. 105.737-

CEP: 24.210.970- Niterói/RJ, com os seguintes dizeres: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (função) - REQUERIMENTO DE NOME
SOCIAL.

8.7.2. Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como:
via postal, telefone ou fax. O IBADE e o IBGE reservam-se o direito de exigir, a qualquer
tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento
declarado.

8.7.3. O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição utilizando seu
nome social, ficando ciente de que tal nome será o único divulgado em toda e qualquer
publicação relativa ao Processo Seletivo Simplificado.

9. DA PROVA OBJETIVA
9.1. A Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e

classificatório, será realizada na cidade de Poços de Caldas - MG, no dia indicado no
Cronograma Previsto - Anexo IV, das 13h às 17h, segundo o horário oficial de Brasília-
D F.

9.2. O tempo total de realização da Prova será de 4 horas.
9.2.1 O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de

Respostas.
9.2.2. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das

etapas, após o horário fixado para o fechamento dos portões, sendo que as provas serão
iniciadas 20 (vinte) minutos após esse horário. Após o fechamento dos portões, não será
permitido o acesso de candidatos, em hipótese alguma, mesmo que as provas ainda não
tenham sido iniciadas.

9.3. Os locais para realização da Prova Objetiva serão divulgados no endereço
eletrônico http://www.ibade.org.br.

9.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu
local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

9.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das
provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o fechamento dos
portões, observando o horário oficial de Brasília-DF, munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do documento de identidade
original e do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de
inscrição.

9.6. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro;
certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação
(somente o modelo com foto e impresso).

9.6.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de
nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto e digital),
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos
ilegíveis, RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena), não identificáveis e/ou
danificados.

9.6.2. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que
autenticada, nem protocolo do documento.

9.7. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar
documento de identidade original na forma definida no subitem 9.5 deste Edital não
poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo
Simplificado.

9.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de
realização das provas, documento de identidade original por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido, no máximo, trinta dias antes. Na ocasião, será submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em
formulário próprio.

9.8.1. A identificação especial também será exigida do candidato cujo
documento de identificação suscite dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do
portador.

9.9. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o
IBADE procederá, como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos os
candidatos no dia de realização das provas.

9.9.1. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta da impressão digital
do polegar direito dos candidatos, mediante a utilização de material específico para esse
fim, em campo específico de seu cartão de respostas (Prova Objetiva).

9.9.2. Caso o candidato esteja fisicamente impedido de permitir a coleta da
impressão digital do polegar direito, deverá ser colhida a digital do polegar esquerdo ou
de outro dedo, sendo registrado o fato na ata de aplicação da respectiva sala.

9.10. Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos
predeterminados em Edital ou em comunicado oficial.

9.11. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização
das provas por, no mínimo, duas horas e trinta minutos após o seu início.

9.11.1. A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção da
prova e, consequentemente, a eliminação do candidato.

9.11.2. O candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova,
descumprindo o disposto no subitem 9.11, deverá assinar o Termo de Ocorrência, lavrado
pelo Coordenador Local, declarando sua desistência do Processo Seletivo Simplificado.

9.11.3. Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão
permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após os três terem entregado o
material utilizado e terem seus nomes registrados na Ata, além de estabelecidas suas
respectivas assinaturas.

9.11.4. A regra do subitem anterior poderá ser relativizada quando se tratar de
casos excepcionais nos quais haja número reduzido de candidatos acomodados em uma
determinada sala de aplicação, como, por exemplo, no caso de candidatos com
necessidades especiais que necessitem de sala em separado para a realização do Processo
Seletivo Simplificado, oportunidade em que o lacre da embalagem de segurança será
testemunhado pelos membros da equipe de aplicação, juntamente com o(s) candidato(s)
presente(s) na sala de aplicação.

9.12. Iniciada a prova, o candidato não poderá retirar-se da sala sem
autorização. Caso o faça, não poderá retornar em hipótese alguma.

9.13. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões, ao
final da prova, se sua saída ocorrer nos últimos trinta minutos anteriores ao horário
determinado para o término das provas.

9.13.1 Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal
de sala, o seu cartão de respostas e o seu caderno de questões, este último ressalvado
o disposto no subitem 9.13.

9.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.

9.14.1. Se, por qualquer razão fortuita, o Processo Seletivo Simplificado sofrer
atraso em seu início ou necessitar de interrupção, será concedido prazo adicional aos
candidatos do local afetado, de modo que tenham o tempo total previsto neste Ed i t a l
para a realização das provas, em garantia à isonomia do certame.

9.14.2 Os candidatos afetados deverão permanecer no local do Processo
Seletivo Simplificado. Durante o período em que estiverem aguardando, para fins de
interpretação das regras deste Edital, o tempo para realização da prova será
interrompido.

9.15. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não
comparecimento implicará a eliminação automática do candidato.

9.16. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação
entre os candidatos ou a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive
códigos e/ou legislação.

9.17. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que,
durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais
como iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, aparelho MP3, notebook,
tablet, palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
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controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis,
lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Também não será admitida a utilização
de qualquer objeto/material ou protetor auricular (exceto no caso previsto no subitem
8.3), de qualquer natureza, que cubra a orelha ou obstrua o ouvido. O candidato que
estiver portando algo definido ou similar ao disposto neste subitem deverá informar ao
fiscal da sala, que determinará o seu recolhimento em embalagem não reutilizável
fornecida pelos fiscais, a qual deverá permanecer lacrada durante todo o período da
prova, sob a guarda do candidato.

9.17.1. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o IBADE recomendam
que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior no dia de
realização das provas.

9.17.2. O IBADE não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos
supracitados.

9.17.3. O IBADE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos a
eles causados.

9.17.4. Para a segurança de todos os envolvidos no Processo Seletivo
Simplificado, é vedado que os candidatos portem arma de fogo no dia de realização das
provas. Caso, contudo, se verifique esta situação, o candidato será encaminhado à
Coordenação da unidade, onde deverá entregar a arma para guarda devidamente
identificada, mediante preenchimento de termo de acautelamento de arma de fogo, em
que preencherá os dados relativos ao armamento. Eventualmente, se o candidato se
recusar a entregar a arma de fogo, assinará termo assumindo a responsabilidade pela
situação, devendo desmuniciar a arma quando do ingresso na sala de aplicação de provas,
reservando as munições na embalagem não reutilizável fornecida pelos fiscais, as quais
deverão permanecer lacradas durante todo o período da prova, juntamente com os
demais equipamentos proibidos do candidato que forem recolhidos.

9.17.5. Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos
deverão recolher todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos,
inclusive carteira com documentos e valores em dinheiro, em envelope de segurança não
reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação, que deverá permanecer lacrado durante
toda a realização das provas e somente poderá ser aberto após o candidato deixar o local
de provas.

9.17.6. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do
local de provas. Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se
encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos,
sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de
tais aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas.

9.18. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Simplificado o candidato que, durante a sua realização:

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das
provas;

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar,
dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos, ou que se
comunicar com outro candidato;

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e quaisquer utensílios
descritos nos subitens 9.16 e 9.17;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de
aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;

e) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a
sua realização;

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas;
h) descumprir as instruções contidas no caderno de questões e no cartão de

respostas;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em

comportamento indevido;
j) utilizar-se ou tentar se utilizar de meios fraudulentos ou ilegais para obter

aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo
Simplificado;

k) não permitir a coleta de sua assinatura;
l) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
m) fizer a anotação de informações relativas às suas respostas no Cartão de

Confirmação de Inscrição ou em qualquer outro meio;
n) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar

a arma à Coordenação;
o) não permitir ser submetido ao detector de metal;
p) não permitir a coleta de sua impressão digital no cartão de respostas.
9.19. Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame seletivo em tela,

no dia de realização da Prova Objetiva, os candidatos poderão ser submetidos ao sistema
de detecção de metais durante a realização das provas.

9.19.1. Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham
terminado as provas. A exclusivo critério da Coordenação do local, poderá ser permitido,
caso haja disponibilidade, o uso de outros sanitários do local que não estejam sendo
usados para o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando as provas.

9.19.2. É garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos no Processo
Seletivo Simplificado. Todavia, em razão dos procedimentos de segurança previstos neste
edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem vestimentas que restrinjam
a visualização das orelhas ou da parte superior da cabeça poderão ser solicitados a se
dirigirem a local a ser indicado pela Coordenação do IBADE, no qual, com a devida
reserva, passarão por procedimento de vistoria por fiscais de sexo masculino ou feminino,
conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do examinando e garantir a necessária
segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata.

9.20. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas
dependências do local de provas.

9.21. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer
membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.

9.22. Para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente
Censitário Supervisor (ACS), a Prova Objetiva será composta por 60 (sessenta) questões de
múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma
resposta correta.

9.22.1. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto, sendo 60
(sessenta) pontos a pontuação máxima obtida na Prova Objetiva.

9.23. Para a função de Recenseador, a Prova Objetiva será composta por 50
(cinquenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco)
alternativas e apenas uma resposta correta.

9.23.1. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto, sendo 50
(cinquenta) pontos a pontuação máxima obtida na Prova Objetiva.

9.24. As questões da Prova Objetiva serão elaboradas com base nos conteúdos
programáticos constantes do Anexo III deste Edital.

9.25. O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para
as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS):

. DISCIPLINA Q U ES T Õ ES

. 01. Língua Portuguesa 15

. 02. Raciocínio Lógico 10

. 03. Noções de Administração/ Situações Gerenciais 15

. 04. Conhecimentos Técnicos 20

. T OT A L 60

9.26. O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para
a função de Recenseador:

. DISCIPLINA Q U ES T Õ ES

. 01. Língua Portuguesa 15

. 02. Matemática 10

. 03. Conhecimentos Técnicos 25

. T OT A L 50

9.27. Não serão computadas questões não respondidas, questões que
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta) ou questões
com emendas ou rasuras, ainda que legíveis.

9.28. O candidato deverá assinalar a resposta da questão objetiva, usando
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, no cartão
de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas.

9.29. Os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão de respostas
serão de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição
do cartão de respostas por erro do candidato.

9.30. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de
qualquer modo, danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos
advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.

9.31. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em
especial seu nome, seu número de inscrição, sua data de nascimento e o número de seu
documento de identidade.

9.32. Todos os candidatos, ao terminarem as provas, deverão,
obrigatoriamente, entregar ao fiscal de aplicação o documento que será utilizado para a
correção de sua prova (cartão de respostas). O candidato que descumprir a regra de
entrega desse documento será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

9.33. O IBADE divulgará a imagem do cartão de respostas dos candidatos que
realizarem a Prova Objetiva, exceto dos eliminados na forma prevista nos subitens 9.16,
9.17 e 9.18 deste Edital, no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br. após a data de
divulgação do resultado da Prova Objetiva.

9.34. Por motivo de segurança e visando a garantir a lisura e a idoneidade do
Processo Seletivo Simplificado, serão adotados os procedimentos a seguir especificados:

a) após ser identificado, nenhum candidato poderá se retirar da sala sem
autorização e acompanhamento da fiscalização;

b) somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova, o
candidato poderá entregar seu Caderno de Questões da Prova Objetiva e seu cartão de
respostas ao fiscal de sala, e retirar-se da sala de prova;

c) o candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui
disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo responsável pela
aplicação da prova, declarando sua desistência do Processo Seletivo Simplificado;

d) não será permitido, sob hipótese alguma, durante a aplicação da prova, o
retorno do candidato à sala de prova após ter-se retirado do recinto sem autorização,
ainda que por questões de saúde;

e) o candidato somente poderá levar o Caderno de Questões trinta minutos
antes do horário previsto para o término da prova; e

f) ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala,
obrigatoriamente, seu cartão de respostas e o seu Caderno de Questões, este último
ressalvado o disposto na alínea acima.

9.35. Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que,
cumulativamente:

a) acertar, no mínimo, 30% (trinta por cento) do total da prova; e
b) acertar, no mínimo, 1 (uma) questão de cada disciplina.
9.35.1. O candidato aprovado dentro do número de vagas será considerado

classificado, enquanto o candidato aprovado fora do número de vagas será considerado
não eliminado.

9.36. O candidato que não atender aos requisitos do subitem 9.35 será
eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

9.37. Os candidatos não eliminados serão ordenados de acordo com os valores
decrescentes das notas finais na Prova Objetiva.

9.38. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem
como as alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores,
não serão objeto de avaliação nas provas do Processo Seletivo Simplificado.

9.39. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico,
visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo
ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Simplificado.

9.40. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a
eliminação do candidato, podendo constituir tentativa de fraude.

10. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
10.1. A nota final será a nota obtida na Prova Objetiva.
10.2. A classificação final será obtida, após os critérios de desempate, com

base na listagem dos candidatos remanescentes no Processo Seletivo Simplificado.
10.2.1. Para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente

Censitário Supervisor (ACS), a classificação final se dará segundo a ordem decrescente da
nota obtida na prova objetiva, por categoria de vagas (AC, PCD e PPP).

10.2.1.1. Aos candidatos que obtiverem melhor classificação no Processo
Seletivo Simplificado serão oferecidas as vagas de Agente Censitário Municipal (ACM). Aos
demais candidatos classificados serão asseguradas as vagas de Agente Censitário
Supervisor (ACS), obedecida a ordem de classificação.

10.2.1.2. O candidato classificado para a vaga de Agente Censitário Municipal
(ACM) que não aceitar o cargo e preferir ocupar uma vaga de Agente Censitário
Supervisor (ACS) fica obrigado a manifestar, por escrito, a desistência da vaga de Agente
Censitário Municipal (ACM). Neste caso, a vaga de Agente Censitário Municipal (ACM) será
oferecida ao candidato seguinte na ordem da classificação.

10.2.2. Para a função de Recenseador, a classificação na prova objetiva se fará
relacionando os candidatos aprovados até o número de vagas, segundo a ordem
decrescente do total de pontos obtidos na prova objetiva. Serão convocados para o
Treinamento os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Os demais candidatos
aprovados serão mantidos em cadastro reserva, podendo ser chamados posteriormente
para realização do treinamento em função da disponibilidade de vagas futuras, durante o
prazo de validade do presente processo seletivo, para os fins do disposto no item 13
deste Edital.

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
11.1. Em caso de empate, para as funções de Agente Censitário Municipal

(ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), terá preferência o candidato que, na seguinte
ordem:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos completos até o último dia de
inscrição, nos termos do art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;

b) obtiver a maior nota na disciplina de Noções de Administração/Situações
Gerenciais;

c) obtiver a maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
d) obtiver a maior nota na disciplina de Raciocínio Lógico;
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso; e
f) tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com o art. 440

do Código de Processo Penal com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008.
11.2. Em caso de empate, para a função de Recenseador, terá preferência o

candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos completos até o último dia de

inscrição, nos termos do art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
b) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Técnicos;
c) obtiver a maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso; e
e) tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com o art. 440

do Código de Processo Penal com a redação dada pela Lei nº 11689/2008.
11.3. Para fins de comprovação das alíneas "f" do subitem 11.1 e "e" do

subitem 11.2, o candidato deverá indicar a situação no ato da inscrição e enviar a
documentação comprobatória, impreterivelmente até o último dia de pagamento da
inscrição, conforme previsto no cronograma - ANEXO IV, para o correio eletrônico
notificacao@ibade.org.br, especificando o Concurso, nome completo do candidato e o
número da Inscrição.
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11.3.1. Serão aceitas certidões, declarações, atestados ou outros documentos
públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos tribunais de justiça
estaduais e regionais federais do país, relativos ao exercício da função de jurado, nos
termos do art. 440 do Código de Processo Penal, a partir de 10 de agosto de 2008, data
da entrada em vigor da Lei Federal nº 11.689/2008.

12. DOS RECURSOS
12.1. O gabarito oficial preliminar será divulgado no endereço eletrônico

http://www.ibade.org.br.
12.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial

preliminar, mencionado no subitem 12.1, disporá de dois dias úteis para fazê-lo, a contar
do dia subsequente ao da publicação destes.

12.3. Para recorrer contra o gabarito oficial preliminar, o candidato deverá
usar formulários próprios, encontrados no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br,
respeitando as respectivas instruções.

12.3.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido.

12.3.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco
ou faltando informações será automaticamente desconsiderado, não sendo sequer
encaminhado à Banca Examinadora do IBADE.

12.3.3. Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova
Objetiva, a Banca Examinadora do IBADE poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a
questão.

12.3.4. Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da
Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela será atribuída a todos os
candidatos.

12.3.5. Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial
preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem recorrido.

12.3.6. Todos os recursos serão analisados e as respostas serão divulgadas no
endereço eletrônico http://www.ibade.org.br.

12.3.7. Não serão aceitos recursos via fax, correio eletrônico ou pelos Correios,
assim como fora do prazo.

12.3.9. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou
recurso de gabarito oficial definitivo.

12.4. Será liminarmente indeferido o recurso cujo teor desrespeitar a Banca.
13. DA CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO (APENAS PARA A

FUNÇÃO DE RECENSEADOR)
13.1. O Treinamento, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado

pelo IBGE e terá duas etapas: autoinstrução e presencial.
13.2. Na etapa autoinstrucional, após a divulgação do resultado final da prova,

o candidato deverá realizar a leitura prévia do Manual do Recenseador, que será
disponibilizado no endereço eletrônico https://censo2020.ibge.gov.br/.

13.2.1. O candidato não precisará imprimir o Manual do Recenseador, uma vez
que será entregue no primeiro dia do treinamento presencial.

13.3. A etapa presencial do Treinamento terá a duração total de 05 (cinco)
dias, com carga horária de 8 (oito) horas diárias.

13.3.1. Serão convocados para o Treinamento presencial, os candidatos
aprovados dentro do número de vagas, conforme a distribuição constante do Quadro de
Vagas disponível no Anexo I e o resultado final da Prova Objetiva divulgado no endereço
eletrônico http://www.ibade.org.br.

13.3.2. Os locais e datas do treinamento presencial serão divulgados em
momento oportuno no endereço eletrônico https://censo2020.ibge.gov.br/. No caso de
não preenchimento da(s) vaga(s), as demais convocações serão realizadas pelo IBGE.

13.3.3. Ao final da etapa presencial, o candidato realizará o Teste Final do
Treinamento, cujo resultado será representado em percentual de acertos e aquele que
não obtiver o mínimo de 50% de acertos será eliminado do processo seletivo. O
percentual será computado considerando-se a 1ª casa decimal e descartando-se as
demais.

13.4. Os candidatos que tiverem 100% de frequência no Treinamento
presencial farão jus a uma ajuda de treinamento.

13.5. Todos os candidatos serão treinados em igualdade de condições.
13.6. Os candidatos convocados que desejarem esclarecimentos sobre o

Treinamento, tanto presencial quanto autoinstrucional, poderão se dirigir aos Postos de
coleta divulgados no endereço eletrônico https://censo2020.ibge.gov.br/.

13.7. Caso haja necessidade de reposição de pessoal para a função de
Recenseador, poderão ser convocados novos candidatos, obedecendo-se à classificação
nas provas objetivas, sem exceder o número de vagas previsto.

13.8. Caso a(s) vaga(s) reservada(s) aos candidatos com deficiência e/ou aos
candidatos pretos ou pardos não tenha(m) sido preenchida(s) por motivo de reprovação
no treinamento e, caso seja realizado novo treinamento, deverá(ão) ser convocado(s) para
treinamento o(s) próximo(s) candidato(s) com deficiência e/ou os candidatos pretos ou
pardos não eliminado(s) na prova objetiva.

13.9. A ordem de classificação dos candidatos no treinamento presencial será
obedecida para a escolha do setor censitário de trabalho, dentre aqueles oferecidos pelo
IBGE e considerados prioritários para o início da coleta.

13.9.1. Em caso de igualdade na nota final do treinamento presencial, para fins
de escolha do setor censitário de trabalho, será considerada a classificação obtida pelo
candidato na primeira etapa (provas objetivas).

13.10. Os candidatos assinarão termo de responsabilidade referente aos
equipamentos que utilizarão no treinamento presencial e durante o seu trabalho.

13.11. O candidato deverá estar munido de toda a documentação necessária,
conforme subitem 14.3, para a sua contratação, imediatamente após a confirmação do
resultado no Teste Final do Treinamento presencial.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente

Censitário Supervisor (ACS), o candidato aprovado dentro do número de vagas será
convocado para contratação pela área de Recursos Humanos do IBGE, obedecendo à
estrita ordem de classificação final. A escolha da função deverá obedecer aos critérios
descritos nos subitens 10.2.1.1 e 10.2.1.2.

14.2. Para a função de Recenseador, o candidato aprovado no Treinamento
será imediatamente contratado conforme subitem 13.11.

14.3. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar original e cópia da
seguinte documentação:

a) Documento de identidade;
b) Título de Eleitor;
c) Certificado de Reservista, alistamento militar constando a dispensa do

serviço militar obrigatório ou outro documento hábil para comprovar que o tenha
cumprido ou dele tenha sido liberado, se candidato do sexo masculino;

d) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir;
e) Comprovante de Residência;
f) Comprovante de naturalização (no caso de estrangeiro naturalizado);
g) Comprovante de que está amparado pelo estatuto de igualdade entre

brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do
disposto do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Tratado de Amizade,
Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil através do Decreto nº 3.927/2001 (no caso
de português no Brasil);

h) Cópia assinada da Declaração de Bens e Rendimentos do ano-base
imediatamente anterior apresentada à Secretaria da Receita Federal ou Declaração de
Isento, quando for o caso;

i) Comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar acompanhado de
declaração do estabelecimento de ensino atestando a conclusão do curso exigido, de
acordo com a função escolhida pelo candidato), de acordo com o estabelecido no Anexo
II deste Edital;

j) Atestado de sanidade física e mental comprovando capacidade para o
exercício das atribuições e as exigências descritas no Anexo II deste Edital; e

k) 2 (duas) fotos 3x4 recentes.

14.4. O candidato que for convocado para contratação e não comparecer no
local e data marcados ou não apresentar qualquer um dos documentos citados no
subitem 14.3, será desclassificado para todos os fins, sendo convocado o candidato
seguinte na lista de classificação.

14.5. A aprovação e classificação final no Processo Seletivo Simplificado não
asseguram ao candidato o direito de contratação, mas apenas a expectativa de realização
de tal ato, segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato
condicionada à oportunidade e conveniência da Administração. O IBGE reserva-se o
direito de proceder à contratação, em número que atenda ao seu interesse e às suas
necessidades.

14.6. As informações prestadas pelos candidatos serão comprovadas à época
da contratação.

14.6.1. No ato da contratação, o candidato deverá assinar declaração de que
se encontra em pleno gozo de seus direitos políticos, de que não foi contratado pela Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses pelo IBGE,
e de que não está incompatibilizado com o disposto no art. 6º da mesma Lei, conforme
prevê o subitem 3.5, alínea e, deste Edital, bem como firmar termo de compromisso
obrigando-se a respeitar o caráter sigiloso das informações de que vier a ter
conhecimento, sujeitando-se à pena de demissão sumária e demais sanções
administrativas, civis e criminais em caso de violação do sigilo devido.

14.6.2. Os casos de inexatidão de declarações e/ou irregularidades de
documentos, ainda que verificados posteriormente, importarão insubsistência de inscrição,
nulidade da aprovação ou habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das
cominações legais aplicáveis.

14.7. Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas atualmente
existentes, serão mantidos em cadastro reserva e poderão ser convocados para
contratação em função da disponibilidade de vagas futuras, durante o prazo de validade
do presente Processo Seletivo Simplificado.

14.8. Na contratação, o candidato convocado deverá assinar declaração
referente ao seguro-desemprego, conforme modelo constante no Anexo da Portaria
Normativa MPOG nº 04, de 8 de julho de 2013.

14.9. O candidato deverá manter atualizado seu endereço com o IBADE,
enquanto estiver participando do Processo Seletivo Simplificado, até a data de divulgação
do resultado final, por meio de requerimento a ser enviado pelo e-mail:
atendimento@ibade.org.br ou via SEDEX ou Carta Registrada, para o IBADE - Processo
Seletivo Simplificado IBGE - Caixa Postal n. 105.737- CEP: 24.210.970- Nite r ó i / R J.

14.9.1. Após a divulgação do resultado final, as mudanças de endereço dos
candidatos aprovados deverão ser comunicadas diretamente ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, pelo endereço eletrônico psscenso2020@ibge.gov.br. Serão de
exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu
endereço.

14.9.2. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o IBADE não se
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: a) endereço
eletrônico incorreto e/ou desatualizado; b) endereço residencial desatualizado; c)
endereço residencial de difícil acesso; d) correspondência devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas; e e) correspondência
recebida por terceiros.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste

Edital e em outros que vierem a ser publicados.
15.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos,

editais e comunicados oficiais referentes a este Processo Seletivo Simplificado divulgados
integralmente no endereço eletrônico http://www.ibade.org.br.

15.2.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as
informações relativas ao Treinamento fornecido pelo IBGE aos candidatos à função de
Recenseador, divulgadas no endereço eletrônico www.ibge.gov.br.

15.3. O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo
Simplificado por meio do telefone 0800-4941021 ou do e-mail
atendimento@ibade.org.br.

15.4. Qualquer correspondência física referida neste edital deverá ser postada,
via SEDEX ou Carta Registrada, para o IBADE - Processo Seletivo Simplificado IBGE - Caixa
Postal n. 105.737 - CEP: 24.210.970- Niterói/RJ.

15.5. O candidato que desejar informações ou relatar ao IBADE fatos ocorridos
durante a realização do Processo Seletivo Simplificado deverá fazê-lo usando os meios
dispostos no subitem 15.3.

15.6. O IBGE se reserva o direito de repor as vagas oferecidas neste edital
oriundas de ruptura de contratos firmados motivada por iniciativa própria ou dos
contratados.

15.7. Na hipótese da existência de vagas e na situação descrita no subitem
15.6, a convocação para contratação de candidatos não eliminados se dará mediante
correspondência direta, telefone e/ou via e-mail, informados no Requerimento de
Inscrição e obedecerá, estritamente, à ordem de classificação. Os candidatos convocados
ficam obrigados a declarar, por escrito, se aceitam ou não a função que lhes está sendo
oferecida. O não pronunciamento do candidato, por escrito, no prazo definido na
convocação, implicará a desistência da vaga.

15.8. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à
classificação ou notas de candidatos neste Processo Seletivo Simplificado.

15.9. Não serão concedidas recontagens de pontos, ou reconsiderações,
exames, avaliações ou pareceres, qualquer que seja a alegação do candidato.

15.10. Tendo em vista tratar-se de função transitória e de curta duração, fica
dispensado o cumprimento do parágrafo 2º, do artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298, de
20 de dezembro de 1999. O IBADE terá assistência de equipe multiprofissional, que atuará
em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 43, do Decreto Federal nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999.

15.11. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 6 (seis)
meses, contados a partir da data de divulgação do resultado final, podendo ser
prorrogado por igual período.

15.12. As despesas decorrentes da participação no Processo Seletivo
Simplificado, inclusive deslocamento, hospedagem e alimentação, correrão por conta dos
candidatos.

15.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo IBADE em conjunto com a
Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

15.14. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de
publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos
conteúdos constantes do Anexo III deste Edital.

15.14.1. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste
Edital, como eventuais projetos de lei, bem como alterações em dispositivos legais e
normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do Processo
Seletivo Simplificado.

15.15. O IBADE poderá enviar, quando necessário, comunicação pessoal
dirigida ao candidato, por e-mail ou pelos Correios, sendo de exclusiva responsabilidade
do candidato a manutenção ou a atualização de seu correio eletrônico e a informação de
seu endereço completo e correto na solicitação de inscrição.

15.16. O IBGE e o IBADE não se responsabilizam por quaisquer textos,
apostilas, e cursos de terceiros, referentes a este Processo Seletivo Simplificado.

15.17. O IBGE e o IBADE não se responsabilizam por informações de qualquer
natureza divulgadas em sites de terceiros.

15.18. Fica reservado à Comissão do Processo Seletivo Público ou ao IBADE, o
direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para
conferência.

15.19. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão
ser feitas por meio de Edital de Retificação.

SUSANA CORDEIRO GUERRA
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

. UF Município Função Vagas Total Vagas Ampla
Concorrência

Vagas PPP Vagas
PCD

. MG Poços de
Caldas

A01 - ACM 4 29 21 6 2

. MG Poços de
Caldas

A01 - ACS 25

. MG Poços de
Caldas

R01 - Recenseador 180 180 135 36 9

ANEXO II - REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL:
REQUISITO: Ensino médio completo
ATRIBUIÇÕES: acompanhar as atividades da coleta de dados, garantindo a

perfeita cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das
informações coletadas; acompanhar sistematicamente o andamento da coleta de dados
nas áreas de atuação de cada Agente Censitário Supervisor, por meio dos relatórios dos
Sistemas Gerenciais, e adotar as providências cabíveis, com vistas ao bom andamento dos
trabalhos, à total cobertura da área territorial, ao cumprimento dos prazos e à qualidade;
equipar, administrar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta, adotando providências para
garantir seu adequado funcionamento; adotar as providências relativas à contratação,
prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores, acompanhar o registro de
frequência dos Agentes Censitários Supervisores (ACS) e operar o sistema administrativo
existente no Posto de coleta; coordenar as atividades censitárias sob sua
responsabilidade, orientando os trabalhos das equipes de campo de sua área de atuação,
obedecendo às instruções técnicas, operacionais, administrativas e de informática
estabelecidas nos manuais e nas normas vigentes; coordenar as reuniões de preparação
e execução do censo, quando determinado por seus superiores hierárquicos; participar
das reuniões de preparação e execução do Censo e auxiliar o seu Presidente nas
atividades de organização e realização das mesmas; cumprir metas e prazos estabelecidos
localmente pela Coordenação Estadual; dirigir veículo próprio do IBGE ou locado pela
Instituição, desde que seja necessário para a realização dos levantamentos sob sua
responsabilidade, uma vez que possua habilitação; divulgar o Censo Experimental 2019 em
toda sua área de atuação, observando as orientações dos superiores hierárquicos; efetuar
carga e descarga dos equipamentos do Censo Demográfico e, quando necessário, executar
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;
exercer a função de Agente Censitário Supervisor e realizar a coleta de dados, quando
determinado por seus superiores ou, quando na sua área de atuação, não existir o Agente
Censitário Supervisor; identificar a necessidade de treinamento e atualização profissional
das pessoas em sua área de atuação e adotar as providências para sua realização;
equipar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta, adotando providências para garantir seu
adequado funcionamento; manter contatos com autoridades responsáveis por instituições
e entidades, imprensa e comunidade local, com o objetivo de divulgar e obter apoio para
a adequada execução da operação censitária, quando solicitado pelos superiores; manter
o próprio registro de frequência atualizado; manter organizada toda a documentação
administrativa, efetuar trabalhos de digitalização de documentos diversos, operando
equipamentos apropriados, em conformidade com especificações técnicas definidas;
organizar e definir as áreas de atuação de cada Agente Censitário Supervisor e seus
respectivos setores censitários, observando as recomendações e critérios definidos pelos
seus superiores; tratar o informante com respeito e com a ética necessária para
resguardar a imagem de credibilidade do IBGE perante a sociedade; organizar, com os
Agentes Censitários Supervisores, o treinamento dos Recenseadores, atuando como
instrutor; orientar os trabalhos das equipes de campo sob sua subordinação; preservar o
sigilo das informações; providenciar para que os mapas das áreas a serem pesquisadas
sejam afixados em local visível no Posto de Coleta; preservar o sigilo das informações;
realizar a Avaliação de Desempenho dos Agentes Censitários Supervisores nos prazos
fixados e em conformidade com as instruções; recepcionar e atender ao público que
eventualmente procurar o Posto de Coleta; reconhecer a área geográfica e os setores
censitários de seu município ou área de trabalho; relatar ao Coordenador Censitário de
Subárea (CCS) as ocorrências que possam prejudicar o andamento dos trabalhos ou a
qualidade dos dados coletados, a fim de que sejam tomadas as devidas medidas
assertivas; respeitar todo arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar
todo e qualquer tipo de fraude; responsabilizar-se pela recepção, guarda, distribuição e
controle dos equipamentos eletrônicos e acessórios de uso próprio e de sua equipe,
assumindo e repassando a responsabilidade pela segurança e uso adequado dos
equipamentos; subsidiar as unidades administrativas com suporte técnico operacional para
execução das atividades relativas às atribuições das funções definidas na estrutura
organizacional estabelecida, acessando, quando solicitado, quaisquer sistemas
administrativos; viajar a serviço quando necessário ao desempenho de suas atribuições;
manter-se atualizado acerca de todas as instruções, conceitos e procedimentos contidos
nos manuais técnicos, operacionais e administrativos; transcrever e transmitir dados em
dispositivos eletrônicos, emitir relatórios e executar os procedimentos de segurança
(backups diários e recuperação dos sistemas); reportar regularmente aos seus superiores
informações sobre a evolução da coleta de dados e as demandas para o adequado
funcionamento do Posto de Coleta; executar outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas por seus superiores hierárquicos.

AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR:
REQUISITO: Ensino médio completo
ATRIBUIÇÕES: acompanhar os recenseadores em campo para esclarecimento

de dúvidas quanto à identificação dos limites dos setores censitários e percursos, visando
à cobertura correta de suas áreas de trabalho; monitorar a produtividade dos
recenseadores; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e
desligamento de Recenseadores; auxiliar os Recenseadores na solução dos casos de recusa
ou resistência de informantes em atendê-los; colaborar na organização e administração do
Posto de Coleta; planejar, organizar, supervisionar e avaliar a execução da coleta de dados
realizada pelos Recenseadores, fazendo uso dos sistemas disponibilizados e de visitas em
campo, quando necessárias, para garantir a cobertura da área territorial; dirigir veículo
oficial ou locado pela Instituição, caso possua habilitação; elaborar e transcrever textos
e/ou planilhas em dispositivos eletrônicos; fazer registros administrativos e de controle da
coleta de dados; fazer uso dos relatórios gerenciais e adotar as providências necessárias
para corrigir as falhas observadas; manter o próprio registro de frequência atualizado;
monitorar as transmissões e atualizações dos dispositivos móveis de coleta dos
Recenseadores; operar o sistema administrativo existente no posto; organizar o
treinamento dos Recenseadores, junto com o Agente Censitário Municipal, e atuar como
instrutor; ministrar treinamentos inerentes às atividades censitárias; prestar suporte na
instalação e manutenção da infraestrutura necessária ao funcionamento dos recursos de
informática, de forma a assegurar o adequado desenvolvimento das atividades censitárias
na sua área de atuação; inserir dados e emitir relatórios nos sistemas informatizados;
protocolar, arquivar, conferir e expedir documentos e materiais; realizar a coleta de dados
em domicílios nos quais a entrevista não foi realizada por motivos diversos, ou quando
solicitado por seus superiores; realizar as tarefas de fechamento dos setores censitários
concluídos, conforme estabelecido no Manual do Supervisor; realizar as tarefas de
reentrevistas e revisão do percurso, seguindo as rotinas definidas no Manual do
Supervisor; realizar carga e descarga dos dispositivos móveis de coleta dos Recenseadores;
recepcionar e atender aos colaboradores do IBGE e ao público em geral; respeitar e fazer
respeitar todo arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar todo e
qualquer tipo de fraude; responsabilizar-se pela guarda, distribuição e controle dos
equipamentos eletrônicos e acessórios de uso próprio e de sua equipe de Recenseadores,
assumindo e repassando a responsabilidade pela segurança e uso adequado dos
equipamentos; subsidiar as unidades administrativas com suporte técnico operacional para
execução das atividades relativas às atribuições das funções definidas na estrutura
organizacional estabelecida, acessando, quando solicitado, quaisquer sistemas
administrativos; viajar a serviço quando necessário ao desempenho de suas atribuições;

manter-se atualizado e atualizar sua equipe acerca de todas as instruções, conceitos e
procedimentos contidos nos manuais técnicos, operacionais e administrativos; cumprir
todas as etapas do plano de supervisão; manter o sigilo dos dados emitidos pelo
informante; tratar o informante com respeito e com a ética necessária para resguardar a
imagem de credibilidade do IBGE perante a sociedade; executar outras tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

R EC E N S EA D O R :
REQUISITO: Ensino fundamental completo
ATRIBUIÇÕES: cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de

mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; apresentar-se ao informante com o crachá
de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá;
assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e
acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; coletar as informações do
Censo Demográfico 2020 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído
no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de
acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de
Coleta, conforme determinação do Agente Censitário Municipal ou do Agente Censitário
Supervisor; manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante, e auxiliar os Agentes
Censitários Supervisores e Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência
de entrevistados em atendê-los à entrevista; consultar relatórios diversos de
acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar as eventuais pendências
apontadas; zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos; devolver,
ao fim do contrato, todos os materiais recebidos, garantindo que sejam devolvidos nas
mesmas condições em que foram recebidos; entregar ao Agente Censitário Municipal ou
ao Agente Censitário Supervisor o computador de mão com as entrevistas realizadas e
outras informações coletadas, de acordo com as instruções recebidas; manter o supervisor
informado sobre a coleta de dados no setor censitário, quando impossibilitado de
comparecer ao Posto de Coleta; manter produção e padrão de qualidade adequados,
cumprindo os índices de produtividade mensais estabelecidos pela Unidade Estadual;
participar de treinamentos; preservar o sigilo das informações; reconhecer os limites e a
área do setor censitário que lhe for designado, acompanhado pelo Agente Censitário
Municipal ou pelo Agente Censitário Supervisor quando necessário, registrando as falhas
e/ou inconsistências porventura encontradas na descrição dos limites; respeitar todo
arcabouço legal e ético inerente à função bem como denunciar todo e qualquer tipo de
fraude; retornar aos domicílios recenseados para complementar as informações e/ou
corrigir as falhas apontadas pela supervisão; manter-se atualizado acerca dos conceitos e
procedimentos definidos para a coleta de dados; transmitir regularmente os dados das
entrevistas coletadas e manter a versão de software atualizada no dispositivo móvel de
coleta, de acordo com as instruções recebidas; executar outras tarefas correlatas que lhe
forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL (ACM) E AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR (ACS)
LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação de texto. II -

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. III -
Pontuação. Estrutura e sequência lógica de frases e parágrafos. IV - Ortografia oficial.
Acentuação gráfica. V - Classes das palavras. VI - Concordância nominal e verbal. VII
- Regência nominal e verbal. Emprego da crase. VIII - Emprego dos verbos regulares,
irregulares e anômalos. Vozes dos verbos. IX - Emprego dos pronomes. X - Sintaxe:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração.

RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação da habilidade do candidato em entender a
estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares, coisas e/ou eventos, deduzir novas
informações e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações.
As questões das provas poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas; lógica de
argumentação; diagramas lógicos; aritmética; leitura e interpretação de tabelas e
gráficos.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento "Estudo dos
conhecimentos técnicos a serem aplicados no Censo Experimental 2019" (apostila
disponibilizada no endereço eletrônico www.ibade.org.br para download). Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal - Decreto nº
1.171, de 22 de junho de 1994.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO/ SITUAÇÕES GERENCIAIS: I - Aspectos gerais da
Administração. Organizações como sistemas abertos. II - Funções administrativas:
planejamento, organização, direção e controle. III - Motivação, comunicação e
liderança. IV - Processo decisório e resolução de problemas. V - Noções básicas de
gerência e gestão de organizações e de pessoas. VI - Eficiência e funcionamento de
grupos. O indivíduo na organização: papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes
de trabalho. VII - Responsabilidade, coordenação, autoridade, poder e delegação. VIII
- Avaliação de desempenho. IX - Compromisso com a qualidade nos serviços
prestados.

R EC E N S EA D O R
LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação de texto. II -

Significação das palavras: sinônimos, antônimos e homônimos. III - Pontuação. Estrutura
e sequência lógica de frases e parágrafos. IV - Ortografia oficial. Acentuação gráfica. V
- Classes das palavras. VI - Concordância nominal e verbal. VII - Regência nominal e
verbal. Emprego da crase. VIII - Emprego dos verbos regulares e irregulares. Vozes dos
verbos. IX - Emprego dos pronomes.

MATEMÁTICA: I - Números inteiros e racionais: operações e propriedades.
Problemas. II - Números e grandezas proporcionais. Razão e proporção. Divisão
proporcional. Regra de três simples. III - Porcentagem. IV - Equações do 1º grau.
Problemas. V - Máximo Divisor Comum (m.d.c.) e Mínimo Múltiplo Comum (m.m.c.).

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento "Estudo dos
conhecimentos técnicos a serem aplicados no Censo Experimental 2019" (apostila
disponibilizada no endereço eletrônico www.ibade.org.br para download).

ANEXO IV - CRONOGRAMA PREVISTO

. EVENTOS BÁSICOS DATAS PREVISTAS

. Inscrições 22/05 a 09/06/2019

. Solicitação de inscrição com isenção de
taxa de inscrição

22/05 a 09/06/2019

. Último dia para pagamento da taxa de
inscrição

10/06/2019

. Resultado preliminar dos pedidos de
isenção de taxa de inscrição

12/06/2019

. Interposição de recursos contra o
resultado preliminar da análise dos
pedidos de isenção da taxa de inscrição

13 a 14/06/2019

. Resultado definitivo da análise dos
pedidos de isenção da taxa de inscrição

19/06/2019

. Pagamento da taxa de inscrição pelos
candidatos que tiveram o pedido de
isenção indeferido

20 a 24/06/2019

. Divulgação preliminar das inscrições 02/07/2019

. Resultado preliminar de candidatos
considerados inscritos como pessoas com
deficiência (não corresponde ao parecer
da equipe multiprofissional)

02/07/2019

. Resultado preliminar de atendimentos
especiais para a realização das provas

02/07/2019

. Homologação das inscrições na condição
de pessoas pretas ou pardas

02/07/2019
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. Interposição de recursos contra o
Resultado preliminar das inscrições,
contra o Resultado preliminar de
candidatos considerados inscritos como
pessoas com deficiência e contra o
Resultado preliminar de atendimentos
especiais para a realização das provas

03 a 04/07/2019

. Resultado definitivo de candidatos
considerados inscritos como pessoas com
deficiência (não corresponde ao parecer
da equipe multiprofissional)

12/07/2019

. Resultado definitivo de atendimentos
especiais para a realização das provas

12/07/2019

. Divulgação da homologação das
inscrições

12/07/2019

. Divulgação do quantitativo de inscritos
por função

12/07/2019

. Divulgação dos locais de prova e Cartão
de Confirmação de Inscrição, no endereço
eletrônico (www.ibade.org.br)

12/07/2019

. Aplicação da prova objetiva 21/07/2019

. Divulgação dos gabaritos preliminares da
prova objetiva

23/07/2019

. Interposição de recursos quanto às
questões formuladas e/ou aos gabaritos
preliminares divulgados

24 a 25/07/2019

. Divulgação do resultado preliminar do
parecer da equipe multiprofissional sobre
os laudos médicos enviados pelas pessoas
com deficiência

31/07/2019

. Interposição de recurso contra resultado
preliminar do parecer da equipe
multiprofissional

01 a 02/08/2019

. Publicação do Gabarito Definitivo e do
Resultado Definitivo da Prova Objetiva

09/08/2019

. Divulgação do resultado definitivo do
parecer da equipe multiprofissional sobre
os laudos médicos enviados pelas pessoas
com deficiência

09/08/2019

. Divulgação do resultado final 12/08/2019

. Convocação do Recenseador para o
treinamento e Contratação ACM e ACS

13 a 22/08/2019

UNIDADE ESTADUAL EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 114618

Nº Processo: 20526181931.
DISPENSA Nº 1/2019. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA
IBGE. CNPJ Contratado: 07154813000185. Contratado : CF ESTACIONAMENTO LTDA -
.Objeto: Prestação de serviços de locação de 3 (três) vagas de garagem/estacionamento
cobertas para os veículos do IBGE lotados na agência de Poços de Caldas/MG. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93,V cc 10.520/02. Vigência: 03/05/2019 a 03/05/2020. Valor Total:
R$6.840,00. Fonte: 100000000 - 2019NE801361. Data de Assinatura: 03/05/2019.

(SICON - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 5/2019

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
10/05/2019. Entrega das Propostas: a partir de 10/05/2019, às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 31/05/2019, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para
prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado Local (STFC) para operacionalização das
ligações locais de fixo para fixo e de fixo para móvel, com fornecimento de infraestrutura
digital, para atender ao PABX da Unidade Estadual do IBGE em Minas Gerais, originadas
das 2 (duas) centrais telefônicas para o período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

JOAO PAULO DE LIMA MARTINS
Pregoeiro

(SIDEC - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001
UNIDADE ESTADUAL NA PARAÍBA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2019

O pregoeiro da Unidade Estadual do IBGE na Paraíba, torna público o
julgamento do pregão eletrônico nº 04/2019, processo nº 0020681.00000027/2019-12,
após análise e julgamento da proposta para os itens; item 39 VALOR R$ 250,00, Item 40
VALOR R$ 495,00, item 41 VALOR R$ 6.996,00 foi considerada vencedora a empresa JOÃO
PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADE EIRELI - EPP, CNPJ 19.580.923/0001-98,
e após análise e julgamento para as propostas para os itens; item 42 VALOR R$ 2.430,00,
item 43 VALOR R$ 1.185,00, item 44 VALOR R$ 2.400,00, item 45 VALOR R$ 186,00, item
46 VALOR R$ 387,00, item 47 VALOR R$ 105,00, item 48 VALOR R$ 180,00, item 49 VALO R
R$ 510,00, item 50 VALOR R$ 420,00, item 51 VALOR R$ 810,00, item 52 VALOR R$ 973,00,
item 53 VALOR R$ 1.494,00, item 54 VALOR R$ 1.320,00, item 55 VALOR R$ 747,00, item
56 VALOR R$ 410,00, item 57 VALOR R$ 1.194,00, item 58 VALOR R$ 816,00, item 59
VALOR R$ 452,80, item 60 VALOR R$ 776,00, item 61 VALOR R$ 980,00, item 62 VALOR R$
840,00, item 63 VALOR R$ 109,60, item 64 VALOR R$ 420,00, item 65 VALOR R$ 200,00,
item 66 VALOR R$ 724,00, item 67 VALOR R$ 232,50, item 68 VALOR R$ 622,50, item 69
VALOR R$ 830,00, item 70 VALOR R$ 436,00, item 71 VALOR R$ 2.316,00, item 72 VALO R
R$ 86,40, item 73 VALOR R$ 26.208,00 foi considerada a empresa vencedora HÉLIO
MASASHI SAITO & CIA LTDA, CNPJ 62.492.798/0001-93.

THIAGO ARAÚJO FELIPE DA SILVA

(SIDEC - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2019

O pregoeiro da Unidade Estadual do IBGE na Paraíba, torna público o
julgamento do pregão eletrônico nº 05/2019, processo nº 0020681.00000082/2019-79,
após análise e julgamento da proposta para os itens; item 01 VALOR R$ 1.497,97, item 02
VALOR R$ 24.798,95, item 03 VALOR R$ 8.699,94 e item 04 VALOR R$ 9.999,96, foi
considerado vencedora a empresa EZTECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E
REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 09.473.928/0001-68.

THIAGO ARAÚJO FELIPE DA SILVA

(SIDEC - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001

UNIDADE ESTADUAL NO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 114623

Nº Processo: 21097000258201951.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2019. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E
ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 77557635000119. Contratado : TRANSPOR T ES
COLETIVOS GRANDE -LONDRINA LTDA. Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de
cartões transporte, e respectivos créditos, para atender às necessidades de deslocamento
dos servidores do IBGE, na região atendida pela agência Londrina/PR. Fundamento Legal:
Lei 8666/93 Art. 25 caput . Vigência: 20/05/2019 a 20/05/2024. Valor Total: R$19.125,00.
Fonte: 100000000 - 2019NE801714. Data de Assinatura: 03/05/2019.

(SICON - 20/05/2019) 114623-11301-2019NE800001
UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 21/2019 - UASG 114625

Número do Contrato: 6/2016.
Nº Processo: 03643000556201602.
DISPENSA Nº 8/2016. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA
IBGE. CPF Contratado: 22640096087. Contratado : NESTOR CARLOS WANDLER DA SI LV E I R A -
Objeto: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Locação do imóvel que sedia agência do IBGE em
SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação Lei 8666/93 Art
24. Inc X. Vigência: 01/05/2019 a 01/05/2022. Valor Total: R$52.000,20. Fonte: 100000000
- 2019NE801351. Data de Assinatura: 01/05/2019.

(SICON - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001
UNIDADE ESTADUAL EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 114624

Nº Processo: 20857000210201902.
DISPENSA Nº 35/2019. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTAT I S T I C A
IBGE. CNPJ Contratado: 04629488000171. Contratado: KHRONOS SEGURANCA PRI V A DA
LTDA -.Objeto: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Monitoria para a Agência do
IBGE em Chapecó/SC que celebram entre si a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística de Santa Catarina e a empresa Khronos Segurança Privada Ltda. Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso II da Lei 8666/1993. Vigência: 15/05/2019 a 15/11/2021. Valor
Total: R$4.497,00. Fonte: 100000000 - 2019NE801089. Data de Assinatura: 15/05/2019.

(SICON - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001
UNIDADE ESTADUAL EM SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 114616

Nº Processo: 21125000105201979.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2019. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E
ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE
COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Distribuição, pela Empresa Brasil de Comunicação, da
publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, por intermédio da Unidade Estadual em Sergipe. Fundamento Legal:
Art. 25 da Lei 8.666/1993, Art. 8, inciso VII, e §2, inciso II, da Lei 11.652/2008, e demais
legislação pertinente. Vigência: 20/05/2019 a 20/05/2020. Valor Total: R$1.743,00. Fonte:
100000000 - 2019NE800246. Data de Assinatura: 20/05/2019.

(SICON - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2019 - UASG 114616

Nº Processo: 21125.156/1960 . Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento
da Agência do IBGE no município de Itabaiana/Sergipe. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Objeto
compatível com o permitido em lei para este tipo de dispensa. Declaração de Dispensa em
22/04/2019. ADRIANE ALMEIDA DO SACRAMENTO. Chefe do Ibge/se. Ratificação em
25/04/2019. WALDIR FORTUNATO JUNIOR. Coordenador de Recursos Materiais. Valor
Global: R$ 57.000,00. CPF CONTRATADA: 423.216.545-20 LUCIENE MENEZES TAVA R ES .

(SIDEC - 20/05/2019) 114629-11301-2019NE800001

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS MACROECONÔMICAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2019 - UASG 113602

Número do Contrato: 5/2015.
Nº Processo: 03011000003201505.
PREGÃO SISPP Nº 3/2015. Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA -APLICADA .
CNPJ Contratado: 02819827000157. Contratado : O. A. M. COMERCIAL E SERVICOS -LTDA..
Objeto: 1. A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses; 2. O
reajuste de 4,58%, conforme estabelecido na Cláusula Décima Segunda do contrato
original. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 14/05/2019 a 14/05/2020. Valor Total:
R$119.986,68. Fonte: 100000000 - 2019NE800049. Data de Assinatura: 13/05/2019.

(SICON - 20/05/2019) 113601-11302-2019NE000052

FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 264001

Nº Processo: SAA/484/2018. Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento e
intermediação de combustíveis, serviços de lavagem e de troca de óleo e filtros.. Total de
Itens Licitados: 12. Edital: 21/05/2019 das 08h30 às 17h30. Endereço: Rua Capote Valente,
710, - São Paulo/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/264001-5-00004-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 21/05/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 31/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

TATIANA GONCALVES
Pregoeira

(SIASGnet - 20/05/2019) 264001-26201-2019NE800128

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



