NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 668 2175
Prezados candidatos a Recenseador,
Conforme previsto em Edital, no endereço eletrônico:
https://censo2020.ibge.gov.br/sobre/treinamento-online.html, é possível
verificar as seguintes informações sobre o treinamento presencial:
- Recomendações de leitura – Manuais do Recenseador – Partes I e II;
- Endereços dos locais de treinamento presencial;
- Documentos necessários para levar no primeiro dia de treinamento; e
- Endereços dos Postos de Coleta para esclarecimentos sobre o treinamento.
Bons estudos!
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
19/09/2019, 11h50

NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 668 2175
Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:
•
•
•
•

Resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os
laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência;
gabarito definitivo da Prova Objetiva;
resultado definitivo da Prova Objetiva; e
resultado definitivo e homologação do Certame.

Para visualizá-lo acessem o menu Provas e gabaritos e Resultados, ao lado.
ATENÇÃO!
Todos os candidatos classificados para a função de ACM/ACS devem
comparecer no período de 26/08 a 28/08/2019, com a documentação
citada no Edital de abertura do Certame, no endereço da agência Poços de
Caldas:
Rua Rio De Janeiro, 314, Sala 307 - CEP 37701-011- Centro, Poços de Caldas
Coordenador de Subárea: Gabriel de Paiva Lopes (gabriel.lopes@ibge.gov.br)
Coordenador de área: Luís Eduardo da Silva Moreira
(luis.moreira@ibge.gov.br)

Telefone: (35) 3722-1582.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
23/08/2019, 10h05

NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 668 2175
Prezados candidatos,
Informamos que o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional
sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência está
disponível. Para visualizá-lo acessem o menu Resultados, ao lado.
O candidato poderá interpor recurso contra evento acima mencionado de 0h
do dia 15/08/2019 até as 23h59 do dia 16/08/2019 em link disponível neste
site.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
14/08/2019, 08h48

NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 668 2175
Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis o gabarito preliminar oficial da Prova
Objetiva e as respectivas provas. Para visualizá-los acessem o menu Provas e
gabaritos, ao lado.
Será facultado ao candidato interpor recurso contra o gabarito preliminar
oficial da Prova Objetiva, de 0h do dia 07/08/2019 até as 23h59 do dia
08/08/2019 (Horário de Brasília/DF).
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
06/08/2019, 09h30

NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800-6682175
Prezados candidatos,

Informamos que, EXCEPCIONALMENTE, no dia 03/08/2019 haverá plantão para
atendimento ao candidato das 09h às 12h e das 13h às 18h (Horário de
Brasília/DF), por meio do telefone: 0800-6682175 ou pelo e-mail:
atendimento@ibade.org.br.
ATENÇÃO!
Para acessar local, data e horário de realização das provas, clique aqui e
imprima seu Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP).
O COCP também está disponível no menu Convocações, juntamente com o
Edital de convocação para a Prova Objetiva.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos.
30/07/2019, 17h00

Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:
• respostas aos recursos contra os resultados preliminares divulgados em
15/07/2019;
• relação final dos candidatos que se autodeclararam como pessoa preta
ou parda;
• relação final dos pedidos de atendimento especial deferidos;
• relação final dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência (não
corresponde ao parecer da equipe multiprofissional);
• homologação final das inscrições;
• quantitativo de inscritos por função;
• convocação para a Prova Objetiva e Cartão de Confirmação de
Inscrição; e
• link para consulta ao local, data e horário de realização da prova.
Para visualizá-los acessem os menus Respostas aos recursos, Resultados e
Convocações, ao lado.
ATENÇÃO!
Para acessar local, data e horário de realização das provas, clique aqui e
imprima seu Cartão de confirmação de Inscrição e Comunicado Oficial de
Convocação para Prova (COCP), também disponível no menu Convocações.
NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800-6682175
Cordialmente,
Coordenação de Concursos.
25/07/2019, 09h40

Prezados candidatos,
Informamos que está disponível a 2ª Retificação do Edital IBGE Nº 01/2019.
Para visualizá-la acessem o menu Edital de abertura e retificações, ao lado.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
19/07/2019, 09h50

Prezados candidatos,
Informamos que está disponível comunicado acerca do Curso a Distância
“Estudos dos Conhecimentos Técnicos”. Para visualizá-lo acessem o menu
Comunicados, ao lado ou abaixo.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos.
17/07/2019, 17h46

Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:
• relação preliminar dos candidatos que se autodeclararam como pessoa
preta ou parda;
• relação preliminar dos pedidos de atendimento especial deferidos;
• relação preliminar dos candidatos inscritos como pessoa com
deficiência (não corresponde ao parecer da equipe multiprofissional);
• homologação preliminar das inscrições.
O candidato poderá interpor recurso contra qualquer evento acima
mencionado 0h do dia 16/07/2019 até as 23h59 do dia 17/07/2019 em link
disponível neste site.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos.
15/07/2019, 11h45

Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:

• respostas aos recursos contra o resultado preliminar da análise dos
pedidos de isenção da taxa de inscrição;
• resultado final da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição.
O candidato que teve seu pedido de isenção indeferido e queira realizar a
inscrição no Certame deverá imprimir a GRU das 0h do dia 02/07/2019 até as
16h do dia 08/07/2019 e efetuar seu pagamento no período especificado
nessa GRU. Não serão aceitos pagamentos fora deste prazo.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos.
01/07/2019, 12h35

Prezados candidatos,
Informamos que o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição está disponível. Para visualizá-lo acessem o menu
Resultados, ao lado.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos.
19/06/2019, 9h
__________________________________________________________________
Prezados candidatos,
Informamos que o período de inscrição deste Processo Seletivo Simplificado
será encerrado às 23h59 do dia 14/06/2019, considerando-se o horário oficial
de Brasília/DF.
Para efetuar sua inscrição, clique aqui.
ATENÇÃO!
O candidato, caso seja necessário, poderá reimprimir a Guia de Recolhimento
da União (GRU Simples) para pagamento da inscrição no máximo até as 16h do
dia 17/06/2019, considerando-se o horário oficial de Brasília/DF.
Para reimprimir a GRU Simples, clique aqui.

Cordialmente,
Coordenação de Concursos.
13/06/2019, 15h07
___________________________________________________________________
Prezados candidatos,

Informamos que está disponível a 1ª Retificação do Edital IBGE Nº 01/2019.
Para visualizá-la acessem o menu Edital de abertura e retificações, ao lado.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
10/06/2019, 10h37
___________________________________________________________________
Prezados candidatos,

Informamos que estão disponíveis: a Errata da apostila de estudo de
conhecimentos técnicos e a apostila de estudo de conhecimentos técnicos
atualizada conforme Errata.
Para visualizá-las acessem o menu Edital de abertura e retificações, ao
lado.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
23/05/2019, 12h20
___________________________________________________________________
Prezados candidatos,

Informamos que estão disponíveis: a Errata da apostila de estudo de
conhecimentos técnicos e a apostila de estudo de conhecimentos técnicos
atualizada conforme Errata.
Para visualizá-las acessem o menu Edital de abertura e retificações, ao
lado.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos

23/05/2019, 12h20
___________________________________________________________________
Prezados candidatos,

O Edital de abertura deste Processo Seletivo Simplificado está disponível no
menu Edital de abertura e retificações, ao lado.
As inscrições poderão ser realizadas dentro do período disposto no ANEXO IV –
CRONOGRAMA PREVISTO do Edital de abertura.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.

Cordialmente,
Coordenação de Concursos
21/05/2019, 9h50

