
• Destaque desta quinta-feira para a grande amplitude 
térmica prevista para boa parte das regiões paranaenses. 
Amanhecer com temperaturas amenas e tarde com calor. 
No interior o tempo fica bastante seco, com valores de 
umidade relativa abaixo dos 30% à tarde. Chuvas isola-
das apenas no leste no período de maior aquecimento.
Mín:  16°C em Curitiba
Máx: 33°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021 • ANO XIX • Edição N°. 2321 • R$ 2,00

SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
18/02/21............................... R$ 152,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
18/02/21.................................R$ 72,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
18/02/21................................. R$ 76,00

Fonte: Deral/Seab

IBGE anuncia concurso para recenseador e agente 
para o Censo 2021

 O Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) publicou 
hoje (18) o edital para 
o concurso do Censo 
Demográfico 2021. No 
total, serão oferecidas, 
204.307 vagas temporá-
rias, das quais 181.898 
para a função de recen-
seador, 16.959 para a 
atividade de agente cen-
sitário supervisor e 5.450 
para o cargo de agente 
censitário municipal.
 Para os cargos 
de agente censitário mu-

nicipal e agente censitário 
supervisor, as inscrições 
começam amanhã (19) 
e vão até 15 de março. 
A taxa de inscrição é de 
R$ 39,49 e as inscrições 
podem ser feitas pelo site 
da banca de avaliação 
Cebraspe.
 Já para as va-
gas de recenseador, as 
inscrições começam no 
dia 23 de fevereiro e vão 
até 19 de março. A taxa 
de inscrição é R$ 25,77 e 
a inscrição também pode 
ser feita pelo site do Ce-

braspe.
 O salário previs-
to para agente censitário 
municipal é R$ 2.100; 
para agente supervisor 
é R$ 1.700. Já a remu-
neração do recenseador 
será por produção, cal-
culada por setor censitá-
rio, conforme taxa fixada, 
unidades recenseadas 
(domicílios urbanos e/ou 
rurais), tipo de questioná-
rio (básico ou amostra), 
pessoas recenseadas e 
registro no controle da 
coleta de dados. O can-

didato poderá simular va-
lores de remuneração por 
meio deste link.
 A previsão é de 
que as provas objetivas 
sejam aplicadas presen-
cialmente em 18 de abril 
para o cargo de agente 
censitário municipal e 
agente censitário super-
visor. Já para a função 
de recenseador, as pro-
vas presenciais devem 
ocorrer no dia 25 de abril, 
"seguindo os protocolos 
sanitários de prevenção 
da covid-19".

 De acordo com o 
edital, caberá ao recen-
seador realizar a coleta, 
presencialmente e/ou 
por telefone, das infor-
mações do Censo Demo-
gráfico 2021 em todos os 
domicílios do setor censi-
tário que lhe foi atribuído 
no âmbito da sua área de 
trabalho.
 Para concorrer 
à função de recensea-
dor é preciso ter ensino 
fundamental completo. 
A jornada de trabalho é 
de, no mínimo, 25 horas 
semanais e a previsão 
de duração do contrato é 
de até 3 meses, podendo 

ser prorrogado mediante 
necessidade de conclu-
são das atividades do 
Censo e de disponibilida-
de orçamentária.
 Já para as fun-
ções de agente censi-
tário municipal e agente 
censitário, é exigido o 
ensino médio completo. A 
jornada de trabalho é de 
40 horas semanais, cum-
prida em 8 horas diárias. 
A previsão de duração 
do contrato para as duas 
funções é de cinco me-
ses, podendo ser prorro-
gado mediante a necessi-
dade do Censo.
 De acordo com 

o edital, caberá ao agen-
te censitário municipal 
acompanhar as ativida-
des da coleta de dados, 
garantindo a perfeita co-
bertura da área territo-
rial, o cumprimento dos 
prazos e a qualidade das 
informações coletadas na 
cidade de trabalho. A fun-
ção será ocupada pelos 
melhores colocados em 
cada município. Já aos 
agentes censitários ca-
berá a supervisão, acom-
panhando as equipes de 
recenseadores em cam-
po para esclarecimento 
de dúvidas.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br
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