O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) busca servidores de ex-territórios transpostos para o quadro de pessoal da União para compor força
de trabalho. Todas as vagas são para a unidade do IBGE no Rio de Janeiro.
Os interessados podem encaminhar currículo para o endereço sgp.cgdim@planejamento.gov.br.

Nível Superior
Área

Análise de Sistemas/
Desenvolvimento de
Aplicações – Web Mobile

Requisitos
Curso superior completo com
graduação em Análise de
Sistemas, ou Tecnologia da
Informação, ou Sistemas de
Informação, ou Processamento
de Dados, ou Ciência da
Computação, ou Engenharia da
Computação, ou Engenharia de
Sistemas, ou Informática; ou
ainda, curso superior completo
com graduação na área de
Ciências Exatas.

Atribuições especificas
Participar de atividades voltadas ao desenvolvimento de
aplicações web e mobile utilizando as tecnologias: PHP 5.6 ou
superior, Dot Net 4.5 ou superior (C#, WebApi e WebServices) e
Javascript (AJAX, JSON, web storage e web workers); HTML 5;
CSS 3; Phonegap; AngularJS 1.4 ou superior; realizar
modelagem de dados; desenvolver aplicações orientadas a
serviços (SOA); desenvolver sistemas integrados a um ou mais
bancos de dados relacionais (Mysql 5.6 ou superior, Sql Server
2012 ou superior); criação de componentes, plugins e módulos
utilizando a API de desenvolvimento do Joomla 3.4 ou superior;
e executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Exigências
As exigências para o
desempenho das
atribuições são: a)
capacidade auditiva e
de comunicação
verbal para realizar o
trabalho; b)
capacidade motora
para manusear
microcomputador e
seus periféricos
durante a realização

Análise de
Sistemas/Desenvolvimento
de Sistemas

Curso superior completo com
graduação em Análise de
Sistemas, ou Tecnologia da
Informação, ou Sistemas de
Informação, ou Processamento
de Dados, ou Ciência da
Computação, ou Engenharia da
Computação, ou Engenharia de
Sistemas, ou Informática; ou
ainda, curso superior completo
com graduação na área de
Ciências Exatas.

Análise de
Sistemas/Suporte
Operacional

Curso superior completo com
graduação em Análise de
Sistemas, ou Tecnologia da
Informação, ou Sistemas de
Informação, ou Processamento
de Dados, ou Ciência da
Computação, ou Engenharia da
Computação, ou Engenharia de
Sistemas, ou Informática; ou
ainda, curso superior completo
com graduação na área de
Ciências Exatas.

Participar de atividades voltadas ao desenvolvimento de
sistemas, desenvolvimento para dispositivos móveis e
aplicações web; modelagem de dados; desenvolver aplicações
orientadas a serviços (SOA); empregar as linguagens PHP, JSP,
Dot Net (C#), Javascript (Ajax), ActionScript, Java, JSF,
HTML,HTML 5, CSS, RichFaces e JasperReports; desenvolver
aplicações utilizando orientação a objetos, bem como utilização
de mapeadores objeto relacionais, como NHibernate e
EntityFramework; utilizar os sistemas operacionais Linux e
Windows; aplicar conhecimento de desenvolvimento de
sistemas integrados a um ou mais bancos de dados relacionais
(Mysql, PostgreSQL, Sql Server ou Oracle); utilizar tecnologias
ASP.NET MVC e WEBAPI, bem como construir webservices
utilizando SOAP e REST; aplicar conhecimento da API de
desenvolvimento do Joomla, utilizar plataformas móveis
Androide, Windows Phone e IOS; e executar outras atividades
compatíveis com o cargo.
Prestar suporte técnico ao ambiente de rede locais e de longa
distância e aos sistemas operacionais, virtualização, serviços
distribuídos, hardware e software de sistemas de
armazenamento, política de segurança da informação e
segurança de serviços Internet; participar de atividades
voltadas à administração e suporte a sistemas gerenciadores de
banco de dados; desenvolver atividades de implantação e
suporte aos sistemas em produção, realizando levantamento de
necessidade de infraestrutura; desenvolver atividades de
prospecção, planejamento, implantação, suporte, supervisão e
monitoração dos serviços; e executar outras atividades
compatíveis com o cargo.

do trabalho; c)
acuidade visual para
realizar o trabalho; d)
agilidade para cumprir
as tarefas
determinadas, nos
prazos exigidos nos
cronogramas das
atividades e de
acordo com o padrão
de qualidade
requerido.

Ciências Contábeis

Curso superior completo com
graduação em Ciências
Contábeis. Habilitação/registro
no Conselho da categoria
profissional.

Engenharia Agronômica

Curso superior completo com
graduação em Engenharia
Agronômica.

Executar trabalhos especializados da área contábil, utilizando os
Sistemas Governamentais e Corporativos, bem como ações
administrativas decorrentes; desenvolver atividades que
envolvam atos e fatos da contabilidade governamental nos seus
sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial e que
compreendam a análise de balancetes, balanços, registros e
demais demonstrações contábeis, prestações de contas,
relatórios, pareceres, e informações sobre assuntos contábeis,
financeiros e orçamentários; orientações e normatizações;
registro de operações contábeis; acompanhamento da
legislação sobre contabilidade pública e matérias correlatas;
orientar e organizar o processo de tomadas ou prestação de
contas; elaborar pareceres sobre matérias de natureza técnica,
jurídico-contábil, financeira e orçamentária, propondo, se for o
caso, as soluções cabíveis em tese; supervisionar os cálculos de
reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas,
móveis, utensílios e instalações; elaborar estudos, relatórios e
outros documentos, com base em registros administrativos; e
executar outras atividades compatíveis com o cargo.
Desenvolver estudos e pesquisas; levantar, organizar,
sistematizar e avaliar informações; elaborar relatórios, gráficos
e tabelas; planejar e executar projetos; elaborar textos
(analíticos, pareceres e relatórios técnicos); analisar dados
quantitativa e qualitativamente; desenvolver eventualmente
atividades de campo; fazer explanação oral de projetos quando
necessário; ministrar treinamento técnico-operacional; e
executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Recursos Humanos Administração de Pessoal

Curso superior completo.

Identificar melhorias e implantar procedimentos referentes ao
controle dos dados de cadastro e pagamento, desde a análise
até a sua operacionalização; registrar e manter atualizadas,
junto ao Sistema SIAPE e outros sistemas governamentais,
todas as informações necessárias para o cadastro e pagamento
dos servidores ativos, contratados temporários, aposentados,
beneficiários de pensão e estagiários; executar a contratação de
servidores e contratados temporários; organizar e manter
atualizada a documentação funcional; controlar e conceder
benefícios; conferir e controlar os dados dos relatórios de
pagamentos recebidos quanto à exatidão de seus valores e dos
comandos das alterações; analisar, instruir processos e orientar
as Unidades Organizacionais do IBGE quanto aos assuntos
relativos a pagamento, aposentadoria e pensão; emitir os
relatórios e gerar os dados necessários aos recolhimentos dos
encargos sociais e/ou impostos devidos ao governo (GFIP, RAIS,
DIRF, etc.); fornecer informações gerenciais que retratem a
situação das atividades desenvolvidas para tomada de decisões;
e executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Nível Médio
Área

Requisitos

Atribuições especificas

Exigências

Técnico

Certificado de conclusão do
Ensino Médio (antigo 2º
grau), expedido por
instituição de ensino
devidamente reconhecida
pelo MEC.

As principais são: a) coletar dados em diversas fontes, planejar,
organizar, criticar, corrigir, lançar, tratar e manter os dados
garantindo a sua integridade, confidencialidade,
disponibilidade, atualização e fidedignidade; b) realizar
entrevistas em domicílios e estabelecimentos informantes para
obtenção de dados conforme metodologia e plano de
supervisão da pesquisa; c) realizar levantamentos
topográficos/geográficos/cartográficos com vistas a manter
atualizada a base territorial dos municípios; d) proceder à
compilação, montagem e organização dos elementos
cartográficos, segundo as especificações e normas adotadas; e)
executar e apoiar as tarefas ligadas à manutenção e atualização
da rede física dos marcos geodésicos do IBGE; f) atuar nas
diversas modalidades de disseminação de dados e informações,
prestando suporte e orientações aos usuários; g) executar de
acordo com instruções e/ou orientações, as rotinas
administrativas necessárias à manutenção da Unidade de
Trabalho, desde o recebimento, a organização, a guarda e o
encaminhamento de documentos institucionais e de
interessados, utilizando os recursos de informática
disponibilizados pela Instituição e os sistemas corporativos e
federais; h) operar e utilizar equipamentos de informática
necessários à sustentação e apoio à coleta de dados, às áreas
técnica e de suporte administrativo, à cartografia e geodésia e à
disseminação de informações; i) realizar atividades de
administração de recursos humanos, materiais, patrimoniais,
orçamentários e financeiros dando suporte à área de jurisdição;
j) executar e apoiar atividades de supervisão de pesquisa de
campo referentes à área de jurisdição, acompanhando a
distribuição, o controle e o resultado das coletas de dados,
através dos sistemas específicos de acompanhamento e

As exigências para o desempenho das
atribuições são: a) capacidade auditiva e
de comunicação verbal para realizar
entrevistas, coletar dados e interagir de
diversas formas, com informantes,
usuários, parceiros e outros
interlocutores, nas relações voltadas ao
cumprimento da missão institucional; b)
acuidade visual para leitura dos
questionários, formulários e manuais; c)
acuidade visual para interpretar mapas,
croquis e suas descrições; d) capacidade
de locomoção para execução de
trabalhos de campo, em zonas urbanas e
rurais, em áreas de terreno íngreme e
localidades de difícil acesso e áreas de
ocupação irregular, bem como para
acesso a prédios e residências com
escadarias e sem rampas de acesso ou
elevadores; e) capacidade motora para
manusear os instrumentos de coleta
(manuais, questionários, formulários,
prancheta, lapiseira, borracha e
equipamentos coletores de dados)
durante a realização da atividade, que
pode ocorrer em condições precárias (na
rua, na porta do domicílio, no corredor,
etc) e preencher os questionários e
formulários, registrando números,
palavras e marcas com precisão; f)
disponibilidade para viajar para as

controle das pesquisas; k) supervisionar as equipes de trabalho
nas diversas pesquisas, garantindo a qualidade das informações
coletadas em consonância com a metodologia, critérios, regras
conceituais e técnicas, cumprimento de prazos e modus
operandi mais adequado; l) participar dos treinamentos
presenciais e a distância e organizá-los, se for o caso, bem como
atuar como instrutor/tutor/facilitador e oferecendo suporte e
apoio técnico na organização e realização destes; e m) executar
outras atividades compatíveis com o cargo.

demais zonas urbanas e rurais do
município onde trabalhar e para outros
municípios e Estados, quando necessário,
para realização de trabalhos de natureza
técnico-administrativa e para participar
de treinamentos e cursos; g) agilidade
para cumprir as tarefas determinadas,
nos prazos exigidos nos cronogramas de
atividades.

