
Informações importantes sobre o PSS – CENSO 2020

Total de  domicílios 
do Amazonas

1.034.488

Total de domicílios 
de Manaus

636.106

Total de Setores 
Censitários do 
Amazonas

8.870, sendo 4.817 
urbanos e 4.053 rurais.

Total de Setores 
Censitários de 
Manaus

3.069, sendo 2.994 
urbanos e 75 rurais.

Recenseadores 2.631

Supervisores 342

Agentes censitários 
municipais

90

• Serão dois processos seletivos: um para ACM e ACS (nível médio) e outro para recenseador

(nível fundamental);

• Serão  432  vagas  para  ACM  (90)  e  ACS  (342)  no  Amazonas,  e  2.631  vagas  para

recenseadores no Estado. 1.181 vagas para recenseador no interior do Estado, e 221 vagas

para ACM e ACS. Na capital, há 1.450 vagas para recenseador e 211 vagas para ACM (28) e

ACS  (183).  REMUNERAÇÃO:  Agente  Censitário  Municipal:  R$  2.100,00;  Agente

Censitário  Supervisor:  R$  1.700,00.  PREVISÃO  DE  CONTRATAÇÃO:  A  partir  de

15/06/2020;

• O primeiro colocado do PSS para ACM e ACS será o ACM, os demais, ACS.

• ACM ou o ACS repassará o treinamento (recebido pelos CCS) para os recenseadores.

• O  treinamento  dos  recenseadores  é  obrigatório,  visto  que  é  etapa  eliminatória  e

classificatória do PSS. O recenseador deverá ter 80% de participação mínima. Se houver

desistência, chamar o próximo da lista de aprovados.

• O recenseador receberá ajuda de custo, transporte e alimentação, durante o treinamento.

• O objetivo é que a coleta em lugares perigosos ou difíceis seja feita por recenseadores que

morem nesses lugares.

• O pagamento poderá ser feito em toda a rede bancária, internet ou casas lotéricas;

• Medida Provisória 922 - Art. 9º   

III - ser novamente contratado, com fundamento no disposto nesta Lei, antes de decorrido o prazo de vinte 

e quatro meses, contado da data de encerramento de seu contrato anterior, exceto nas hipóteses em que a 

contratação seja precedida de processo seletivo simplificado de provas ou de provas e títulos.” (NR) 


