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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL IBGE Nº 01/2019 

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 seguinte retificação ao Edital supracitado, conforme segue: 

 

1. DO ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO  

(ATUALIZADO EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO)  

EVENTOS BÁSICOS DATAS PREVISTAS 

Inscrições 22/05 a 14/06/2019  

Solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição 22/05 a 14/06/2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 17/06/2019 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 19/06/2019 
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos 
pedidos de isenção da taxa de inscrição 21 a 24/06/2019 

Resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 28/06/2019 
Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram o pedido de 
isenção indeferido 

01 a 05/07/2019 

Divulgação preliminar das inscrições 15/07/2019 
Resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como pessoas 
com deficiência (não corresponde ao parecer da equipe multiprofissional) 

15/07/2019 

Resultado preliminar de atendimentos especiais para a realização das 
provas 

15/07/2019 

Homologação das inscrições na condição de pessoas pretas ou pardas 15/07/2019 
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 

16 a 17/07/2019 

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

25/07/2019 

Resultado definitivo de atendimentos especiais para a realização das 
provas 

25/07/2019 

Divulgação da homologação das inscrições 25/07/2019 

Divulgação do quantitativo de inscritos por função  25/07/2019 
Divulgação dos locais de prova e Cartão de Confirmação de Inscrição, no 
endereço eletrônico (www.ibade.org.br) 

25/07/2019 

Aplicação da prova objetiva 04/08/2019 

Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva 06/08/2019 
Interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos 
preliminares divulgados 07 a 08/08/2019 

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

14/08/2019 
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Interposição de recurso contra resultado preliminar do parecer da equipe 
multiprofissional 

15 a 16/08/2019 

Publicação do Gabarito Definitivo e do Resultado Definitivo da Prova 
Objetiva 

23/08/2019 

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

23/08/2019 

Divulgação do resultado final 29/08/2019 
Convocação do Recenseador para o treinamento e Contratação ACM e 
ACS 

02 a 06/09/2019 

 

Os demais anexos, itens e subitens do Edital de abertura do Processo Seletivo 

Simplificado permanecem inalterados.  

 

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2019. 

 

Susana Cordeiro Guerra 

Presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

 


