
CENSOS PC2020 - RECENSEADORES (M/F) 

O Instituto Nacional de Estatística, I. P., vai realizar o Inquérito Piloto do Recenseamento da População e Habitação, 

genericamente conhecido por Censos. O Piloto dos Censos 2020 (PC2020) representa a última etapa da preparação dos 

Censos 2021 e tem como objetivo validar todos os passos desta abrangente operação estatística. Com este inquérito, o 

INE pretende avaliar em diferentes regiões do país as várias fases do recenseamento, necessitando para tal de recrutar: 

 30 Recenseadores para a região Norte - Município de Caminha - todas as freguesias; 

 

Os recenseadores serão responsáveis por: Distribuir códigos para acesso a resposta por internet; Assegurar a totalidade 

das respostas; Prestar todos os esclarecimentos necessários às famílias sobre a resposta aos CENSOS; 

Recolher/confirmar a informação de edifício, recolher e registar as respostas em alojamentos que não respondem pela 

internet; Proceder à validação da informação recolhida, de acordo com as orientações recebidas. 

REQUISITOS 

 Habilitações ao nível do 12º Ano (preferencialmente); 

 Competências ao nível da microinformática e da utilização de TIC; 

 Smartphone [Android ou IOS] (com ecrã de 5 polegadas ou superior) com ligação à internet; 

 Capacidade para estabelecer contactos interpessoais, ser cordial, agradável, metódico/a e rigoroso/a; 

 Residência na freguesia indicada (preferencialmente); 

 Disponibilidade aos fins-de semana e durante a semana a tempo parcial; 

 Disponibilidade de transporte próprio (preferencialmente); 

 Disponibilidade para participar em sessão informativa referente à atividade a desenvolver. 

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO (A EFETUAR EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

Estar coletado/a nas Finanças como trabalhador/a independente ou a possibilidade de recorrer ao Ato Isolado; Fazer 

prova de não possuir dívidas às Finanças e à Segurança Social;  

O contrato de Prestação de Serviços terá uma duração de cerca de 2 meses (entre abril e junho 2020), sendo que o 

pagamento pelos serviços prestados varia em função dos resultados apresentados. 

CANDIDATURAS 

As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas online, até 29 de fevereiro, em: 

recrutamento.ine.pt. 
Serão pré-selecionadas/os e convocadas/os para provas de seleção, apenas as/os candidatas/os que melhor se 
enquadrem nos requisitos definidos, de acordo com a calendarização da seleção prevista para as respetivas zonas de 
residência.  

http://recrutamento.ine.pt/

