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CENSOS 2021
RECRUTAMENTO DE RECENSEADORES

Ricardo António Nascimento, Presidente do Município da RibeiraBrava,

torna público, que por motivo de realização do XVI Recenseamento Geral

da População e VI Recenseamento Geral da Habitação (CENSOS 2021), o

Instituto Nacional de Estatística (INE) encontra-se em processo de

recrutamento de Recenseadores, até o próximo dia 15 de fevereiro de

2021, através do preenchimento online do formulário disponível em

recrutamento.ine.pt

Agradecemos desde jâ a vossa colaboração.

Ribeira Brava, 02 de fevereiro de 2021

O Presidente da

(RTcARDO o NASCTMENTO)

Rua do Wsconde, N' 56 9350-213 Ribeira Brava Madeira Portugal
Telef:291952548 Fax:291952182 NIF:51t236417

emails: gerfll(òcm-ribeirabrava.pt anoiomunicip@cm-ribeirsbrova.ot ll/ebsite: wtvw.cm-ribeirubruva.nt
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censos.ine.ot

Otimo. Precisamos de si, aqui.

Vêm aí os Censos, o retrato do país em números que, de 1 0 em 1 B anos, nos diz onde

estamos hoje, para ptanear methor o amanhã. Uma oportunidade de trabalho únlca, onde

todos contam, a comecar por si. Afinal de contas, sem si, não estão todos. Venha trabalhar

com a equipa dos Censos 2021 e ajude-nos a contar. Podemos contar consigo?
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RECRUTAMENTO RECENSEADORES

Em Abril de 2O2! o Instituto Nacional de Estatística, I. P., vai nealizar o XVI
Recenseamento Genal da População e VI Recenseamento GeraI da Habitação - CENSOS 202L, a
maion openação estatÍstica nacional, nealizada pelo INE.0s Censos vão "contar" todos os
cidadãos e famÍlias nesidentes no tennitónio nacional, bem como todos os alojamentos e
edifÍcios destinados à habitação. De modo a garantin a qualidade da execução dos Censos e
acautelan os riscos para a população, recenseadores e demais estnutuna de necolha que a
operação comporta no atual contexto epidemíológico o INE definiu um Plano de Contingência.

O Plano de Contingência pana os Censos 2O2l incluí, entre outras medidas, a obsenvação de
um rigonoso pnotocolo de segurança de saúde pública ao abnigo das negras emanadas pelas
autoridades de saúde, uma estnatégia que neforça a opção pela necolha de infonmação atnavés
da internet e o apoio à população através de ,uma linha telefónica, com possibilidade da
nesposta telefónica dinigida essenciaLmente a grupos da população com maior dificuldade na
resposta pela Internet ou impedidos de contacto presencial, nomeadamente pon nazões de
saúde pública.

A dimensão desta operação estatÍstica implica o recrutamento de cerca de 11 OgO

Recenseadores dispersos por todo o PaÍs, em negime de Contnato de Prestação de Senviços,
que serão, resumidamente, nesponsáveis pon:

o Distribuin cantas com códigos para acesso a resposta por internet;
o Asseguran a totalidade das respostasl

o Pnestar todos os esclanecimentos necessários às famÍlias sobne a resposta aos CENSOS;

o Recolhen/confinmar a infonmação de edifÍcío;
o Recolher e registar as respostas em alojamentos que não respondem pela intennet;

o Pnoceder à validação da informação necolhida, de acondo com as orientações recebidas.

o Habilitações académicas ao nÍvel do 124 ano (prefenencialmente);

o Competências ao nível da microinformática e da utilização de TIC;

o Smantphone [Andnoid 5.0 ou iOS 12 ou superior] (com ecrã de 5 polegadas ou supenior)
com ligação à intennet ou Tablet com ligação à intennet;

o Capacidade pana estabelecen contactos intenpessoais, sen condial, agnadável, metódica/o
e nigonosa/o;

o Conhecer bem a zona geognáfica pana a qual se candidata.

o Disponibilidade aos fins de semana e dunante a semana a tempo parcial;
o Disponibilidade de transporte pnópnio (preferencialmente).

o Estan coletado/a nas Finanças como trabalhador/a independente ou a possibilidade de
reconren ao Ato Isolado;

o Estan inscnita/o na Segunança Social como Tnabalhadon/a Independente ou estar Isento/a;
o Não possuir dÍvidas às Finanças e à Segurança Social;
o Disponibilidade para participan em sessão infonmativa refenente à atividade a

desenvolven.

Excecionalmente nos termos do DL 54/2Ot9 de 18 de abnil podem candidatar-se:

o As/Os tnabalhadoras/es que exercem funções públicas podendo acumufan essas funções com
o exercÍcio de funções públicas nemuneradas;

o Aslos aposentadas/os, reformadas/os, nesenvistas fora da efetividade e equipanados.
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o Contrato de Pnestação de Senviços
junho de 2@21-);

com a duração de cerca de 2 meses (entne abnil e

o 0 pagamento pelos senviços pnestados vania em função dos resultados apnesentados (um
recenseadon com 600 alojamentos atnibuÍdos e que tenmine o seu tnabalho em 6 semanas
neceberá em média 1500€).

o

As candidaturas são obnigatoniamente fonmalizadas, até t5-O2-2O21, atnavés do pneenchimento

online do formulário disponÍvel em recrutamento.ine.pt (RECENSEADoRES CENSoS2O2L).

Serão pré-selecionadas/os e convocadas/os para entrevistas de seleção apenas aslos
candidatas/os que melhor se enquadrem nos requisitos definidos, de acordo com as

necessidades a que se candidatarem e a calendarização da seleção prevista (previsivelmente
entre fevereiro e março de 2O2l).
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Recrutamento - RECENSEADORES

Perguntas mais frequentes

l.Quais os requisitos legais para poder celebrar contrato de tarefa de recenseador em

prestação de serviços?
De acondo com a legislação especial apnovada para os Censos 2021 (Decneto-Lei ns54/2Qt9,
abnil), o pessoal a contratan está sujeito, pana efeitos fiscais, aos seguintes nequisitos:

a) Se estÍver coletado: emissão de Fatura-Recibo eletrónÍca (recibo vende)

Rendimento social de inserção - A prestação de RSI connesponde à diferença entre um

neferência calculado para o agnegado familiar e o valor dos rendimentos mensais
agnegado.

b) Se não estiver coletado: emissão de Fatuna-Recibo Ato Isolado etetnónica

2.4 quem se pode dirigir para saber infonmações sobre o pnocesso de candidatura?
Dado que a seleção dos necenseadores é feita pon ánea geognáfÍca e apenas a partir de fevereino de 2O2!,
os candidatos a necenseadon devenão aguardar o contacto pela estnutuna municipal dos Censos 2021, a

partir do final de fevereino e dunante todo o mês de março.
Depois de março e pana qualquer infonmação sobne o andamento do processo de seleção, devená dinigir-se,
à Junta de Fneguesia da área de residência a que se candidatou ou em alternativa envian um email para
nec rutamento. censos2021@ine. pt .

3.Qua1 a disponibilidade necessária para poder ser recenseadorì
0 tnabalho a executar pelo necenseador não está sujeito a qualquer honánio e pode sen exercido a tempo
parcial, normalmente com maior incidência no final do dia e aos fins de semana.

4.Qual a idade mínima pana se poder candidatan a recenseadon?
Para se candidatar a recenseador, deverá ter 18 anos de idade completos.

5.Qual a retrÍbuição paga pela prestação de serviço de Recenseadorì
A retribuição de cada recenseadon vania em função do númeno de alojamentos que tem atnibuÍdos e do
desempenho do Recenseadon. Pon exemplo um necenseadon com 600 alojamentos atnibuídos e que tenmine o seu
trabalho em 6 semanas recebená em média 1500€

6'Se for selecionado para celebrar um contrato de prestação de serviços deixo de receber o subsÍdio de
desemprego/ subsídio social de desemprego/ rendimento social de inserção?
De acondo com os esclarecimentos prestados pelo IEFP, se estiver a neceben:

r SubsÍdio de desemprego - 0 pagamento do subsÍdio é suspenso durante o penÍodo em que deconre o
exencÍcio de actividade de pnestação de serviços, devendo a comunicação do início de actividade
sen feita no pnazo de 5 dias úteis. Pode, no entanto, ter direito ao subsÍdio de desemprego
parcial se o rendimento nelevante da actividade independente (70% do rendimento i1Íquido no caso
de profissões livres) fon infenion ao valor do subsídio de desempnego, devendo fazer prova
perante o competente serviço de segunança social do tipo de actividade profissional exercido e do
nendimento iIíquido da actividade independente ou do valor dos rendimentos presumidos desta
actividade nas situações de inÍcio de actividade, no prazo de 90 dias a contar do inÍcio de
actividade. Após a cessação de actividade deve actualizar a inscrição no centno de emprego
apresentando prova de cessação da actividade para efeitos de neinício do pagamento do subsÍdio de
desemprego;

Subsídio social de desemprego - 0 pagamento do subsídio é suspenso durante o penÍodo em que
decorre o exercício de actividade de prestação de senviços, devendo a comunicação do inÍcio de
actividade ser feita no pnazo de 5 dias úteis. Após a cessação de actividade deve inscreven-se no
centro de emprego apresentando prova da cessação da actividade para efeitos de neinÍcio do
pagamento do subsÍdio.

regime de

de 18 de

valon de
do mesmo
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0 valor de nefenência da prestação de RSI é obtido de acondo com a seguinte tabela

Pelo titular
Por cada indivíduo maior

Por cada indivíduo menor

€ 189,66 (100% do valor da pensão social)

€. 132,76 (70% do valor da pensão social)

€ 94,83 (50% do valor da pensão social)

0 aumento de rendimento do agregado faz dimÍnuir o valon da pnestação de RSI e pode determinar a
sua suspensão se o nendimento passar a sen igual ou superion ao valor de referência.

Qualquen esclanecimento adicional nespeitante às questões tratadas nesta pengunta, devenão sen
efectuadas pon cada um directamente no centro de emprego da sua ánea de nesidência, ou junto do
IEFP.

7,Se for aposentado (Caixa GeraI de Aposentações), ou reformado (Segunança SociaÌ) posso candidatar-se a

Recens eador ?

0s aposentados da Caixa GenaI de Aposentações, refonmados do Regime Genal de Segunança Social,
nesenvistas fora da efetividade e equipanados que fonem selecionados para necenseadones no âmbito dos
Censos 2A2L podem exercer essas funções nos tenmos do artigo 78e do Estatuto da Aposentação, confonme ns
6 do artigo 13e do Decreto-Lei ns 54/2Q!9, de 18 de abril, dÍpIoma que estabelece as nonmas a que devem
obedecen os Censos 2021.
No período que durar o exencÍcio dessas funções púbIicas, os aposentados, refonmados, reservistas fora
de efetividade e equÍpanados aufenem a nemuneração que for fixada, mantendo o direito à nespetiva
pensão, quando esta seja superior, e no montante correspondente à diferença entre aquela e esta,
conforme artigo 79e do Estatuto da Aposentação.

O inÍcio e o termo destas funções públicas serão obnigatoniamente comunicadas à CaÍxa Geral de
Aposentações e Segunança Social no pnazo máximo de 10 dias a contar do início das mesmas, indicando-se
igualmente o valon da nemunenação a aufenin, pana que a CGA ou a Segurança Social possam suspenden a

pensão ou efetuan o pagamento do montante conrespondente à diferença entne a remuneração e a pensão.

Para que o INE possa conhecen e comunicar esta situação à CGA ou à Segunança SociaI, o candidato
selecionado deve fornecer todas as informações necessárias para o efeito, sendo da sua exclusiva
responsabilidade a omissão destas informações e o consequente reembolso de pagamentos indevidos que
eventualmente ocorram.

8.Como proceder para efetuan alterações à candidatura para Recenseador já efetuada?
Qualquer altenação à candÍdatuna enviada, só podená ser efectuada através do envio de um email pana

necnutamento.censos202l@ine.pt, no qual deverá obrigatoriamente:
. indicar no Assunto : CENSOS - RECRUTAMENTO ALTERAR DADOS

. indican o NIF (no de identificação fiscal).

. se o pnazo de entrega das candidaturas já tiven tenminado deve indican também os dados a
alterar.

Se o pnazo ainda estiven a decorren deve aguardan pela receção de um email do INE e pnoceden conforme as
instruções do email.

9.Não recebi a minha password para prosseguir com a minha candidatuna.0 que devo fazer?
Em primeino lugar venifique se o email não está na sua caixa de SPAM ou similan.
Se o pnoblema persistin envie um email pana necrutamento.censos202l@ine.pt, a expor o pnoblema



Tabela de Pagamento - Recenseador

Tipo de contnato

Pagamento

Único (conclusão do trabalho)

Sessão informativa - 2 dias I Supenion a 15Km ]

I Inferion a 15Km ]

Contrato de Tarefa

úurco

LOO,oO €

89,o6 €

or25 €
o,5o €.

1195 €

1195 €

Recenseadones que não concluam o tnabalho - paga âpenas se tivenem pelo menos 50 nespostas ldeb de ResÍdência Habitual

Recenseadones não selecionados, paga se mantivenem disponibilidade até ao final dos Censos

Comparticipação por Deslocações na área de tnabalho
Paga âpenas se concluin o tnabalho.

Fixo 4s,oo €

Acnéscimo pon Subsecção t,t, a

Comparticipação pana comunicações se,OO €.

Paga âpenâs se concluin o tnabalho

Conclusão da ánea de acompanhamento:

Paga apenâs se concluin o tnabalho

25O106 €.

Componente Base

o Por indivÍduo residente em Alojamento Coletívo
o Por alojamento difenente de Residência Habitual
o Alojamento de Residência Habitual

o Por nesposta em papel negistada

o Pon resposta - outras

Acnéscimos :

Data de conclusão da ánea de acompanhamento atr ibuída ao necenseadon

o sobre a componente base - Conclusão em 6 semanas

o sobne a componente base - Conclusão em 7 semanas

o sobre a componente base - Conclusão em 8 semanas

Penalizações

o sobne a componente base - Conclusão em 10 semanas ou mais

covrD-L9

Comparticipação para aquisição de GeI
Pâga na pnoponcionali.dade dos dias de

tnabalho caso não conclua o tnabalho.

Paga apenas se concluir o tnabalho

Pagã apenas se concluir o tnabalho

Paga apenãs se concluin o tnabalho

Paga apenas se concluír o tnabalho

20%

lgy.

s%

-ao%

3O,OO €,


