
 

 

 

 

Prorrogadas inscrições para o primeiro concurso público da Câmara 

de Ouricuri-PE com 36 oportunidades de trabalho 

 Processo seletivo organizado pelo Idib oferece cargos como auxiliar de serviços 

gerais e técnico em contabilidade 

 

Brasília, 8 de outubro de 2020 - O Instituto de Desenvolvimento 

Institucional Brasileiro (Idib) prorroga a partir de hoje e até o próximo dia 26, 

o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Ouricuri, em 

Pernambuco. São seis vagas imediatas e 30 de cadastro reserva para cinco 

diferentes cargos que exigem como formações acadêmicas o ensino fundamental ou 

o ensino médio com formação técnica nas áreas de contabilidade e informática. Os 

salários iniciais variam de R$ 1.045 (agente administrativo, recepcionista e auxiliar 

de serviços gerais) a R$ 1.500 (técnico em contabilidade e técnico em informática). 

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.idib.org.br até às 23h59 do 

dia 26 de outubro. A taxa - cujos valores são de R$ 70 e R$ 100, dependendo do 

cargo pleiteado -, deverá ser paga até 24 horas após a emissão do boleto no ato da 

inscrição. As provas com questões objetivas, serão realizadas no dia 29 de 

novembro, em Ouricuri.  

O concurso é válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois 

anos, e a convocação dos candidatos selecionados no cadastro de reserva ocorre 

nesse período, caso a administração pública precise preencher cargos que fiquem 

vagos por motivos de aposentadoria, desistência ou mesmo pela decisão de criar 

vagas. 

Pandemia 

O Idib tem o compromisso de zelar pela segurança de todos os envolvidos em 

exames e demais eventos da instituição. Portanto, assim como vem realizando em 

outras provas pelo país, a banca atenderá às normas sanitárias vigentes para o 

enfrentamento do novo coronavírus, higienizando e desinfetando os locais de 

provas com a pulverização de produtos químicos utilizados em ambientes 

hospitalares, aferindo a temperatura corporal dos participantes, oferecendo álcool 



 

 

 

gel e tapetes sanitizantes na entrada, e garantindo o distanciamento social mínimo 

de dois metros entre as pessoas. O uso de máscaras faciais será obrigatório para 

todos os presentes. 

Acesse o edital. 

Sobre o Idib 

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) tem parcerias 

com órgãos e instituições de todo o território nacional e status que o credenciam 

como uma instituição sólida, respeitada e inovadora, uma das maiores bancas 

organizadoras de concursos públicos no país. Pioneiro na utilização de biometria 

digital e facial para a identificação de candidatos e redução de fraudes, conta com 

um aparato de segurança que inclui câmeras de alta definição com monitoramento 

24h, sistema anti-hackeamento, detectores de metal, malotes de segurança 

lacrados impermeáveis e resistentes ao fogo, fragmentadoras, portas blindadas, 

comunicação por rádio amador e bloqueadores de celular – um verdadeiro arsenal 

contra irregularidades. 

O Idib foi a primeira instituição a organizar concurso público para o Exército 

Brasileiro: os certames da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (Espcex) e o 

de admissão do Colégio Militar de Salvador (CMS), esse ano. Fazem parte do 

portfólio do Idib, também, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro 

(Cremerj); o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região, na Bahia; a Polícia 

Militar da Paraíba; o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS); a 

Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás (OAB/GO); a Eletrobrás do Piauí; a 

Câmara Municipal de Maceió, Alagoas, e os governos dos estados do Goiás e 

Pernambuco. 

 

Informações para a imprensa com: 

 

http://www.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=198
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