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1.1. Jornada de trabalho: Para o cargo de Médico do Tra-
balho Júnior 24 (vinte e quatro) horas semanais, com atividades de
segunda-feira a sábado, podendo ocorrer escala de revezamento nos
domingos e feriados, bem como no horário noturno, obedecidas as
normas legais que disciplinam o assunto, exceção feita às categorias
profissionais diferenciadas. Para os demais cargos, Jornada de tra-
balho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com atividades de
segunda-feira a sábado, podendo ocorrer escala de revezamento nos
domingos e feriados, bem como no horário noturno, obedecidas as
normas legais que disciplinam o assunto, exceção feita às categorias
profissionais diferenciadas.

1.2. Desempenhos esperados dos profissionais: Conhecimen-
to e domínio dos procedimentos e/ou técnicas de execução de seu
trabalho, realizando suas tarefas com interesse, qualidade, dedicação e
responsabilidade; relacionamento interpessoal adequado com a sua
equipe de trabalho e com os clientes, criando um clima de cola-
boração e de respeito; capacidade para executar suas tarefas com
precisão, rapidez e organização; pontualidade; capacidade para iden-
tificar as interfaces de seu cargo e o impacto do seu desempenho no
resultado de sua unidade e da organização; entre outros.

2. BENEFÍCIOS OFERECIDOS
2.1. Aos empregados serão oferecidos auxílio-alimentação,

vale-transporte e assistência médica e odontológica ambulatorial ex-
tensiva aos seus dependentes legais. Após o período de experiência,
farão jus à assistência médica e odontológica compartilhada, exten-
siva aos seus dependentes legais, em ambulatórios próprios e em rede
de credenciados.

2.2. Os benefícios auxílio-alimentação e assistência médica
estão condicionados à previsão no Acordo Coletivo de Trabalho vi-
gente e aos critérios estabelecidos pelas normas internas da ECT.

2.3. Aos admitidos será possibilitada a adesão ao Plano de
Previdência Complementar por intermédio do Instituto de Seguridade
Social dos Correios - POSTALPREV.

3. DOS CARGOS
3.1.Cargo: Carteiro I
3.1.1. Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo.
3.1.2. Salário: R$ 603,66
3.1.3. Sumário das atribuições do cargo: Organização de

correspondências e de encomendas destinados à distribuição domi-
ciliária, separando-os por distritos; entrega domiciliária de corres-
pondências e de encomendas; coleta de malas e outros tipos de
recipientes contendo correspondências e encomendas; outras ativi-
dades correlatas ao cargo.

3.1.4. Particularidades do cargo: a atividade de Carteiro com-
preende o trabalho interno de organização de correspondências e de
encomendas e o trabalho externo de distribuição domiciliária dos
mesmos. O Carteiro realiza o percurso para a entrega de corres-
pondências e de encomendas normalmente a pé e/ou de bicicleta,
percorrendo, no mínimo, 7 km/dia, carregando uma bolsa contendo
até 10 quilos para os do sexo masculino e 8 quilos para os do sexo
feminino, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol, chuva).

3.1.5. Localidades objeto do concurso: Microrregiões citadas
no ANEXO I deste Edital.

3.1.6. Nº de vagas: 43 vagas, sendo 01 (uma) vaga para cada
uma das microrregiões listadas no ANEXO I deste Edital e formação
de cadastro.

3.2. Cargo: Atendente Comercial I
3.2.1. Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo.
3.2.2. Salário: R$ 603,66
3.2.3. Sumário das atribuições do cargo: Venda de produtos e

serviços postais; recebimento, conferência, separação, expedição e
distribuição de malas e outros tipos de recipientes contendo cor-
respondências e encomendas; exercício das atividades administrativas
em agência; operação de sistemas automatizados; emissão de vales
postais; operação de caixa; atendimento ao cliente e outras atividades
de mesma natureza e equivalente nível de dificuldade.

3.2.4. Particularidades do cargo: O profissional tem como
essência de sua atividade a posição de vendedor a varejo, comer-
cializando produtos e serviços postais bem como outros serviços
prestados pela ECT. Nas Agências de pequeno porte o Atendente
Comercial realiza, também, a distribuição domiciliária de objetos,
sendo o trajeto percorrido a pé ou de bicicleta sob condições cli-
máticas variadas (calor, frio, sol, chuva).

3.2.5. Localidades objeto do concurso: Microrregiões citadas
no ANEXO I deste Edital.

3.2.6. Nº de vagas: 53 vagas, sendo 01 (uma) vaga para cada
uma das microrregiões listadas no ANEXO I deste Edital e formação
de cadastro.

3.3. Cargo: Operador de Triagem e Transbordo I
3.3.1. Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo.
3.3.2. Salário: 603,66
3.3.3. Sumário das atribuições do cargo: Triagem de objetos

postais, recebimento, conferência e expedição de malas e objetos
postais; paletização, carregamento e descarregamento de malas e ob-
jetos postais de aeronaves; deslocar e arrumar cargas em geral ma-
nobrando máquinas transportadoras.

3.3.4. Particularidades do cargo: a atividade do Operador de
Triagem e Transbordo I envolve o levantamento de até 30 Kg em
atividades repetitivas; permanência em pé e agachamentos por longos
períodos e constante movimentação de punhos e braços.

3.3.5. Localidades objeto do concurso: Microrregião citada
no ANEXO I deste Edital.

3.3.6. Nº de vagas: 02 (duas) vagas para a microrregião
listada no ANEXO I deste Edital e formação de cadastro.

3.4. Cargo: Médico do Trabalho Júnior
3.4.1. Requisitos Exigidos: Ter habilitação legal para o exer-

cício da profissão de Médico do Trabalho, reconhecido pelo MEC.
Possuir registro no Conselho Regional de Medicina e estar em dia
com as obrigações junto àquele órgão. Comprovar experiência mí-
nima de 01 (um) ano no efetivo exercício profissional do cargo/ati-
vidade de Médico do Trabalho.

3.4.2. Salário: R$ 2.650,50
3.4.3. Sumário das atribuições do cargo: Coordenar, super-

visionar, executar e avaliar planos, programas e rotinas dos métodos
e técnicas da medicina, higiene e segurança do trabalho, utilizados no
contexto da saúde ocupacional da Empresa.

3.4.4. Localidades objeto do concurso: Curitiba
3.4.5. Nº de vagas: 01 (uma) vaga para a cidade de Curitiba

e formação de cadastro para as vagas que surgirem no decorrer do
período de validade deste Concurso.

4. LOCALIDADES OBJETO DO CONCURSO: As cidades
objeto deste concurso público e o quantitativo de vagas estão citados
no ANEXO I deste Edital.

5. REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO NO CAR-
GO

5.1.Ter sido aprovado no concurso público, na forma es-
tabelecida neste Edital.

5.2.Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de di-
reitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição Fe-
deral.

5.3. Possuir, na data da contratação, certificado/diploma do
ensino de nível médio, técnico ou superior, em nível de graduação, de
acordo com o cargo, em instituição de ensino público ou privado,
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação-MEC ou Se-
cretaria de Educação.

5.4.Estar em dia com as obrigações eleitorais.
5.5. Estar em dia com as obrigações militares, em caso de

candidato do sexo masculino.
5.6.Ter idade mínima de 18 anos completos na data da con-

tratação.
5.7.Ter aptidão física e mental para o pleno exercício das

atribuições do cargo.
5.8. Não ter sido demitido por justa causa por ato de im-

probidade ou exonerado a bem do serviço público, nos últimos 5
anos.

5.9. Comprovar a experiência exigida através de registro na
CTPS, Certidões/Declarações de Tempo de Serviço específicas, emi-
tidas pela entidade onde o candidato prestou serviço, assinado pelo
responsável pelo órgão. Certidões de Contribuição da condição de
autônomo (profissional liberal) emitida pelo INSS ou através de Car-
nês de Contribuição Previdenciária específicos do exercício da ati-
vidade profissional autônoma.

5.9.1. Será computado, para fins de comprovação da ex-
periência exigida nos requisitos, o tempo de serviço exercido após a
data da colação de grau do curso de graduação.

5.9.2. Comprovar a regularidade com o órgão de classe com-
petente, se for o caso.

5.10. Apresentar outros documentos comprobatórios dos re-
quisitos exigidos, na época da contratação, em conformidade com os
termos deste Edital.

6. INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via

Internet, conforme procedimentos especificados a seguir.
6.2.Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer

o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos
para o ingresso no cargo.

6.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e
aceitação das regras e condições estabelecidas neste Edital e nas
instruções específicas contidas nos comunicados e em outros editais
pertinentes ao presente Concurso Público, que porventura venham a
ser publicados, das quais não poderá alegar desconhecimento.

6.4. Período: A pré-inscrição pela internet deverá ser rea-
lizada no endereço eletrônico www.aesabr.com.br , no período entre
00 (zero) horas do dia 02/04/2008 e 12 horas do dia 18/04/2008,
observado o horário oficial de Brasília/DF.

6.5. A ECT/DR/PR e a Empresa AESA Assessoria de Es-
tudos Avançados não se responsabilizarão por solicitação de pré-
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de co-
municação, bem como outros fatores que impossibilitem a trans-
ferência de dados.

6.6. Na pré-inscrição pela internet, o candidato formalizará
sua opção para concorrer, exclusivamente, à cidade e às vagas des-
tinadas ao cargo de sua escolha, durante o prazo de validade deste
Concurso Público, na qual prestará todas as informações solicitadas,
expressando sua concordância em aceitar as condições do presente
Concurso Público e as que vierem a se estabelecer, sob as penas da
lei, sendo vedada a alteração de sua opção inicial após o paga-
mento.

6.7. Taxa de Inscrição, a título de ressarcimento de despesas
com materiais e serviços do concurso: R$ 17,00 (dezessete reais) para
os cargos de Atendente Comercial I, Carteiro I e Operador de Tria-
gem e Transbordo I e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o cargo
de Médico do Trabalho Júnior.

6.8. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o
dia 18/04/2008, exclusivamente nas Agências de Correios descritas
no Anexo II do presente edital. O candidato deverá observar a lo-
calidade de opção e o horário de atendimento das Agências dos
Correios, mediante uso do boleto bancário gerado no ato da pré-
inscrição, devendo o candidato guardar o comprovante de pagamento
para qualquer eventualidade.

6.8.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado
exclusivamente nas Agências dos Correios da região de opção do
candidato, descritas no Anexo II do presente edital.

6.8.2. A ficha de inscrição e o boleto bancário estarão dis-
poníveis no endereço eletrônico www.aesabr.com.br e esse último
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-
line.

6.9. As pré-inscrições via internet somente serão acatadas
após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição no período
estabelecido. Após o término das inscrições, o candidato deverá im-
primir a confirmação do pagamento de sua inscrição no endereço
eletrônico www.aesabr.com.br. Caso não esteja disponível, deve entrar
em contato com a empresa organizadora do concurso: AESA, fone
(67) 3026-4499, para verificar o ocorrido.

6.9.1.O comprovante de inscrição deverá ser mantido em
poder do candidato e apresentado nos locais de realização das pro-
vas.

6.10. O candidato deverá efetuar uma única inscrição no
concurso.

6.11. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da
Ficha de Inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos
ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de
todos os atos decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato
sujeito às penalidades legais.

6.12. São vedadas a isenção total ou parcial e a devolução da
taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do certame por
conveniência ou interesse da ECT.

6.13. Não serão aceitas inscrições com documentação in-
completa.

6.14. Será considerada nula a inscrição, se o cheque utilizado
para o pagamento da taxa for devolvido por qualquer motivo.

6.15. O candidato que não assinalar, no ato da inscrição, a
opção pela microrregião para qual deseja concorrer, será enquadrado,
obrigatoriamente, na cidade sede da Região Operacional (Curitiba,
Ponta Grossa, Cascavel, Maringá ou Londrina) para a qual se ins-
creveu.

7. INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO
Opção excluída
8. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
8.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o

direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as atri-
buições do cargo pretendido não sejam incompatíveis com a de-
ficiência de que são portadoras, e a elas serão reservados 20% (vinte
por cento) do total das vagas oferecidas ou que vierem a ser criadas
durante o prazo de validade do concurso, de acordo com o artigo 37,
inciso VIII da Constituição Federal e Decreto 3.298, de 20.12.99, e
suas alterações.

8.1.1. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aque-
las que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º do
Decreto 3.298/99.

8.2. No ato da pré-inscrição pela internet, o candidato por-
tador de deficiência deverá declarar, na Ficha de Inscrição Eletrônica,
essa condição e a deficiência da qual é portador. Deverá enviar, por
SEDEX, ou protocolar, até o quinto dia útil após o encerramento do
período das inscrições, junto à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, Comissão Organizadora do Concurso Público da Diretoria
Regional do Paraná, Rua João Negrão, 1251 - 80002-900 - CU-
RITIBA/PR, Laudo Médico (original), atestando a espécie e o grau
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como
a provável causa da deficiência. Esse Laudo será retido e ficará
anexado à Ficha de Inscrição. Caso o candidato não encaminhe o
Laudo Médico, dentro do prazo previsto, não será considerado como
portador de deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, mes-
mo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição Eletrônica. O
Laudo também deverá ser apresentado quando dos exames pré-ad-
missionais, no caso do candidato ser aprovado e convocado.

8.2.1. O laudo médico citado no subitem anterior terá va-
lidade somente para este concurso público e não será devolvido,
assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.

8.2.2. O candidato portador de deficiência que, no ato da
inscrição, não declarar essa condição, não poderá interpôr recurso em
favor de sua situação.

8.3. Quando da convocação para o pré-admissional, será eli-
minado da lista de portadores de deficiência o candidato cuja de-
ficiência, assinalada na Ficha de Inscrição, não se confirme.

8.4. O candidato portador de deficiência que necessitar de
tempo adicional para a realização das provas objetivas deverá re-
querê-lo, no prazo citado no subitem 9.1, com justificativa acom-
panhada de parecer emitido por especialista da área de sua defi-
ciência.

8.5. As solicitações de condições especiais, bem como de
recursos especiais, serão atendidas obedecendo aos critérios de via-
bilidade e de razoabilidade.

8.6. Não serão considerados como deficiência os distúrbios
de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres.

8.7. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão
submetidos a exames médicos e complementares, que irão avaliar a
sua condição física e mental.

8.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas re-
servadas a portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos
demais candidatos, com estrita observância da ordem de classifi-
cação.

8.9. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as
condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, participarão do
Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos.

8.10. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem
portadores de deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão
seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em lista à
parte.

8.11. Os portadores de deficiência, em razão da necessária
igualdade de condições, concorrerão a todas as vagas deste Edital,
sendo reservado, no mínimo, o percentual de 20% em face da clas-
sificação obtida.




