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9. REALIZAÇÃO DAS PROVAS
9.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se

submeter às provas e demais exames previstos neste Edital, o can-
didato portador de deficiência, ou não, deverá solicitá-las por escrito,
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Comissão Orga-
nizadora do Concurso Público da Diretoria Regional do Paraná, si-
tuada à Rua João Negrão, 1251 - 80002-900 - CURITIBA/PR, até o
quinto dia útil após o encerramento das inscrições, indicando cla-
ramente quais os recursos especiais necessários.

9.2. As provas serão realizadas na data provável de
18/05/2008, em locais e horário que serão divulgados posteriormente,
por meio do Diário Oficial da União e dos sites www.correios.com.br
e www.aesabr.com.br .

9.2.1. As provas serão aplicadas nas cidades de Curitiba,
Ponta Grossa, Cascavel, Maringá e Londrina.

9.2.2. O comprovante de inscrição, com ensalamento, estará
disponível no site www.aesabr.com.br , em até 10 (dez) dias após o
término das inscrições, condicionada à confirmação do pagamento da
taxa de inscrição pelo candidato. Esse comprovante deverá ser im-
presso pelo candidato, uma vez que o mesmo será exigido para o
ingresso na sala de provas. Em caso de problemas com a impressão
do comprovante, o candidato deverá solicitá-lo pelo e-mail conta-
to@aesabr.com.br .

9.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário
determinado.

9.4. A ECT providenciará, por meio da empresa contratada
para a realização deste concurso, como complemento às informações
citadas no subitem 9.2, o envio de comunicação pessoal dirigida ao
candidato, informando a data, o local e o horário de realização das
provas.

9.5. A comunicação complementar dirigida ao candidato, se
extraviada ou por qualquer motivo não for recebida pelo candidato,
não o desobriga do dever de observar os editais a serem publicados,
consoante dispõe o subitem 9.2. deste Edital.

9.6. Não serão aceitos pedidos de alteração de cidade onde o
candidato deverá fazer as provas, bem como da localidade de opção
para cujas vagas concorrerá.

9.7. O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as
provas só será permitido no horário estabelecido, mediante a apre-
sentação do Comprovante de Inscrição e de Documento de Identidade
Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição.

9.7.1. Serão considerados documentos de identidade: car-
teiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Se-
gurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
de exercício profissional (ordens, conselhos, etc); Passaporte; Cer-
tificado de Reservista; Carteiras Funcionais do Ministério Público;
Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de
Habilitação (somente modelo novo com foto).

9.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia da realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento
que ateste o registro da ocorrência com data de validade atualizada,
bem como um outro documento oficial que o identifique.

9.7.3. Não serão aceitos como documento de identidade:
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (mo-
delo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados,
cópias e protocolos.

9.7.4. O candidato que não apresentar documento de iden-
tidade oficial original, na forma definida no subitem 9.7.1 deste
Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado
do Concurso Público.

9.7.5. Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do
local, cidade, data e horário determinados.

9.7.6. Será excluído deste Concurso Público o candidato que
faltar, chegar atrasado à prova, ou que, durante a sua realização, for
colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pes-
soas estranhas, oralmente, por escrito ou através de equipamentos
eletrônicos, ou, ainda, que venha a tumultuar a realização das provas,
podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados.

9.7.7. For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a
execução das provas;

9.7.8. Não será permitido ao candidato entrar ou permanecer
com aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data
bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gra-
vador etc.). Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este
deverá ser recolhido à Coordenação e devolvido ao final das provas.
O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do
candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude.

9.7.8.1. É expressamente proibido ao candidato entrar ou
permanecer com armas no local de realização das provas. Caso o
candidato detenha o porte legal de arma, este deverá ser orientado a
recolhê-la à Coordenação, a qual lhe será devolvida ao término das
provas.

9.7.9. Não será permitida, durante a realização das provas, a
comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas cal-
culadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro
material de consulta.

9.7.10. Não será permitida a entrada de candidatos após o
horário estabelecido para início das provas.

9.7.11. O candidato não poderá ausentar-se da sala de rea-
lização das provas, sem acompanhamento de fiscal, após ter assinado
a lista de presença.

9.7.12. O candidato deverá comparecer ao local de realização
das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando
lápis preto nº 2, borracha e caneta esferográfica azul ou preta, e só
poderá ausentar-se do recinto de provas depois de decorrida 1 (uma)
hora do início das mesmas.

9.7.12.1. O candidato somente poderá se retirar do local de
realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o
término das provas.

9.7.13. Não haverá segunda chamada para as provas. O não-
comparecimento a quaisquer das provas resultará na eliminação au-
tomática do candidato.

9.7.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do
tempo previsto para aplicação das provas em virtude de afastamento
de candidato da sala de provas.

9.7.15. As provas objetivas serão corrigidas por meio de
processamento eletrônico.

9.7.16. As respostas das provas objetivas deverão ser trans-
critas para a Folha de Respostas, que é o único documento válido
para correção eletrônica. Em nenhuma hipótese haverá substituição da
Folha de Respostas, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato
os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou
rasura, ainda que legível.

9.7.17. No dia de realização das provas, não serão forne-
cidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e/ou aos critérios de avaliação.

9.7.18. A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial
para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará em sala re-
servada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as
provas.

9.7.19. Terá suas provas anuladas e será automaticamente
eliminado do concurso o candidato que, durante a realização de qual-
quer uma das provas:

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a
sua realização;

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer das provas;

c) utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de cal-
cular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador, re-
ceptor e/ou pagers e/ou comunicar-se com outro candidato;

d) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro
da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou
com candidatos;

e) recusar-se a entregar o material das provas ao término do
tempo destinado para a sua realização;

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanha-
mento de fiscal;

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de
respostas;

h) descumprir as instruções contidas no caderno de provas,
na folha de respostas ou neste Edital.

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido.

j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo
seletivo;

k) fizer, em qualquer momento, declaração falsa ou ine-
xata.

9.7.20. Se, a qualquer tempo, for constatado por meio ele-
trônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato utilizado
processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automa-
ticamente eliminado do concurso.

9.7.21. Não será permitido que as marcações na folha de
respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato
que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se
necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente
treinado.

10. SELEÇÃO - de caráter eliminatório e classificatório
10.1. PROVAS OBJETIVAS - de caráter classificatório e

eliminatório
10.1.1. As provas objetivas constarão das disciplinas abaixo,

num total de 40 (quarenta) questões para os cargos de Carteiro I e
Operador de Triagem e Transbordo I, 50 (cinqüenta) questões para o
cargo de Médico do Trabalho Júnior e 70 (setenta) questões para
Atendente Comercial I. Serão apresentadas em um único caderno de
acordo com o cargo e conteúdo programático divulgado no ANEXO
III deste Edital.

10.1.2. As provas objetivas terão a duração de 4 horas.
10.1.3. As provas objetivas serão distribuídas conforme es-

pecificação abaixo:
Para os cargos de Carteiro I e Operador de Triagem e Trans-

bordo I
a) Português: 20 questões; nota total da prova: 100 pontos.
b) Matemática: 20 questões; nota total da prova: 100 pon-

tos.
Para o cargo de Atendente Comercial I
a) Português: 20 questões; nota total da prova: 100 pontos.
b) Matemática: 20 questões; nota total da prova: 100 pon-

tos.
c) Noções de Microinformática: 6 questões; nota total da

prova: 100 pontos.
d) Conhecimentos Específicos: 24 questões; nota total da

prova: 100 pontos.
Para o cargo de Médico do Trabalho Júnior
a) Português: 20 questões; nota total da prova: 100 pontos.
b) Conhecimentos Específicos: 30 questões; nota total da

prova: 100 pontos.
10.1.4. As provas serão estatisticamente avaliadas, de acordo

com o desempenho do grupo a elas submetido.
10.1.5. Considera-se grupo o total de candidatos presentes a

cada prova por cargo/microrregião de opção.

10.1.6 Na avaliação de cada prova será utilizado o escore
padronizado.

10.1.7.Esta padronização das notas de cada prova tem por
finalidade avaliar o desempenho do candidato em relação aos demais,
permitindo que a posição relativa de cada candidato reflita sua clas-
sificação em cada prova.

10.1.8. Na avaliação das provas do Concurso:
a) é contado o total de acertos de cada candidato em cada

prova;
b) é calculada a média e o desvio padrão dos acertos de

todos os candidatos em cada prova;
c) é transformado o total de acertos de cada candidato em

nota padronizada (NP). Para isso, calcula-se a diferença entre o total
de acertos do candidato na prova (A) e a média de acertos do grupo
da prova ( x ), divide-se essa diferença pelo desvio padrão (s) do
grupo da(s) prova(s), multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se
50 (cinqüenta), de acordo com a fórmula.

d) Fórmula utilizada:
__
NP= A - X_ x 10 + 50
s
NP = nota padronizada
A = Número de acertos dos candidatos
x = Média de acertos do grupo
s = Desvio padrão
e) são somadas as notas padronizadas de cada prova, ob-

tendo-se, assim, o total de pontos de cada candidato.
10.1.9. As provas objetivas de Português, Matemática, Co-

nhecimentos Específicos e Noções de Microinformática são de caráter
eliminatório e classificatório, considerando-se habilitado o candidato
que tenha obtido o total de pontos, na somatória das provas, igual ou
superior a 90 (noventa).

10.1.10. Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas
serão excluídos do Concurso.
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10.1.11. Da Publicação no Diário Oficial da União constarão
apenas os candidatos habilitados para cada cargo/especialidade.

10.1.12. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1.12.1. Na hipótese de igualdade de nota final, terá pre-

ferência, após a observância do disposto no Parágrafo Único do Art.
27 da Lei 10.741/2003 (Lei do Idoso), sucessivamente o candidato
que:

a) obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos;
b) obtiver maior nota em Português;
c) obtiver maior nota em Matemática;
d) tiver maior idade (considerando o dia, mês e ano de

nascimento).
11. RECURSOS
11.1. Caberá recurso contra questões das provas objetivas e

contra erros ou omissões no gabarito, dentro de 03 (três) dias úteis
contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da divulgação do
gabarito.

11.1.1. Em qualquer um dos casos, o recurso devidamente
fundamentado, incluindo bibliografia pesquisada, deverá conter todos
os dados que informem a identidade do reclamante e seu número de
inscrição, bem como seu endereço completo, inclusive com o res-
pectivo CEP (ANEXO IV).

11.1.2. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato,
abrangendo uma ou mais questões relativamente ao seu conteúdo,
sendo automaticamente desconsiderados recursos de igual teor in-
terpostos pelo mesmo candidato.

11.1.3. As provas objetivas de todos os candidatos devem ser
recorrigidas de acordo com o novo gabarito, se houver alteração do
gabarito oficial por força do julgamento de recurso.

11.1.4. A decisão dos recursos será dada a conhecer, co-
letivamente, em caráter irrecorrível na esfera administrativa, somente
quando houver deferimento, por meio de edital publicado no Diário
Oficial da União.

11.1.5. A decisão proferida pela Banca Examinadora tem
caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não ca-
berão recursos adicionais.

11.1.6. Os pontos correspondentes à anulação de item ou
questão das provas objetivas, por força do julgamento de recurso,
serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.

11.2. Os recursos devem ser:
a) apresentados, sem formalização de processo, datilogra-

fados ou digitados, devendo ser uma folha para cada questão re-
corrida.

b) postados, por SEDEX, ou protocolados dentro de 3 (três)
dias úteis, contados do dia seguinte ao da divulgação do gabarito,
junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Comissão Or-
ganizadora do Concurso Público da Diretoria Regional do Paraná,
Rua João Negrão, 1251 - 80002-900 - CURITIBA/PR.

11.3. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile,
telegrama, internet ou outro meio que não seja o especificado neste
Edital.

11.4. Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os
inconsistentes serão indeferidos.

11.5. Caberá recurso contra o resultado final das provas
objetivas, dentro de 03 (três) dias úteis contados a partir do primeiro
dia útil seguinte ao da divulgação do resultado no Diário Oficial da
União.

12. TESTES DE APTIDÃO FÍSICA - de caráter elimina-
tório

12.1. Os testes de aptidão física serão aplicados para os
candidatos aprovados nas provas objetivas para os cargos de Carteiro
I e Operador de Triagem e Transbordo I.

12.1.1. Os candidatos serão convocados para a realização do
teste de aptidão física, gradualmente, mediante as necessidades da
Empresa, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação.




