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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 de Por-

tuguês, Matemática, Noções de Microinformática e Conhecimentos
Específicos. Serão apresentadas em um único caderno de acordo com
o cargo e conteúdo programático divulgado neste Edital (ANEXO
II).

10.1.2. As provas objetivas terão a duração de 04 horas.
10.1.3. Será eliminado o candidato que não obtiver, no mí-

nimo, 50 pontos em cada uma das disciplinas.
10.1.4. A relação dos candidatos que obtiverem no mínimo

50 pontos em cada disciplina será publicada no Diário Oficial da
União.

10.1.5. A classificação final será feita em função da média
obtida pela soma das notas das provas objetivas.

10.1.6. As provas objetivas serão distribuídas conforme es-
pecificação abaixo:

Para o cargo de Atendente Comercial I
a) Português: 20 questões; nota total da prova: 100pontos;

nota mínima para aprovação: 50 pontos.
b) Matemática: 20 questões; nota total da prova: 100 pontos;

nota mínima para aprovação: 50 pontos.
c) Noções de Microinformática: 6 questões; nota total da

prova: 100 pontos; nota mínima para aprovação: 50 pontos.
d) Conhecimentos Específicos: 24 questões; nota total da

prova: 100 pontos; nota mínima para aprovação: 50 pontos.
10.1.7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1.7.1. 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) obtiver maior nota em Noções de Microinformática;
e) 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 III).

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, através 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 03 (três)
dias úteis, contados do dia seguinte ao da divulgação do gabarito,
junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Gerência de
Educação Corporativa/DR/SPI, situada à Praça D. Pedro II, 4-55 - 2º
andar - Centro - Bauru/SP - CEP 17015-905.

11.3. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile,
telegrama, internet ou outro meio que não seja o especificado neste
Edital (ANEXO III).

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. RESULTADO E CONVOCAÇÃO
12.1. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado, no

posto de inscrição e pela internet no endereço eletrônico www.cor-
reios.com.br, em até 05 (cinco) dias úteis após a realização das pro-
vas.

12.2. O resultado das provas objetivas estará à disposição
dos interessados no Diário Oficial da União e pela internet no en-
dereço eletrônico www.correios.com.br, em até 30 (trinta) dias após a
realização das provas.

12.3. O prazo de validade deste Concurso Público será con-
tado a partir do dia da publicação dos resultados das provas objetivas
no Diário Oficial da União. As retificações, republicações ou outras
modificações no resultado por força de recursos, não invalidam a data
da primeira publicação oficial.

12.4. A convocação dos aprovados será feita obedecendo-se
rigorosamente a ordem de classificação obtida, as necessidades da
Empresa e o prazo de validade do Concurso. A chamada para as
etapas subseqüentes à primeira será feita mediante telegrama ou carta,
com confirmação de recebimento no endereço do destinatário. Caso
não tenha pessoa para receber o Telegrama, a ECT fará tentativa de
três entregas em horários alternados. Após este procedimento, não
conseguindo efetuar a entrega do telegrama e, não havendo o com-
parecimento, o candidato será excluído definitivamente do cadastro
de aprovados do Concurso Público. O telegrama ou carta será re-
metido para o endereço informado pelo candidato no formulário de
inscrição ou para o endereço que houver sido atualizado, conforme o
subitem 15.12.1.

13. PROCEDIMENTOS PRÉ-ADMISSIONAIS - de caráter
eliminatório

13.1. Nesta etapa será realizada avaliação da aptidão física e
mental, de caráter eliminatório, que deverá envolver, dentre outros,
exames médicos e complementares que terão por objetivo averiguar
as condições de saúde apresentadas pelos candidatos, face às exi-
gências das atividades inerentes ao cargo.

13.2. No caso dos portadores de deficiência, estes serão
submetidos à perícia médica a ser realizada por equipe multipro-
fissional da ECT ou credenciados, que ratificará a condição do can-
didato como deficiente, sendo a declaração de incompatibilidade entre
as atribuições do cargo e a deficiência do candidato realizada durante
o período de experiência, de acordo com o art. 43, parágrafo 2º, do
Decreto 3.298/99. O candidato deverá comparecer à perícia médica
munido de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável
causa da deficiência.

13.3. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão
submetidos a exames médicos compostos de entrevista médica, ava-
liação clínica antropométrica e exames complementares.

13.4. O exame médico terá caráter exclusivamente elimi-
natório e os candidatos serão considerados aptos ou inaptos.

13.5. O exame médico objetivará aferir se os candidatos
gozam de boa saúde física e psíquica.

13.6. O exame médico será composto por entrevista médica,
avaliação clínica, avaliação antropométrica e por exames comple-
mentares definidos pela área de saúde ocupacional da Empresa.

13.6.1. A entrevista médica, a avaliação clínica e a avaliação
antropométrica serão feitas, sempre que possível, por médico do qua-
dro próprio da Empresa.

13.6.1.1. Caso não seja possível o atendimento por médico
do quadro próprio, a entrevista médica, a avaliação clínica e a ava-
liação antropométrica serão realizadas por médico da rede conveniada
ou da rede credenciada (nesta ordem).

13.6.1.2. A entrevista médica consistirá em perguntas feitas
ao candidato sobre patologias de que seja portador ou de que tenha
sido portador, histórico familiar e outras informações julgadas re-
levantes, pelo médico examinador, para aferir a saúde física e psí-
quica do candidato.

13.6.1.3. A omissão e/ou negação, pelo candidato, de in-
formações relevantes na entrevista médica, intencionalmente, impli-
cará em sua imediata eliminação do Concurso Público e caso tenha
ultrapassado essa fase, na anulação da contratação realizada.

13.6.2. Os exames complementares a serem realizados pelos
candidatos, serão de caráter obrigatório, e deverão ser realizados no
prazo a ser definido pela área de saúde ocupacional.

13.6.2.1. Os exames complementares serão feitos na rede
conveniada ou na rede credenciada da Empresa.

13.6.2.2. A critério do médico examinador, poderão ser con-
siderados os resultados de exames recentes realizados pelo candidato,
às suas expensas, em médico ou em entidade particular ou, ainda, na
rede pública de saúde.

13.7. Para submeter-se ao exame médico, o candidato deverá
comparecer no dia, no horário e no local designados pela Empresa e
a ele comunicados por meio de telegrama.

13.8. Após a entrevista médica, a avaliação clínica e a aná-
lise dos resultados dos exames complementares realizados pelos can-
didatos, o órgão de medicina do trabalho da Empresa emitirá parecer
conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um, emitindo o Atestado
de Saúde Ocupacional (ASO) a ser assinado por médico do trabalho
da Empresa e pelo candidato.

13.9. Serão considerados inaptos os candidatos para o cargo
de Atendente Comercial I submetidos à avaliação pré-admissional que
estiverem, dentre outras, em uma das seguintes situações e que o
comprometimento seja incompatível com as atribuições do cargo o
qual estiver concorrendo:

Ortopedia e Reumatologia: Seqüela de fratura de membro
superior e/ou de membro inferior; Seqüela de fratura da coluna ver-
tebral em qualquer nível; Luxação recorrente de ombro; Deformidade
congênita ou adquirida, em membros superiores, que comprometam a
função a amplitude articular e/ou a função de pinça, de uma ou ambas
as mãos; Deformidade congênita ou adquirida, em membros infe-
riores, que impeçam a deambulação normal e/ou comprometam a
amplitude articular e/ou ocasionam assimetria entre os membros, com
conseqüente báscula de bacia; Deformidade congênita ou adquirida,
em coluna vertebral que comprometa a amplitude articular e/ou a
deambulação e/ou ocasione assimetria entre os membros, com con-
seqüente báscula de bacia; Ausências parciais ou totais de membros,
congênita ou adquirida, que prejudiquem a função; Patologia da co-
luna vertebral que compromete a manutenção da postura correta:
(cifose e escoliose com desvio acima de 15 graus, aumento acentuado
da lordose lombar, spina bífida, costela cervical, hérnia de disco,
mega apófises transversas, patologias degenerativas, espondilolises,
espondilolisteses, redução de espaços discais, nódulos de Schmorl);
Esporão do calcâneo/escafóide acessório; Pés planos, geno valgus/va-
ro, hállux valgus/varo; Calosidade e hiperqueratose plantar moderada
ou grave; Tendinite ou tenossinovite; Doenças reumáticas crônicas
(Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Lúpus Eritematoso
Sistêmico e Gôta); Outras patologias ortopédicas ou reumatológicas,
consideradas incapacitantes para a função.

Cardiovascular: Hipertensão Arterial Sistêmica moderada ou
grave, Arritmias cardíacas; Insuficiência Cardíaca Congestiva; Car-
diopatias congênitas ou adquiridas; Insuficiência venosa ou arterial de
membros inferiores, histórico prévio de trombose venosa profunda,
varizes primarias ou secundarias moderadas ou extensas.

Pulmonar: Pneumopatias crônicas (DPOC, Enfisema pulmo-
nar, Fibroses pulmonares, etc.); Doenças pulmonares infecciosas crô-
nicas; Asma brônquica; Rinite ou Sinusite recidivante.

Neurologia: Paralisia de membros; Neuropatia central ou pe-
riférica; Incoordenação motora ou sensitiva; Epilepsia; Doença de-
generativa do Sistema Nervoso Central;

Dermatologia: Patologias dermatológicas foto sensíveis; Se-
qüelas importantes de queimaduras; Pênfigo; Neoplasia ou lesão pré-
neoplásica; Psoríase; Sequela moderada ou extensa de queimadura;
Demais doenças dermatológicas que incapacitam para a função.

Oftalmologia: Retinopatias; Cataratas; Ceratocones; Degene-
ração mióptica; Glaucomas; Déficit visual acentuado; Consideram-se
estrabismos admissíveis todas as exo e endotropias, exceto: (as ad-
quiridas por paralisias/paresias que apresentem diplopia; as que apre-
sentem restrições e/ou aduções oculares (do melhor olho), que sejam
clinicamente incompatíveis com a função pleiteada); Campimetria
Visual: deverá ser solicitada desde que o indivíduo apresente pa-
tologia que conhecidamente tenha como evolução redução do campo
visual ou quando surgirem dúvidas na avaliação do exame de con-
frontação; É admissível restrição no campo visual inferior a 140 graus
na isóptera longitudinal e sem patologia progressiva concomitante.

Audiometria: Surdez severa ou grave; Hipoacusias que pre-
judicam a função; Perdas auditivas induzidas por ruído - PAIR.

Renal: Insuficiência renal crônica; Proteinúria ou hematúria
significativa, principalmente de origem renal; Glomerulopatias; Sín-
drome nefrótica; Litíase renal.




