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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.
b) Comprovação do pagamento da taxa de inscrição, a título de
ressarcimento de despesas com materiais e serviços do Concurso, a
ser paga no local indicado no ato da inscrição;
c) Cédula oficial de identidade.
6.9.A Ficha de Inscrição deverá ser entregue no local de inscrição,
onde será emitido o respectivo comprovante.
6.9.1.O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do
candidato e apresentado nos locais de realização das provas.
6.10. Caso o candidato se inscreva para os dois cargos, deverá ob-
servar que as provas serão realizadas na mesma data, em horários
distintos.
6.11. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da Ficha de
Inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou ine-
xatos, 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 conve-
niência ou interesse da ECT.
6.13. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.
6.14. Será considerada nula a inscrição, se o cheque utilizado para o
pagamento da taxa for devolvido por qualquer motivo.
6.15. PRÉ-INSCRIÇÃO INTERNET
6.15.1. A pré-inscrição pela internet deverá ser realizada no endereço
eletrônico www.exatuspr.com.br, no período entre 00:00 horas do dia
28/04/2008 e 15:00 horas do dia 09/05/2008, observado o horário
local.
6.15.2. A ECT/DR/MG e a Exatus não se responsabilizarão por so-
licitação de pré-inscrição não recebida por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das li-
nhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados.
6.15.3. Na pré-inscrição pela internet o candidato formalizará sua
opção para concorrer, exclusivamente à cidade e às vagas destinadas
ao(s) cargo(s) 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.
6.15.4. Para as pré-inscrições efetuadas pela internet, o pagamento da
taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 09/05/2008, nas Agências
próprias dos Correios no Estado de Minas Gerais, observando o
horário de atendimento das Agências, mediante uso da ficha de ins-
crição gerada no ato da pré-inscrição, devendo o candidato guardar o
comprovante de pagamento para qualquer eventualidade.
6.15.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado ex-
clusivamente nas Agências próprias dos Correios no Estado de Minas
Gerais.
6.15.6. A ficha de inscrição estará disponível no endereço www.exa-
tuspr.com.br e deverá ser impressa para o pagamento da taxa de
inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação
de inscrição on-line.
6.15.7. As pré-inscrições via internet, somente serão acatadas após a
comprovação de pagamento da taxa de inscrição no período esta-
belecido.
6.15.8 No ato da pré-inscrição pela internet, o candidato portador de
deficiência deverá declarar, na Ficha de Inscrição Eletrônica, essa
condição e deverá apresentar no momento do pagamento Laudo Mé-
dico (original), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da
deficiência. Este Laudo será retido e ficará anexado ao boleto de
pagamento em poder da ECT. Caso o candidato não anexe o Laudo
Médico, não será considerado como portador de deficiência apto para
concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção
na Ficha de Inscrição Eletrônica. O Laudo também deverá ser apre-
sentado quando dos exames pré-admissionais, no caso do candidato
ser aprovado e convocado.
6.15.9. O Laudo Médico citado no subitem anterior terá validade
somente para este concurso público e não será devolvido, assim como
não serão fornecidas cópias desse laudo.
7. INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO
7.1. Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do
respectivo mandato, acompanhado de cópia do documento de iden-
tidade do candidato e apresentação do documento de identidade do
procurador. Para cada candidato, deverá ser apresentada uma pro-
curação (original), que ficará retida.
7.1.1. A procuração citada no subitem anterior poderá ser simples e
de próprio punho do candidato.
7.2. O candidato ou seu procurador são os únicos responsáveis pelas
informações prestadas na Ficha de Inscrição. A ECT e/ou a Exatus
não se responsabilizarão por informações e endereços incorretos ou
incompletos fornecidos pelo candidato ou seu procurador.
7.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabi-
lidade pelas informações prestadas por seu procurador na Ficha de
Inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu
representante quando do seu preenchimento.
7.4. Depois de efetuada a inscrição, o respectivo comprovante será
entregue ao procurador.
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 atribuições do cargo
pretendido não sejam incompatíveis com a deficiência 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 altera-
ções.
8.1.1. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se
enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto
3.298/99.
8.2. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá
declarar, na Ficha de Inscrição, essa condição e a deficiência da qual
é portador, apresentando Laudo Médico (original) atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem
como a provável causa da deficiência. Este Laudo será retido e ficará
anexado à Ficha de Inscrição. Caso o candidato não anexe o Laudo
Médico, não será considerado como portador de deficiência apto para
concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção
na Ficha de Inscrição. O Laudo também deverá ser apresentado quan-
do dos exames pré-admissionais, no caso do candidato ser aprovado e
convocado.
8.2.1. O Laudo Médico citado no subitem anterior terá validade
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 interpor recurso em favor de
sua situação.
8.3. Quando da convocação para o pré-admissional, será eliminado da
lista de portadores de deficiência o candidato cuja deficiência, as-
sinalada 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 requerê-lo, no
prazo citado no subitem 9.1, com justificativa acompanhada de pa-
recer emitido por especialista da área de sua deficiência.
8.5. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos
especiais, serão atendidas obedecendo aos critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
8.6. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acui-
dade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigma-
tismo, 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 reservadas a
portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos demais can-
didatos, com estrita observância da ordem de classificação.
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 re-
servado, no mínimo, o percentual de 20% em face da classificação
obtida.
9. REALIZAÇÃO DAS PROVAS
9.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter às
provas e demais exames previstos neste Edital, o candidato portador
de deficiência, ou não, deverá solicitá-las por escrito ao Centro de
Educação Corporativa/Diretoria Regional de Minas Gerais, situado a
Rua Boaventura, 401 - sl. 309 - Bairro Indaiá - Belo Horizonte - CEP
31270-900, até o quinto dia útil após o encerramento das inscrições,
indicando claramente quais os recursos especiais necessários.
9.2. As provas serão realizadas dia 08 de junho de 2008, em locais e
horários que serão divulgados posteriormente, através do Diário Ofi-
cial da União, no site www.correios.com.br e no site www.exatus-
p r. c o m . b r
9.2.1 - As provas Objetivas para os cargos de Carteiro I serão apli-
cadas no período da manhã e para o cargo de Atendente Comercial I
serão aplicadas no período da tarde.
9.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação
correta de seu local de prova e o comparecimento no horário de-
terminado.

Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Ha-
bilitação (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 (modelo 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 identidade ofi-
cial original, na forma definida no subitem 9.7.1 deste Edital, não
poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Con-
curso 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 pessoas es-
tranhas, oralmente, por escrito ou através de equipamentos eletrô-
nicos, 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, gravador
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 co-
municação 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 início das
provas.
9.7.11. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização 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-com-
parecimento a quaisquer das provas resultará na eliminação auto-
mática do candidato.
9.7.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo pre-
visto para aplicação das provas em virtude de afastamento de can-
didato da sala de provas.
9.7.15. As provas objetivas serão corrigidas por meio de proces-
samento eletrônico.
9.7.16. As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas 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 pre-
juízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou ra-
sura, ainda que legível.
9.7.17. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por
qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas au-
toridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas
e/ou aos critérios de avaliação.
9.7.18. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal
fim, deverá levar um acompanhante que ficará em sala reservada 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 qualquer 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 calcular e/ou
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor 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 acompanhamento de
fiscal;
g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de res-
postas;
h) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha
de respostas ou neste Edital.
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9.4. A ECT providenciará, como complemento às informações citadas
no subitem 9.2, o envio de comunicação pessoal dirigida ao can-
didato, informando a data, o local e o horário de realização das
provas.
9.5. A comunicação complementar dirigida ao candidato, se extra-
viada ou por qualquer motivo não for recebida pelo candidato, não
desobriga o candidato do dever de observar os editais a serem pu-
blicados, consoante dispõe o subitem 9.2. deste Edital.
9.6. Não serão aceitos pedidos de alteração de cidade onde o can-
didato 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 apresentação do
Comprovante de Inscrição e de Documento de Identidade Oficial
(original), preferencialmente o usado na inscrição.
9.7.1. Serão considerados documentos de identidade: carteiras ex-
pedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos, etc); Passaporte; Certificado
de Reservista; Carteiras Funcionais do Ministério Público; Carteiras




