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spina bífida, costela cervical, hérnia de disco, mega apófises trans-
versas, patologias degenerativas, espondilolises, espondilolisteses, re-
dução de espaços discais, nódulos de Schmorl); Esporão do calcâneo
/ escafóide acessório; Pés planos, geno valgus/varo, hállux valgus/va-
ro; Calosidade e hiperqueratose plantar moderada ou grave; Tendinite
ou tenossinovite; Doenças reumáticas crônicas (Artrite Reumatóide,
Espondilite Anquilosante, Lúpus Eritematoso Sistêmico e Gôta); Ou-
tras patologias ortopédicas ou reumatológicas, consideradas incapa-
citantes para a função.
Cardiovascular: Hipertensão Arterial Sistêmica moderada ou grave,
Arritmias cardíacas; Insuficiência Cardíaca Congestiva; Cardiopatias
congênitas ou adquiridas; Insuficiência venosa ou arterial de membros
inferiores, histórico prévio de trombose venosa profunda, varizes pri-
marias ou secundarias moderadas ou extensas.
Pulmonar: Pneumopatias crônicas (DPOC, Enfisema pulmonar, Fi-
broses pulmonares, etc.); Doenças pulmonares infecciosas crônicas;
Asma brônquica; Rinite ou Sinusite recidivante.
Neurologia: Paralisia de membros; Neuropatia central ou periférica;
Incoordenação motora ou sensitiva; Epilepsia; Doença degenerativa
do Sistema Nervoso Central;
Dermatologia: Patologias dermatológicas foto sensíveis; Seqüelas im-
portantes de queimaduras; Pênfigo; Neoplasia ou lesão pré-neoplá-
sica; Psoríase; Sequela moderada ou extensa de queimadura; Demais
doenças dermatológicas que incapacitam para a função.
Oftalmologia: Retinopatias; Cataratas; Ceratocones; Degeneração
mióptica; Glaucomas; Déficit visual acentuado; Consideram-se es-
trabismos 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 prejudicam a
função; Perdas auditivas induzidas por ruído - PAIR.
Renal: Insuficiência renal crônica; Proteinúria ou hematúria signi-
ficativa, principalmente de origem renal; Glomerulopatias; Síndrome
nefrótica; Litíase renal.
Outras Situações: Baixa capacidade aeróbica; Diabetes mellitus tipo I
ou II ou insulino dependente; Dislipidemias severas; Obesidade mór-
bida com comprometimento aeróbico; Hepatopatias em geral; Litíase
biliar; Dependência química; Psicose, esquizofrenia; Etilismo; Pro-
cessos herniários em geral; Multíparas com problemas no assoalho
pélvico; Gigantomastia; Outras patologias, seqüelas, deformidades
congênitas ou adquiridas, que possam incapacitar para a função pro-
posta; Em caso de biotipo desfavorável, com suspeita de baixa ca-
pacidade aeróbica, poderá ser utilizado o teste ergométrico, consi-
derando-se apto o valor mínimo de 40 ml de O² por quilo de peso
corpóreo por minuto (VO2 máx).
18. CONTRATAÇÃO
18.1. A convocação dos candidatos para esta fase será processada,
gradualmente, mediante as necessidades da ECT, nos cargos e para as
microrregiões objeto do presente concurso, observando-se a ordem de
classificação dos candidatos nas provas objetivas e a aptidão nos
exames pré-admissionais.
18.2. Os candidatos aprovados em todas as fases do certame serão
admitidos mediante Contrato de Experiência (arts. 443, § 2º, "c" e
445, § único da CLT). Nesse período, a ECT avaliará, para efeito de
conversão ao Contrato por Prazo Indeterminado, a adequação do
candidato ao cargo e o desempenho obtido, inclusive nos treina-
mentos que o cargo exigir, conforme os procedimentos de avaliação
de desempenho utilizados, atualmente, pela Empresa para os cargos
de nível básico: conhecimento profissional, iniciativa, cooperação,
relacionamento, comprometimento com resultados, cumprimento de
normas e regulamentos e interação com o cliente.
18.2.1. No caso dos candidatos portadores de deficiência a avaliação
no Contrato de Experiência contará com a assistência de equipe
multiprofissional conforme dispõe legislação aplicável à espécie. Ca-
so a avaliação da equipe conclua negativamente quanto à compa-
tibilidade para o efetivo exercício do cargo, o candidato não será
considerado apto, sendo eliminado do Concurso.
18.3. Os critérios de avaliação de desempenho citados no subitem
18.2 serão utilizados, também, durante o Contrato de Trabalho por
Prazo Indeterminado.
18.4. O candidato, por ocasião da sua admissão no quadro de pessoal
da ECT (Contrato de Experiência), declarará sua condição relativa à
acumulação de cargos públicos, bem como entregará, no órgão de
administração de pessoal, cópia da declaração de bens e renda do ano
em curso, exceto se estiver desobrigado de fazê-lo na forma das
normas legais vigentes.
18.5. Para a efetivação da admissão é indispensável que o candidato
preencha e comprove todos os requisitos exigidos, e ainda que apre-
sente os originais e cópias dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia), quando for o ca-
so;
c) Título de Eleitor com votação atualizada (cópia);
d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro
documento que comprove estar em dia com as obrigações militares,
se do sexo masculino (cópia);
e) Carteira de Identidade (cópia );
f) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
g) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou declaração da firma
anterior, informando não haver feito o cadastramento (cópia);
h) Cartão de Identificação de Contribuinte - CIC/CPF (cópia);
i) Comprovante de Escolaridade (cópia);
j) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (cópia
autenticada);

k) Atestado de vacinação obrigatória para os filhos menores de 14
anos (cópia);
l) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros maiores de 14 e me-
nores de 21 anos (cópia).
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A realização deste Concurso Público será coordenada pela ECT,
podendo a seu critério e conveniência contratar entidade especializada
para realização de todo o processo.
19.2. Todas as publicações referentes a este Concurso Público serão
de responsabilidade da ECT.
19.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pelo
Diário Oficial da União, a publicação de todos os atos e editais
referentes a este Concurso Público.
19.4. Não haverá, sob qualquer hipótese ou alegação, segunda cha-
mada para as etapas previstas para este Concurso Público.
19.5. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso
e a apresentação para contratação e exercício correrão às expensas do
próprio candidato.
19.6. Será automaticamente eliminado o candidato que:
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) agir com incorreção ou descortesia, independentemente do mo-
mento, para com qualquer membro da equipe encarregada da apli-
cação de provas ou do processo seletivo;
c) faltar ou não comparecer, dentro de cinco dias úteis contados da
data acordada para assinatura do Contrato de Trabalho, ou, ainda,
transgredir as normas e regras deste Concurso Público;
d) não comparecer nos locais, datas e horários determinados;
e) não atender ou recusar convocação para qualquer uma das cidades
que integram a localidade de sua opção.
f) infringir qualquer norma ou regulamento do presente Edital.
g) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso
público;
19.7. Aos candidatos admitidos será facultada, a critério e conve-
niência da ECT, a cessão para outros órgãos da esfera federal, es-
tadual e municipal bem como a solicitação de transferência para outro
Estado da Federação, após 01 (um) ano de efetivo serviço na ECT,
ficando esta, porém, condicionada à existência de vaga no novo
Estado de opção.
19.7.1. Aos candidatos admitidos será facultada, a critério e con-
veniência da ECT, a transferência de localidade dentro do mesmo
Estado, após 90 dias de efetivo serviço na ECT, ficando esta, porém,
condicionada à existência de vaga na nova localidade de opção.
19.8. O prazo de validade deste Concurso Público é de 06 (seis)
meses, a contar da data de publicação dos resultados das provas
objetivas no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma
única vez por igual período, a critério da ECT.
19.9. Os candidatos aprovados para o mesmo cargo, na mesma lo-
calidade ou cidade, em concurso anterior e vigente, serão convocados
durante o prazo de validade do Concurso Público, com prioridade
sobre os novos concursados.
19.10. As vagas existentes ou que surgirem serão destinadas a qual-
quer uma das cidades que integram as localidades envolvidas neste
Concurso Público.
19.11. Ao candidato aprovado poderá ser dada a opção de forma-
lização, por escrito, do interesse em suprir vagas em outras cidades
pertencentes ou não ao seu Estado de origem, mediante as neces-
sidades da ECT e em conformidade ao estabelecido neste Edital, sem,
contudo, haver prejuízo ao candidato, quando não houver interesse do
mesmo.
19.11.1. A opção, por localidade distinta da localidade base de opção
inicial, somente será admitida quando se esgotar a relação de can-
didatos aprovados para a localidade da nova opção de interesse.
19.12. O candidato aprovado deverá manter junto à ECT, durante o
prazo de validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado,
visando a eventuais convocações. Não lhe caberá nenhuma recla-
mação, caso não seja possível à ECT convocá-lo por falta dessa
atualização.
19.12.1 A mudança de endereço, quando ocorrer, deverá ser infor-
mada formalmente, por meio de carta registrada assinada pelo próprio
candidato, a ser enviada e/ou entregue na Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, Centro de Educação Corporativa de Belo Ho-
rizonte, situado a Rua Boaventura, 401 - sl. 309 - Bairro Indaiá CEP
31270-900.
19.13. A desistência do candidato selecionado e convocado para pre-
enchimento de uma vaga implicará na sua exclusão do cadastro de
aprovados, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência De-
finitiva do Concurso.
19.13.1 Nos casos em que o candidato comprove estar impossibilitado
temporariamente de prover a vaga oferecida, o fato poderá ser re-
gistrado em Termo de Desistência Temporária, no qual o candidato
renunciará à sua classificação original, passando a ocupar a última
classificação na lista dos aprovados, aguardando nova convocação,
que poderá ou não se efetivar, exclusivamente, no período de vigência
do Concurso.
19.13.1.1. O candidato só poderá desistir temporariamente uma única
vez. Quando convocado e novamente se recusar ao preenchimento da
vaga, o fato será registrado como desistência definitiva, sendo ex-
cluído do cadastro de aprovados.
19.14. Os servidores públicos civis aposentados ou não, militares,
militares reformados ou da reserva remunerada, poderão prestar este
certame público, respeitados os preceitos contidos no art. 37, incisos
XVI e XVII da Constituição Federal, além de outras normas legais
aplicáveis.
19.15. A ECT não possui vínculo ou convênio com nenhuma ins-
tituição de ensino ou cursos preparatórios, não se responsabilizando
por quaisquer cursos, textos ou apostilas não expressamente indicados
para este Concurso Público.
19.16. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a ex-
pectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato

condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do
exclusivo interesse e conveniência da ECT, da rigorosa ordem de
classificação, da existência de vaga e do prazo de validade do Con-
curso.
19.17. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atua-
lizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos can-
didatos para o evento correspondente, circunstância que será men-
cionada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial da
União.
19.18. O resultado final deste Concurso Público fica devidamente
homologado pelo Presidente da Comissão Organizadora, a partir de
sua divulgação no Diário Oficial da União.
19.19. Os casos omissos, não previstos neste Edital ou não incluídos
na Ficha de Inscrição, serão apreciados pela Comissão Organizadora
deste Concurso Público.

CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente Regional da Comissão Organizadora

de Concurso Público

ANEXO I
PROGRAMAS DE PROVAS
CARTEIRO I
Português
Interpretação de Texto. Ortografia Oficial, Acentuação Gráfica, Se-
paração de sílabas, Reconhecimento de classe de palavras, nome,
pronome, verbo, preposições e conjunções, Pronomes: demonstra-
tivos, possessivos e de tratamento. Concordância Nominal e Verbal.
Emprego de tempos e modos, Vozes do Verbo, Regência Nominal e
Verbal, Ocorrência de crase. Formação de Palavras composição e
derivação.
Matemática
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas proprie-
dades (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Múl-
tiplos e divisores, e operações. Expressões numéricas. Equações do
1.º grau. Problemas, Sistema de medidas de tempo, Sistema métrico
decimal, Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e gran-
dezas proporcionais, razões e proporções. Divisão em partes pro-
porcionais. Regra de três simples. Porcentagem Juros simples. Juros,
capital, tempo, taxas e montante.
ATENDENTE COMERCIAL I
Português
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia Oficial, Acen-
tuação Gráfica, Separação de sílabas, Reconhecimento de classe de
palavras, nome, pronome, verbo, preposições e conjunções, Prono-
mes, colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Concordân-
cia Nominal e Verbal. Emprego de tempos e modos, Vozes do Verbo,
Regência Nominal e Verbal, Ocorrência de crase, Estrutura do vo-
cábulo, radicais e afixos, Formação de Palavras composição e de-
rivação, Termos da Oração, Tipo de predicação, Estrutura do período:
Coordenação e Subordinação, Nexos Oracionais, Valor Lógico e Sin-
tático das Conjunções, Semântica, Sinonímia e Antonímia.
Matemática
Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. Sistema
legal de medidas. Razões e proporções; divisão proporcional; regras
de três simples e composta; porcentagens. Equações e inequações de
1º e 2º graus; sistemas lineares. Funções; gráficos. Seqüências nu-
méricas. Funções exponenciais e logarítmicas. Noções de probabi-
lidade e estatística. Juros simples. Sistema monetário brasileiro.
Informática
Sistema operacional Windows 2000. Microsoft Office: Word 2003,
Excel 2003. Conceitos de internet e de intranet. Conceitos básicos e
modos de utilização de tecnologias. Ferramentas, aplicativos comer-
ciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de
busca e pesquisa. Conceitos de proteção e segurança. Procedimentos,
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para rea-
lização de cópia de segurança (backup). Componentes de Hardware e
Software de computadores.
Conhecimentos Específicos
Noções de Ética: Conceitos: ética, moral, valores e virtudes. Ética
aplicada: noções de ética empresarial e profissional; o padrão ético no
serviço público; a gestão da ética nas empresas públicas e privadas;
conflito de interesses; ética e responsabilidade social; Código de Ética
da ECT. Lei nº. 8078/90 - Código de Defesa do Consumidor. Lei
Postal nº. 6.538/78.
ANEXO II
FORMULÁRIO DE RECURSO - PROVAS OBJETIVAS
Nome do candidato:
Endereço completo:
CEP
C a rg o :
N.ºda inscrição:
RG:
Local de Inscrição/Opção:
Marque com X a prova objeto do recurso:
Português ( ) Matemática ( ) Conhecimentos Específicos ( ) Inglês (
) Microinformática (.......) Outra ( ...)
Escreva os dados da questão objeto do recurso:
QUESTÃO N.º( ) Gabarito oficial ( ) Resposta do candidato ( )
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO:
LOCAL E DATA:
Assinatura do candidato:




