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1 MÓDULO 3: ADMISSÃO DE PESSOAL 
 
 
CAPÍTULO 1: REALIZAR PROCEDIMENTOS PRÉ-ADMISSIONAIS COM CANDIDATOS 

ORIUNDOS DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANEXOS: 1 - Fluxo do Subprocesso de Realizar procedimentos pré-admissionais com 

candidatos oriundos de Concurso Público. 
 

            2 - Modelo de Termo de Responsabilidade quanto à acumulação de  cargo/ 
emprego público. 

 
 
ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO 
 
1 Objetivo – Conferir os requisitos definidos no Edital de Concurso Público para contratação 
dos candidatos convocados.  
 
1.1 Abrangência – Toda a Empresa. 
 
1.2 Gestor – CEGEP. 
 
1.3 Fornecedores – CEGEP e GAREC E GEREC. 
 
1.4 Clientes – Candidatos oriundos de Concurso Público. 
 
1.5 Periodicidade – Vigência do Edital. 
 
1.6 Duração – Vigência do Edital. 
 
 
2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO 
 
2.1 Procedimentos do Órgão de Captação de Pessoal na Administração Central e na 
Diretoria Regional 
 
2.1.1 Iniciar o processo de contratação de candidatos aprovados em Concurso Público 
quando: 
 
a) houver caracterização da vaga; 
 
b) tiver recebido a Requisição de Pessoal do órgão de origem, bem como a indicação em 
qual unidade a vaga será ocupada. 
 
2.1.2 Observar a situação específica relativa à convocação de Pessoas com Deficiência - 
PCD, com reserva de vagas de 5 a 20%, conforme o edital de abertura, e adotar os 
seguintes procedimentos:  
 
a) destinar a segunda vaga para contratação à pessoa com deficiência; 
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2  
b) a partir da primeira contratação da PCD, deverá observar o percentual reservado de 
vagas em relação às vagas anunciadas/preenchidas, arredondando qualquer fração para o 
número inteiro imediatamente superior; 
 
Exemplos: 
 

Percentual de acordo 
com o Edital 

No. de vagas Resultado No. De vagas de PCD a 
ser contratado 

5% 4 0,2 1 

5% 20 1 1 

20% 4 0,8 1 

20% 20 4 1 (a cada 5 vagas deverá 
ser convocada uma 

PCD, ou seja, para cada 
4 candidatos sem 

deficiência contrata-se 1 
candidato com 

deficiência. 

 
c) encaminhar o formulário de avaliação do empregado com deficiência para a área de 
saúde; 
 
d) elaborar portaria da equipe multiprofissional composta por membros da área de saúde 
(médico, profissional da área de saúde, assistente social ou psicólogo e três integrantes da 
carreira almejada pelo candidato, preferencialmente lotados no órgão de lotação do PCD), 
contendo a distribuição para as áreas de saúde, educação, órgão de lotação do empregado; 
 
e) encaminhar a portaria para assinatura do Diretor Regional ou Vice-Presidente da VIGEP. 
 
2.1.3 Realizar a 1ª. Convocação dos candidatos por meio de telegrama com Pedido de 
Confirmação individual ou carta registrada com Aviso de Recebimento, obedecendo 
rigorosamente à ordem de classificação, sendo processada gradualmente, mediante as 
necessidades da ECT e o prazo de validade do concurso público para participarem dos 
seguintes processos pré-admissionais: 
 
a) comprovação dos documentos/requisitos previstos no Edital; 
 
b) análise de Perfil; 
 
c) realização de exames médicos pré-admissionais. 
 
2.1.3.1 Constar na convocação dos candidatos a data, horário, local e documentos que 
devem ser apresentados. 
 
2.1.3.2 Arquivar a confirmação de entrega do telegrama juntamente com a documentação 
do candidato. 
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3 2.1.4 Preparar Listas de Presença para confirmar o comparecimento do candidato nas 
atividades previstas e garantir a continuidade do processo. 
 
2.1.5 Solicitar ao candidato para declarar sua situação quanto à acumulação de 
cargo/emprego público, mediante assinatura do Termo de Responsabilidade quanto à 
acumulação de cargo/emprego público, conforme modelo anexo deste capítulo, desde que 
haja compatibilidade de horários, observando se a jornada de trabalho de ambos os cargos 
ou empregos é inferior a 60 horas semanais, tais como: 
 
a) dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde com profissões 
regulamentadas: médico, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, cirurgião dentista, 
assistente social e psicólogo, ou seja, a atividade desenvolvida pelo profissional em outro 
emprego deve ser a mesma desenvolvida na ECT; 
 
b) um cargo de professor e outro cargo técnico cientifico. 
 
2.1.6 Comunicar, por meio de Carta ao candidato, no caso de caracterizar a acumulação 
ilícita de cargos públicos, que ele terá até a data da admissão ou outro prazo previsto no 
Edital para regularizar a situação, caso deseje ingressar na empresa. 
 
2.1.7 Solicitar do candidato apresentação da documentação original e a cópia, referente ao 
estabelecido no edital de abertura. 
 
2.1.8 Conferir a documentação necessária para contratação de acordo com o check-list: 
 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), (observar se há campos disponíveis 
para as anotações) e cópia das páginas, inicial (número), identificação, contrato primeiro 
emprego e, quando houver, contribuição sindical do ano em curso; 
 
b) Certidão de Nascimento ou Casamento, caso seja divorciado ou desquitado deverá 
constar a averbação; 
 
c) Título de Eleitor com comprovante de votação atualizada, 1º e 2º turnos, quando for o 
caso, ou justificativa eleitoral ou comprovante de pagamento de multa ou certidão de 
quitação eleitoral atual emitida através do site: http://www.tse.gov.br; 
 
d) se do sexo masculino, Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou 
Certificado de alistamento, se menor de 45 anos completos;  
 
e) Carteira de Identidade – RG;  
 
f) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou qualquer outro documento oficial que 
contenha o número de inscrição ou declaração da firma anterior, informando não ter sido 
feito o cadastro;  
 
g) Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
 
h) Comprovante de Escolaridade;  
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4 i) Carteira de Identidade Profissional, caso se trate de profissão regulamentada e 
comprovante de quitação da última anuidade e certidão de regularidade da profissão emitida 
pelo Conselho de Classe;  
 
j) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros menores de 21 anos de idade; 
 
k) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros maiores de 21 e menores de 24 anos, se 
regularmente matriculados em curso de graduação; 
 
l) Comprovante de Contribuição Sindical do ano em curso ou anotação na CTPS; 
 
m) Caderneta de vacinação dos filhos de 0 a 14 anos, no caso de direito ao recebimento do 
salário família; 
 
n) Comprovante de escolaridade dos filhos entre 07 e 14 anos de idade, no caso de direito 
ao recebimento do salário família; 
 
o) duas fotos 3x4 recentes; 
 
p) Conta bancária, caso possua, para recebimento de salário; 
 
q) apresentação em envelope lacrado, da cópia de todas as páginas rubricadas da 
declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, apresentada à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, caso tenha declarado; 
 
r) Declaração de bens e valores, preenchida e assinada, em envelope lacrado, (modelo 
disponível no momento da apresentação da documentação); 
 
s) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);  
 
t) currículo atualizado. 
 
2.1.9 Comunicar, por meio de Carta ao candidato, no caso de não apresentação de um dos 
documentos/cópias exigidos para contratação, que ele terá até a data da admissão ou outro 
prazo previsto no Edital para regularizar a pendência e apresentar ao Órgão de Captação. 
 
2.1.9.1 Eliminar o candidato que não comprovar os pré-requisitos previstos em edital e que 
não poderão ser atendidos até o término da validade do concurso público, como por 
exemplo, idade mínima, escolaridade mínima.  
 
2.1.10 Emitir, se for o caso, declaração ao candidato, informando o motivo da eliminação, 
mencionando os itens do edital de abertura que dispõem sobre o assunto. 
 
2.1.11 Arquivar o processo com a documentação que comprova a eliminação do candidato 
para futuras comprovações em caso de eventuais recursos, pelo prazo de 5 anos, caso não 
haja demandas judiciais. 
 
2.1.12 Convocar o próximo candidato, no caso de eliminação para atendimento da 
Requisição de Pessoal e realizar todos os procedimentos previstos anteriormente.  
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5 2.1.13 Anexar as cópias dos documentos ao processo do candidato. 
 
2.1.14 Encaminhar o candidato para a Área de Saúde para a realização dos exames pré-
admissionais, conforme previsto no edital de abertura. 
 
2.1.15 Encaminhar o candidato que comprovar os pré-requisitos para realização de análise 
de perfil. 
 
2.1.15.1 Realizar a análise de perfil antes do encaminhamento do candidato para a Área de 
Saúde para a realização dos exames pré-admissionais. 
 
2.1.16 Realizar a avaliação do candidato, por um psicólogo da ECT ou terceirizado, para 
identificar seu perfil pessoal em relação às características do 
cargo/atividades/especialidades, previstos no Plano de Carreiras, Cargos e Salários vigente 
e o sistema de Avaliação de Desempenho. 
 
2.1.17 Utilizar para a avaliação do perfil, o(s) instrumento(s) que melhor se adequar a 
situação, tais como: 
 
a) aplicação de testes; 
 
b) entrevistas; 
 
c) provas situacionais; 
 
d) dinâmicas de grupo; 
 
e) outras técnicas de avaliação. 
 
2.1.18 Dar devolutiva da análise de perfil quando solicitado pelo candidato. 
 
2.1.19 Emitir parecer para nortear o processo de acompanhamento que a chefia imediata 
realizará com o novo empregado. 
 
2.1.20 Procedimentos a serem observados quanto à convocação de Candidata 
Gestante 
 
2.1.20.1 Verificar se a gestante por meio do exame médico pré-admissional está em 
condições de exercer o cargo para o qual será contratada:  
 
a) encaminhar para contratação se estiver apta; 
 
b) reservar a vaga destinada à candidata gestante, quando não estiver apta 
momentaneamente para o exercício do cargo/atividade/especialidade, mesmo havendo a 
convocação de outros candidatos para a contratação, e reconvocá-la em outra 
oportunidade, durante a vigência do concurso; 
  
c) verificar na Carteira de Trabalho, se a candidata convocada está em gozo de licença 
maternidade, o período de concessão de licença, registrado pelo INSS e assegurar-lhe o 
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6 direito à vaga após o término do afastamento. Nesta situação, a candidata deverá requerer 
o prazo para a contratação. 
 
2.1.21 Procedimentos Finais do processo de seleção 
 
2.1.21.1 Eliminar do processo, caso o candidato seja considerado inapto nos exames 
médicos pré-admissionais, conforme ASO recebido da área de saúde, emitindo telegrama 
com Pedido de Confirmação individual ou Carta Registrada comunicando a eliminação.  
  
2.1.21.2 Receber o ASO e o Formulário de avaliação do candidato PCD com as 
observações da área de saúde, quando for o caso. 
 
2.1.21.2.1 Interagir com o Órgão de Educação e com o Órgão de Engenharia e Segurança 
do Trabalho, quando for o caso, para verificar as necessidades de adaptação no ambiente 
de treinamento e no posto de trabalho do candidato PCD. 
 
2.1.21.3 Convocar, novamente o candidato, após a conclusão dos exames pré-
admissionais, quando considerado apto para contratação em data e horários previamente 
agendados com o Órgão de Cadastro, via telegrama com Pedido de Confirmação individual 
ou carta registrada com Aviso de Recebimento.  
 
2.1.21.3.1 Emitir declaração informando o motivo da eliminação do candidato convocado 
para contratação que tenha sido evidenciado anteriormente a acumulação ilícita de cargo 
público e que não apresentar documento que comprove o desligamento/exoneração do(s) 
outro(s) órgão(s). 
 
2.1.21.3.2 Emitir declaração informando o motivo da eliminação do candidato convocado 
para contratação que não apresentar um dos documentos obrigatórios para contratação. 
 
2.1.21.4 Arquivar a confirmação de entrega do telegrama juntamente com a documentação 
do candidato. 
 
2.1.21.5 Eliminar do processo de contratação, o candidato que não comparecer dentro de 5 
dias úteis da data fixada para contratação ou do prazo previsto no Edital.  
 
2.1.21.6 Arquivar a confirmação de entrega do telegrama juntamente com a documentação 
do candidato. 
 
2.1.21.7 Encaminhar o candidato apto para contratação, para o órgão de cadastro. 
 
 

* * * * * 
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             ANEXO 1:  FLUXO DO SUBPROCESSO DE REALIZAR PROCEDIMENTOS PRÉ-ADMISSIONAIS   
COM CANDIDATOS ORIUNDOS DE CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* * * * * 
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             ANEXO: 2 - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE QUANTO À ACUMULAÇÃO 
DE CARGO/EMPREGO PÚBLICO 

 
 
 

 

 

Nome Completo 
 Matrícula  

 

Cargo 
 Função  CPF  

 
O signatário acima identificado, declara, perante à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS em 

conformidade com o disposto nos incisos XVI, XVII e parágrafo 10º do art. 37 da Constituição Federal, com o Art. 6º da Lei 

nº 8.745/93 e com os parágrafos 1º e 2º do Art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme assinalado 

abaixo, a sua situação a respeito da acumulação ou não de cargo ou emprego ou função no âmbito de órgãos da 

Administração Pública. 

 

Declaro que estou enquadrado na alínea (         ) abaixo. 

 
 

a) 

 

Não acumulo o cargo ora ocupado na ECT com outro cargo/função/emprego/função públicos em outro 

órgão. 

 

 

 

 

 

b)  

 

Acumulo o cargo ora ocupado na ECT com outro cargo/emprego/função públicos em outro órgão 

 ( * ): 

Horário de trabalho na ECT: das ______ às  ______ h  e  das _______ às _______ h. 

 

Trata-se da situação prevista na Lei nº 8.745/1993, nos termos do inciso IX do Art. 37 da CF/88 (dois de 

professor, um cargo de professor e outro de técnico ou científico, dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas)? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Nome do outro órgão:______________________________________________________________ 

Qual a esfera? (    ) Federal   (    ) Estadual   (    ) Municipal 

Cargo ou emprego ocupado no outro órgão: ____________________________________________ 

Função ocupada no outro órgão: _____________________________________________________ 

Data de posse ou de admissão no caso de cargo ou emprego: ____/_____/_____. 

Data da designação no caso de função:____/____/____ 

Horário de trabalho no outro órgão: das______ às ______ h e das_______ às _______ h. 

 
Obs.: o empregado deve anexar documento do outro órgão informando o horário de trabalho. 

 

(*) No caso de caracterizar a acumulação ilícita de cargos públicos, o candidato terá até a data da 

admissão ou outro prazo previsto no Edital para regularizar a situação, caso deseje ingressar na empresa 

 

 
(*) Na hipótese de acumulação de dois ou mais cargo/emprego/função públicos, além do da ECT, informar 

os dados previstos na alínea b no verso e assinar. 

 

Declaro, ainda, estar ciente de que a declaração falsa implica sanções previstas em lei, inclusive na rescisão do 

meu contrato de trabalho por justa causa. 

 

 

______________, _____ de __________________ de _______. 

(Local)                   (Dia)            (Mês)                              (Ano) 
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__________________________________ 
 

Assinatura do empregado 

   

   
Conclusão do Órgão de Administração de Recursos Humanos 

                                                                                                                                     DATA: _____/_____/________ 

Análise enquadrada na alínea (        )  

a)    Não restou configurada a acumulação 

b)    Restou configurada a situação de acumulação lícita                                         __________________________ 

c)    Restou configurada a situação de acumulação ilícita                                                        Assinatura/Carimbo 

 
Obs.: Após análise, arquivar na pasta funcional do empregado. 

 
 
 
 
 

* * * * * 

  

CONTINUAÇÃO DO MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE QUANTO À 

ACUMULAÇÃO DE CARGO/EMPREGO PÚBLICO 


