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Retificação 

 

 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por intermédio da Administração 

Central, com referência ao Extrato de Edital nº 20/2016, publicado no Diário Oficial da 

União do dia 10/02/2016, Seção 3, página 101, que trata da abertura do processo seletivo 

Jovem Aprendiz dos Correios, torna pública a seguinte retificação: 

 

 

Onde se lê: 

 

“7.7.4.4. O recurso deverá ser apresentado pessoalmente pelo candidato, por seu 

responsável ou por intermédio de procurador legalmente constituído, no endereço da 

Comissão Organizadora na cidade/município a qual concorre no Anexo II que conduziu a 

realização da avaliação pela equipe multiprofissional, constando as seguintes informações: 

nome e endereço completos; telefones para contato; CPF; registro de identidade; cargo; 

UF/Cidade de inscrição; classificação; motivo da eliminação e argumentação e/ou 

documentos que poderão servir como base para justificar a reversão da eliminação da 

listagem específica de pessoas com deficiência.” 

 

“8.1.13.2. Os recursos deverão ser apresentados pessoalmente pelo candidato ou por 

intermédio de procurador legalmente constituído, no endereço da Comissão Organizadora 

na cidade/município a qual concorre constante no Anexo II, que coordenou a realização da 

avaliação, constando as seguintes informações: nome e endereço completos, telefone para 

contato, CPF, identidade, cidade/município, turno, faixa etária, classificação, motivo da 

eliminação e argumentação e/ou documentos que poderão, servir como base para justificar 

a reversão do não enquadramento.” 

 

 

 

Leia-se: 

 

“7.7.4.4. O recurso deverá ser apresentado pelo candidato, por seu responsável ou por 

intermédio de procurador legalmente constituído, no endereço da Comissão Organizadora 

na cidade/município a qual concorre no Anexo II que conduziu a realização da avaliação 

pela equipe multiprofissional, constando as seguintes informações: nome e endereço 

completos; telefones para contato; CPF; registro de identidade; cargo; UF/Cidade de 

inscrição; classificação; motivo da eliminação e argumentação e/ou documentos que 

poderão servir como base para justificar a reversão da eliminação da listagem específica de 

pessoas com deficiência.” 

 

 



“8.1.13.2. Os recursos deverão ser apresentados pelo candidato ou por intermédio de 

procurador legalmente constituído, no endereço da Comissão Organizadora na 

cidade/município a qual concorre constante no Anexo II, que coordenou a realização da 

avaliação, constando as seguintes informações: nome e endereço completos, telefone para 

contato, CPF, identidade, cidade/município, turno, faixa etária, classificação, motivo da 

eliminação e argumentação e/ou documentos que poderão, servir como base para justificar 

a reversão do não enquadramento.” 
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