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EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO Nº 004/2017 

 
 

O presente processo seletivo destina-se a classificar candidatos para atuação na função de agente postal 
comunitário 
Tipo de processo seletivo: Simplificado. 
Função disponibilizada: Agente Postal Comunitário.  
Nº de vagas disponíveis:  02 para Agente Postal Comunitário (mais as que forem necessárias durante a 
vigência do presente processo seletivo). 
Atribuições da função:  
a) Agente Postal Comunitário - Realizar atribuições de coleta, recebimento, tratamento e distribuição de 
objetos postais nos postos de atendimento localizado nos patrimônios onde estiverem instalados; Realizar 
distribuição domiciliar de objetos; Executar outras atividades correlatas ao cargo, determinadas pelos Correios. 
Nível de escolaridade exigida: 
- Agente Postal Comunitário – Ensino Fundamental. 
Forma de classificação: A seleção dos candidatos se dará por meio de prova objetiva contendo 25 (vinte e 
cinco) questões de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas para cada uma delas, sendo para cada questão 
uma única alternativa correta, tendo caráter classificatório e eliminatório.  
A nota em cada item da prova objetiva, será igual a 4,0 (quatro) pontos por questão, caso a resposta do 
candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas. 
No caso de empate terá preferência, para efeito de classificação: a) o candidato que tiver maior 
idade 
Requisitos mínimos para provimento da função: ter capacidade física e mental compatível com a realização 
das tarefas/atividades inerentes à função, ter 18 anos completos e estar em pleno gozo dos direitos civis da 
pessoa natural, atender e possuir as exigências documentais.  
Valor da inscrição: Gratuito. 
Local de inscrição: Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 266, sede da Prefeitura Municipal. 
Data e horário: de 18 a 20/09/2017,  das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas. 
Documentos necessários para inscrição: cópia e originais do RG e do CPF, efetivar o preenchimento e 
assinatura de formulário próprio de inscrição, a ser obtido no local de inscrição. 
Vigência: 01 (um) ano, prorrogável por igual período. 
Observações: A íntegra do edital de abertura deste processo seletivo se encontra disponível no site da 
Prefeitura Municipal de Congonhinhas, no endereço eletrônico www.congonhinhas.pr.gov.br, com cópias 
impressas afixadas no quadro próprio de editais da Prefeitura. A homologação deste processo seletivo será 

realizada por meio de edital específico mediante disponibilização na página oficial do município e afixação de 
exemplares impressos nos locais de costume. 
Congonhinhas, 15 de setembro de 2017.  
 
 
Luciano Merhy 
Prefeito Municipal 
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