Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Vice-Presidência de Administração
Correios Sede
Edital nº 075/2019
Retificação Convocação de Candidatos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por intermédio do Correios
Sede, informa aos candidatos classificados no Concurso Público para o cargo
de Médico do Trabalho Júnior objeto do Edital nº 001/2017 publicado no
Diário Oficial da União do dia 05/10/2017, torna pública a retificação do Edital
nº 67/2019, publicado do site dos Correios e Diário Oficial da União, Seção 3,
página 11, do dia 09/09/2019.
Onde se lê:
Os candidatos que manifestarem interesse no preenchimento da vaga
deverão apresentar Requerimento pessoalmente em horário comercial ou
por meio de Sedex endereçado à Coordenação de Gestão de Pessoas –
CPES localizada na BR 230 KM 24,5, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, CEP
58.071-900 no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do primeiro dia da data
posterior ao dessa publicação no diário oficial da união. A convocação será
de acordo com o previsto no mencionado no Edital, ou seja, em ordem
rigorosa de classificação.
Leia-se:
Os candidatos que manifestarem interesse no preenchimento da vaga
deverão apresentar Requerimento pessoalmente em horário comercial ou
por meio de Sedex endereçado à Coordenação de Gestão de Pessoas –
CPES localizada Avenida Guararapes, 250, 5º Andar, sala 502 – Santo Antônio
– Recife/PE – CEP 50.010-970 no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
primeiro dia da data posterior ao dessa publicação no diário oficial da união.
A convocação será de acordo com o previsto no mencionado no Edital, ou
seja, em ordem rigorosa de classificação.

O não pronunciamento indica a não aceitação da vaga oferecida, sem que
isto implique qualquer alteração da ordem de classificação de sua
localidade base.
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