MANUAL DO CANDIDATO
PROCESSO SELETIVO JOVEM APRENDIZ 2020

Normas Gerais do Processo Seletivo

O processo seletivo simplificado para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios
2020, publicado no sítio eletrônico dos Correios, será realizado para os candidatos
que atendam aos seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, se residente no Brasil há mais de
quinze anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a
nacionalidade brasileira, em conformidade com o art. 12, inciso II, alínea “b” e art.
37, inciso I da Constituição Federal, ou se residente no Brasil há mais de dez anos,
tenha cônjuge ou filho brasileiro e também os portugueses, conforme o art. 353 da
Consolidação das Leis do Trabalho;
b) Ter entre 14 e 22 anos completos, no ato da contratação. A idade máxima
prevista não se aplica aos candidatos pessoas com deficiência;
c) Estar cursando, no mínimo, o 6º (sexto) ano do ensino fundamental;
d) Estar matriculado e frequentando a escola (caso não haja concluído o ensino
médio);
e) Não ter sido contratado anteriormente como jovem aprendiz pelos Correios e/ou
mantido vínculo empregatício com esta Empresa;
f) Não haver concluído, a qualquer tempo, curso de aprendizagem de conteúdo
programático similar ou idêntico ao proposto nesse Programa de Aprendizagem;
g) Ter disponibilidade para cumprir a jornada de aprendizagem, conforme previsão
do item 6 no turno para o qual se inscreveu;
h) Aderir e se comprometer a cumprir o Código de Ética e Normas de Conduta dos
Correios e os demais regulamentos da Empresa.
Todos os procedimentos do Processo Seletivo – inscrição, Validação de
Participação de Vagas Reservadas (candidatos negros – pretos e pardos e pessoa
com Deficiência), convocação dos candidatos selecionados para comprovação
de Requisitos; realização de Pré-Admissional e convocação para contratação,
encontram-se, em detalhes, neste manual.
Os itens do edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a
data da convocação dos candidatos para o evento correspondente, circunstância
que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado no site dos Correios.
A inscrição do candidato implica a aceitação das condições do processo seletivo
simplificado.
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1

Inscrições

1.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificarse de que preenche todos os requisitos exigidos para o ingresso no Programa.
1.2 A efetivação da inscrição implicará em conhecimento e aceitação das regras
e condições estabelecidas no processo seletivo e em outros que vierem a
complementá-lo, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
1.3 As inscrições para o processo seletivo simplificado dos Correios são gratuitas e
serão realizadas exclusivamente no site dos Correios, no período de inscrição
determinado no edital. Também não há realização de provas objetivas.
1.4 As informações prestadas no ato da inscrição serão utilizadas para pontuar e
classificar os candidatos, sendo assim caso o candidato tenha prestado
informações incorretas será eliminado na próxima fase quando for convocado para
comprová-las.
1.5 Para inscrever-se na seleção os candidatos deverão estar de posse do próprio
C.P.F, documento obrigatório para inscrição.
1.6 É de responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados informados no ato de
inscrição, sob pena da lei.
1.7 Os Correios não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Alertamos
que o sistema de inscrição eletrônica pode não funcionar adequadamente em
celulares/smartphones.
1.8 Os candidatos que irão concorrer as vagas reservadas a candidatos negros ou
pardos e pessoa com deficiência deverão observar as orientações para
comprovação da condição inscrita.
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Acessando o site dos Correios

2.1 Na barra de endereços do Internet Explorer, Google Chrome, ou Mozila Firefox,
ou qualquer outro browser, digite www.correios.com.br
2.2 Clique no link: Acesso à Informação
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2.3 Clique na opção Empregados Públicos:
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2.4 Ao final da página, em Outras Informações, escolha a opção Concursos
Públicos:

2.5 Das opções exibidas, clique em Jovem Aprendiz:

2.6 Utilize a opção Em andamento – Inscrições abertas, clicando no edital
disponível:
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2.7 Ao clicar no edital disponibilizado, o sistema exibirá a seguinte tela:
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Para realizar a inscrição, o candidato deverá clicar em Inscreva-se aqui!

Efetivando a inscrição

3.1 Após seguir os passos acima, o candidato deverá clicar na opção Inscreva-se
aqui! e logo após Ficha de Inscrição.

3.2 Será exibida a seguinte tela:
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3.3 Caso já tenha feito o cadastramento de senha para outro edital do Jovem
Aprendiz, e não tenha sido convocado, poderá informar o CPF e a senha
cadastrados.
3.3.1 Não se lembrando dos dados cadastrados, clique na opção Esqueci minha
senha. Serão exigidas algumas informações e, estando corretas, a senha será
exibida na tela.
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Iniciando um novo cadastro

4.1 Ao clicar em Não tenho cadastro, o sistema irá exibir a tela inicial para marcação
do Termo de Compromisso, no qual o candidato assinala sua concordância com
todas as regras da seleção.

4.2 Aceitas as regras, deve ser marcado a opção Eu li e estou de acordo com as
regras do processo seletivo Programa do Jovem Aprendiz e logo após, clicar em
Avançar.
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4.2.1 Será exibida a ficha de inscrição eletrônica para que o candidato preencha
todos os dados cadastrais exigidos.
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4.2.2 Onde houver asterisco vermelho, significa que o campo é de preenchimento
obrigatório.
4.2.3 Caso o candidato tenha esquecido de preencher algum campo, ao tentar
avançar o sistema fará a crítica e informará ao candidato.
4.3 Concluído o preenchimento de todos os campos, clicar no botão Gravar.
4.4 Após a gravação, o sistema exibirá todos os dados cadastrados pelo candidato.

4.4.1 O candidato fará a conferência das informações cadastradas, uma vez que
a responsabilidade pelos dados inseridos é dele.
4.4.2 O sistema perguntará se os dados conferidos estão corretos. Estando de
acordo, o candidato clicará em Sim e será direcionado para a segunda parte do
formulário de inscrição.
4.4.3 Estando os dados incorretos, deverá clicar em Não, Desejo alterar os meus
dados e prosseguir conforme orientação do item 3, para ajustar o cadastro.
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4.4.4 Clicando em Sim, o candidato será direcionado para seleção das opções da
inscrição (cargo, localidade base/município de opção, faixa etária, turno e se
concorrerá as vagas reservadas (pessoa com deficiência ou pessoa preta e parda).

Observação:



Turno Matutino = Manhã
Turno Vespertino = Tarde

4.5 Nessa parte da inscrição o candidato informará também o tipo da deficiência
e se haverá necessidade de atendimento especial para o curso de aprendizagem.
4.5.1 Não sendo informada a condição na inscrição não serão aceitos
atendimentos posteriores.
4.6 Preenchidos todos os campos, clicar em Avançar.
4.7 O sistema então solicitará a confirmação de dados inseridos. Estando tudo certo,
clicar em Ok, conforme exemplo abaixo:

11

4.7.1 O candidato então será direcionado para a terceira parte do formulário de
inscrição eletrônica.
4.7.2 Nessa seção da inscrição serão preenchidos os requisitos pontuáveis e que irão
gerar a classificação do candidato.
Especial atenção é exigida para o
preenchimento desses campos.
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4.8 Selecionadas as opções e preenchido o campo de NIS, quando o candidato for
participante de Programa Social – Bolsa Família, clicar no botão Avançar.
4.8.1 Então serão exibidos todos os dados inseridos pelo candidato, para
conferência e estando corretos deverá clicar em Confirmar, conforme exemplo
abaixo.
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4.9 Clicando em Cancelar, o sistema retorna para a Ficha de Inscrição – Seleção
de Cargo.
4.9.1 Antes de Confirmar o sistema exibirá a seguinte mensagem:
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4.10 Estando de acordo, clicar em OK.
4.10.1 Confirmada a inscrição é fornecida ao candidato a opção de impressão do
comprovante de inscrição, conforme modelo abaixo.
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4.10.2 Caso o candidato tenha assinalado, na ficha de inscrição que autoriza a ECT
a encaminhar mensagens sobre a confirmação das inscrições realizadas, também
receberá um e-mail com a confirmação da Inscrição.
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5

Alterando a inscrição

5.1 Havendo necessidade de alteração das opções, depois de confirmada a
inscrição, o candidato ainda poderá corrigi-los, desde que o faça dentro do
período de inscrição.
5.1.2 Podem ser alterados dados pessoas (exceto número de CPF), dados do cargo
ou dados dos programas sociais (itens pontuáveis e classificatórios).
5.1.3 Durante o período de inscrição também poderá ser feita a exclusão da
inscrição.
5.2 Para realizar essas operações, o candidato deverá realizar os seguintes
procedimentos:
5.2.1 - Na barra de endereços do Internet Explorer, Google Chrome, ou Mozila
Firefox, digite www.correios.com.br
5.3 - Clique no link: Acesso à Informação

5.4 Clique na opção Empregados Públicos:
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5.5 Ao final da página, em Outras Informações, escolha a opção Concursos
Públicos:

5.6 Das opções exibidas, clique em Jovem Aprendiz:
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5.7 Utilize a opção Em andamento – Inscrições abertas, clicando no edital
disponível:

5.8 Ao clicar no edital disponibilizado, o sistema exibirá a seguinte tela:

5.9 Clicar na opção Acompanhe sua inscrição, logo após Página de
Acompanhamento.

5.10 Deverá ser feito o acesso de acordo com o CPF e a senha cadastrados:
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5.11 Feito o acesso, clicar na opção Verificar Andamento das Inscrições
(comprovante / alterar inscrição).

5.11.1 Serão exibidas as opções ao candidato:
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5.11.2 Para auxiliar o candidato, o sistema apresenta uma legenda para especificar
cada funcionalidade inserida dentro do Acompanhamento da Inscrição.

Atenção:



Durante o período de inscrição, o candidato poderá imprimir seu
comprovante de inscrição, Alterar sua inscrição ou Excluir sua inscrição.
Para a seleção de Jovem Aprendiz, desconsidere as seguintes situações:

5.12 Ao clicar em Alterar Inscrição, o candidato será direcionado para a seguinte
tela:
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5.12.1 O candidato deverá alterar os dados que desejar e seguir as instruções
informadas pelo sistema.
5.12.2 Após o registro das alterações o sistema gera outra confirmação de inscrição
com as alterações efetivadas pelo candidato.
5.13 Ao clicar em Excluir Inscrição, o sistema exibirá a seguinte tela:

5.13.1 Realizada a exclusão o sistema “apaga” definitivamente todos os dados do
candidato do sistema.
5.13.2 Após a exclusão e dentro do período de inscrição, o candidato poderá
realizar nova inscrição, para tanto deverá realizar um novo cadastro, seguindo os
passos descritos no item 4.
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Comprovação de participação nas vagas reservadas

6.1 Os candidatos que desejarem concorrer às cotas destinadas à Pessoa com
Deficiência – PCD e/ou à Pessoa Negra (Preta ou Parda) – PNP deverão seguir as
regras definidas nos itens 8 e 9 deste edital, respectivamente. E, além disso, realizar
os procedimentos abaixo, conforme o caso.
I. Para ser considerado como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá enviar
cópia simples de documento que conste o número do CPF e de laudo médico,
emitido por especialista na área de sua deficiência, atestando a espécie e o grau
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da
deficiência, justificando, se for o caso, o atendimento especial solicitado.
II. Para concorrer às vagas destinadas à Pessoa Negra (Preta ou Parda) - PNP, o
candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas
aos candidatos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo,
conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e encaminhar a seguinte documentação
comprobatória: a) 1 (uma) foto 3x4 recente colorida (até 3 meses), com fundo
branco; b) cópia autenticada do Documento de Identidade; c) cópia do
comprovante de inscrição no processo seletivo; d) autodeclaração preenchida,
constante no Anexo VI do edital.
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6.2 As documentações exigidas para a comprovação das condições de PCD e PNP
devem ser enviadas até o último dia de inscrição, via Carta Registrada ou SEDEX, à
Comissão Nacional Organizadora, situada no Edifício Sede dos Correios, Setor
Bancário Norte - SBN, Quadra 1, Bloco A, 5º andar, Ala Norte (GCDE/DEGEP) –
Brasília-DF CEP 70 002-900, mencionando no envelope “Processo Seletivo para
Programa Jovem Aprendiz dos Correios Edital n.º 001/2020.
6.3 Será desconsiderada a documentação que por qualquer motivo for enviada
fora do prazo estipulado.
6.3.1 Em nenhuma hipótese serão devolvidas as documentações enviadas pelos
candidatos a fim de comprovar as condições de PCD e/ou PNP.
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Convocação para as demais fases da seleção

7.1 A convocação dos aprovados será feita obedecendo-se rigorosamente à
ordem de classificação, às necessidades da Empresa e ao prazo de validade do
Processo Seletivo.
7.1.1 A convocação para as etapas se dará, gradualmente, mediante as
necessidades da Empresa, por meio de edital publicado no site dos Correios.
7.1.2 De forma acessória, será enviada mensagem de notificação da publicação
para o candidato no e-mail informado no ato da inscrição, sendo que os Correios
não se responsabilizam por falhas no recebimento dessa notificação.
7.2 O candidato que não comparecer à convocação na data, no local e no horário
definidos será eliminado definitivamente do cadastro de aprovados.
7.2.1 Caso o candidato, no momento da inscrição, tenha optado por turno
incompatível à sua participação no curso de formação, será eliminado
definitivamente do Processo Seletivo.
7.3 Os candidatos aprovados na Segunda Fase, comprovação de quesitos,
conforme critérios estabelecidos no item 7.2.4 do edital, e que aceitarem a vaga
oferecida serão encaminhados para realização dos exames médicos préadmissionais.
7.3.1 O exame médico será composto por entrevista médica, avaliação clínica e,
se necessário, por exames complementares definidos pela área de saúde
ocupacional da Empresa.
7.3.2 Após a entrevista médica, a avaliação clínica e a análise dos resultados dos
exames complementares realizados pelos candidatos, o órgão de Medicina do
Trabalho dos Correios emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada
um, emitindo o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) a ser assinado por médico
designado pela Empresa para emissão do documento e pelo candidato.
7.3.3 A inaptidão no Atestado de Saúde Ocupacional - ASO acarretará na
eliminação definitiva do candidato deste Processo Seletivo.

24

7.3.4 Após a realização da avaliação médica, os candidatos aptos no ASO, devem
realizar a matrícula no curso de aprendizagem da entidade qualificada em
formação técnico-profissional e entregar obrigatoriamente a documentação,
definida no item 7.3.5 do edital.
7.3.5 A convocação dos candidatos para admissão, com as informações
necessárias para assinatura do contrato, serão publicadas no site dos Correios, não
podendo o candidato alegar desconhecimento da convocação para
contratação.
7.3.6 O candidato convocado para assinatura do Contrato deverá atender,
cumulativamente, às exigências descritas no item 4, bem como:
a) Ter sido aprovado em todas as fases desta seleção, na forma estabelecida neste
edital e estar dentro do quantitativo de vagas;
b) Estar matriculado no curso de aprendizagem, que será realizado por instituição
qualificada, conforme estabelecido no item 1.7;
7.3.7 O candidato aprovado, menor de 18 anos, deverá comparecer para
assinatura do Contrato Especial de Aprendizagem acompanhado do seu
representante legal.
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Fase Comprovação de Quesitos de Classificação

8.1 A Segunda Fase, de caráter eliminatório, será constituída pela comprovação
dos quesitos estipulados no item 7.1.2 do edital.
8.2 A convocação dos candidatos para a Segunda Fase será realizada,
gradualmente, mediante as necessidades da Empresa, por meio de edital
publicado no site dos Correios.
8.2.1 De forma acessória, será enviada mensagem de notificação da publicação
para o candidato no e-mail informado no ato da inscrição, sendo que os Correios
não se responsabilizam por falhas no recebimento dessa notificação.
8.2.2 No edital de convocação para a Segunda Fase, os candidatos realizarão a
comprovação dos quesitos, por meio do envio eletrônico de documentos
comprobatórios.
8.3 O candidato que não cumprir a convocação conforme definido no edital será
eliminado definitivamente do cadastro de aprovados.
8.4 Caberá ao candidato a comprovação, conforme estabelecido no edital, das
informações prestadas no ato da inscrição.
8.4.1 A falta de comprovação dos quesitos estipulados no item 7.1.2 do edital
acarretará na eliminação definitiva do candidato deste Processo Seletivo.
8.5 Nessa fase, deverá ser apresentado, obrigatoriamente, conforme estipulado no
Edital de Convocação previsto no item 7.2.2 os seguintes comprovantes:
8.5.1 Renda familiar mensal:
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8.5.1.1. Comprovante: Contracheque ou Declaração/Recibo de pagamento para
Autônomos.
8.5.1.1.1 Somente os proventos regulares e valores a título de comissão serão
considerados, ou seja, férias, PLR, horas extras serão desconsideradas para efeito
deste cálculo.
8.5.1.2 Os comprovantes devem ser do mês anterior ao último dia de inscrição.
8.5.2 Idade (em atenção ao Art. 53 do Decreto N.º 9.579/2018):
8.5.2.1 Para a comprovação da idade serão aceitos as Carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Passaporte brasileiro;
certificado de reservista; Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por
lei federal, valham como identidade; Carteiras de trabalho (modelo antigo);
Carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).
8.5.2.1.1 Para esse fim não serão aceitos os documentos de identidade: certidões
de nascimento; CPF; títulos eleitorais; Carteiras de estudante; Carteiras funcionais
sem valor de identidade; Carteiras de trabalho digital; Documentos ilegíveis, não
identificáveis e(ou) danificados.
8.5.3 Instituição de ensino: (em atenção ao Art. 66 §5º inciso VII do Decreto N.º
9.579/2018):
8.5.3.1 Comprovante: Declaração escolar (constando o turno - manhã ou tarde) ou
Certificado de conclusão.
8.5.4 Participação em programas sociais previstos neste edital (em atenção ao Art.
66 §5º incisos I a V do Decreto N.º 9.579/2018):
8.5.4.1 Comprovante: Nº do NIS para comprovação de participante do Programa
Bolsa Família ou Declaração emitida pelo SESI para comprovar participação no
Programa Vira Vida/SESI ou Documento emitido pelo Órgão responsável pela
aplicação da medida de proteção ou Documento emitido pelo Órgão responsável
para comprovar medida socioeducativa.
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Realizando a comprovação de requisitos pelo site dos Correios

9.1 A comprovação de requisitos será publicada, antecipadamente, no site dos
Correios e constará das orientações para o envio eletrônico de documentos.
9.2 Para realizar a comprovação de inscrição, o candidato deverá acessar o
sistema de inscrição, de acordo com as orientações contidas nos itens 4.2.1 a 4.7.
9.3 Após seguir os passos descritos no item 5.1 o sistema exibirá ao candidato a
seguinte tela:
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Observação:

A comprovação de requisitos será realizada após a finalização das
inscrições. Nessa etapa, apenas a opção Acompanhe sua inscrição estará
disponível.
9.4 Clicar na opção Acompanhe sua inscrição, logo após Página de
Acompanhamento

9.5 Deverá ser feito o acesso de acordo com o CPF e a senha cadastrados:
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9.6 Feito o acesso, clicar na opção Verificar Andamento das Inscrições
(comprovante / alterar inscrição).

9.7 Serão exibidas as opções ao candidato. Candidato deverá clicar no ícone
indicado.

9.8 O sistema exibirá quais os documentos serão necessários para envio, visando a
comprovação dos requisitos informados na inscrição.
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Atenção:








O nome do candidato e o CPF serão exibidos pelo sistema.
O sistema listará quais os documentos necessitam ser anexados.
Após procurar o arquivo no repositório, o candidato deverá clicar em Anexar
Documento.
No caso de comprovação de renda, caso existam outros componentes do
núcleo familiar, além do pai e da mãe, o candidato poderá anexar tais
comprovantes, desde que sejam num único arquivo, seja para o pai ou para
a mãe.
Os arquivos estão limitados a 500 KB, por arquivo, e digitalizados no formato
JPEG, JPG, PDF.
O sistema já exibe qual o comprovante de Identidade deverá ser anexado;
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O comprovante de Programa Social corresponder ao que foi informado no
ato da inscrição;
Caso o candidato seja pessoa com deficiência, o candidato deverá anexar
cópia do laudo.
Durante o período informado para comprovação de requisitos, o candidato
poderá alterar o documento anexo, substituindo por outro, caso necessário.

Observação:




Durante a comprovação de requisitos, erros de digitação (inversão de
caracteres, supressão ou omissão de dígitos ou palavras) serão considerados
e não eliminarão o candidato.
Caso a informação seja totalmente divergente ou o documento não tenha
sido anexado, o candidato será eliminado.

9.9 Concluída a inclusão de documentos, o candidato deverá aguardar o resultado
da comprovação de requisitos e a publicação de convocação para as demais
etapas.
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Recursos

10.1 O candidato, ou seu representante legal, poderá interpor recursos, em

qualquer fase, em até 03 (três) dias úteis, a contar do dia seguinte da comunicação
e/ou publicação do resultado da etapa, conforme item 7.5.1 do edital.
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Do Resultado Final

11.1 O extrato do resultado final será publicado no Diário Oficial da União e
replicado, por cidade/município e turno, no site dos Correios, em até 60 (sessenta)
dias após o encerramento das inscrições.
11.2 Neste resultado constará a análise prévia dos laudos enviados para
enquadramento como PCD, bem como o resultado do procedimento de
verificação pela Comissão Nacional de Heteroidentificação dos candidatos
inscritos como PNPP.
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Informações Gerais

12.1 Os casos omissos, não previstos no edital ou não incluídos na ficha de inscrição

eletrônica, serão deliberados pela Comissão Organizadora Nacional do Processo
Seletivo.
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