
 
Ministério das Comunicações 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
Diretoria Regional do Rio Grande do Sul 
Edital de Concurso Público N.º 249/2004 

 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por 
intermédio de sua Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, 
torna público a inclusão do cargo de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE JÚNIOR e de outras informações 
referente ao cargo, no edital de abertura de concurso público 
231/2003 divulgado no Diário Oficial da União de 
17/12/2003, para provimento de vagas e formação de 
cadastro reserva de aprovados durante o seu período de 
validade. 
Ressalvados os itens constantes deste edital os demais itens 
constantes do edital de abertura do concurso público  nº 
231/2003 permancem também para este cargo.  
1.4.1.. Cargo: Técnico em Contabilidade Júnior 
1.4.2. Requisitos Exigidos: Habilitação legal para o exercício 
da profissão de Técnico de Contabilidade; Registro no CRC; 
Experiência mínima de 6 (seis) meses no cargo/atividades de 
contabilidade, após a conclusão do Curso Técnico; 
conhecimento em microinformática.   
1.4.3. Salário: Salário inicial  R$ 824,54; após o período de 
experiência R$ 916,15  
1.4.4. Sumário das atribuições do cargo: Executar os 
trabalhos inerentes à contabilidade, para apurar os elementos 
necessários ao controle e apresentação da situação 
patrimonial, econômica e financeira da Empresa.   
1.4.5. Desempenho esperado do profissional na execução das 
tarefas inerentes ao cargo: atuação sistêmica, comunicação, 
conhecimento técnico, relacionamento interpessoal, tomada 
de decisão, visão do processo e comprometimento com os 
resultados.  
1.4.6. Microrregião do concurso: Porto Alegre/RS  
1.4.7. Cidades jurisdicionadas: Porto Alegre/RS 
1.4.8. Número de vagas: 03 (três) vagas 
1.5 Comprovação da Experiência Exigida: 
1.5.1  A experiência exigida deverá ser comprovada através 
de registro na CTPS, Certidões/Declarações de Tempo de 
Serviço específicas, Certidões de Contribuição da condição 
de autônomo (profissional liberal) emitida pelo INSS ou 
através de Carnês de Contribuição Previdenciária específicos 
do exercício da atividade profissional autônoma. 
1.6. Possuir, na data da contratação, certificação de conclusão 
do curso de técnico em contabilidade, em instituição de 
ensino público ou privado, devidamente reconhecido pelo 
MEC.  
1.6.1. Das inscrições 
1.6.2. Horário: O de funcionamento das agências, exceto 
domingos e feriados. 
1.6.3. Locais de inscrição: AC Central: Rua Siqueira 
Campos, 1100 – Porto Alegre-RS e AC Jardim São Pedro: 
Av. Sertório, 4222 – Porto Alegre-RS.  
1.6.4. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 (vinte e cinco reais)  
1.7. Realização das Provas 
1.7.1. As provas serão realizadas no turno da manhã , em 
data, locais e horário que serão divulgados posteriormente, 
através do Diário Oficial da União, do site 
www.correios.com.br e dos postos de inscrição. 
1.7.2. As provas serão realizadas na cidade de Porto Alegre.  
1.7.3. Provas Objetivas de caráter classificatório e 
eliminatório 
1.7.4. As provas objetivas serão distribuídas da seguinte 
forma: 20 questões de Português e 30 questões  de 
Conhecimentos Específicos. 1.7.5. Cada disciplina valerá de 
0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo as provas  apresentadas 
em um único caderno de acordo com o conteúdo 
programático divulgado neste Edital.- ANEXO I 
1.7.6 As provas objetivas terão a duração de 4 horas. 
1.7.7. Será eliminado o candidato que não obtiver, no 
mínimo, 50 pontos em cada uma das disciplinas. A relação 
dos candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 
pontos em cada disciplina será publicada no Diário Oficial da 
União - DOU.   
1.7.8. A classificação final será feita em função da média 
obtida pela soma das notas das provas objetivas.  
1.8. Critérios de  Desempate 

http://www.correios.com.br/


 

1.8.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, 
serão adotados os seguintes critérios para o desempate dos 
candidatos, aplicados sucessivamente: 
a) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos 
b) obtiver maior nota na prova de Português 
c) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais 
idoso. 
 

RICARDO PEREIRA DA CUNHA 
Presidente Regional da Comissão Organizadora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 
 
Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE JÚNIOR 
Português: 
1. Leitura e compreensão de textos (informativos e/ou 
literários) verbais, não-verbais e mistos. 
2. Mecanismos lingüísticos. 
2.1. Classes de palavras; estrutura, flexão e emprego. 
2.2. Frase, oração e período. Coordenação e subordinação. 
Elementos constitutivos da oração e suas funções 
morfossintáticas. Relações sintático-semânticas entre as 
orações de um período. 
2.3. Sintaxe de concordância, de regência e de colocação. 
Crase. 
2.4. Semântica: sinônimos e antônimos; conotação e 
denotação. 
2.5. Pontuação. 
3. Ortografia. Acentuação gráfica. 
 
Conhecimentos Específicos: 
1. Princípios contábeis geralmente aceitos. 
2. Conceitos, campo de aplicação de contabilidade. 
3. Patrimônio. Origem a aplicação dos recursos. 
4. Contas. Lançamentos a débitos e a crédito. Balancetes. 
5. Operações com contas patrimoniais e diferenciais. 
6. Operações com mercadorias. 
7. Contabilização de inventários. Depreciação de ativos fixos. 
8. Demonstração de resultado e balanço patrimonial. 
9. Noções de contabilidade pública. Princípios. 
10. Conhecimento de microinformática – WORD e EXCEL.  


