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Correios vai abrir concurso público para cerca de 2 mil vagas

Os Correios estão finalizando os ajustes para a publicação do edital de abertura de concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva
para o cargo de agente de Correios, nas atividades de carteiro e operador de triagem e transbordo (OTT).

Serão cerca de 2 mil vagas com cadastro reserva para vários Estados (AM, BA, MG, MS, MT, PE, PR, RJ, RS, SC, SP) e no DF. Desse total de vagas, 10% serão
reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas pretas e pardas (PPP). Estão previstos para os candidatos aprovados nas provas de
conhecimento a realização do teste de esforço e, posteriormente, o exame médico admissional. Nos demais Estados, a empresa possui cadastro reserva do
concurso de 2011, ainda vigente.

O salário inicial para os operadores de triagem e transbordo, somado à gratificação (GIP), chega a R$ 1.284,00. No caso dos carteiros, soma-se ainda o adicional de
distribuição, elevando a remuneração para R$ 1.620,50. Além disso, os admitidos terão benefícios como vale alimentação/refeição (de R$ 971,96 a R$ 1.092,48),
vale-transporte, auxílio-creche ou auxílio babá, além de adicionais - de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) - e a possibilidade de adesão ao
Plano de Previdência Complementar.

A previsão é que a empresa divulgue os demais detalhes sobre o concurso até o final do próximo mês.
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Fale com os Correios

Manifestações via Internet
Fale Conosco pelo site
.
Atendimento telefônico
3003 0100 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 725 7282 (Demais localidades)
0800 725 0100 (Sugestões ou reclamações)
.
Rede de atendimento
Consulte endereços e horários de atendimentos
das agências dos Correios
.
Ouvidoria

Portal Correios

Mapa do Portal Correios
Rastreamento de objetos
Sala de imprensa
Concursos
Patrocínios
Contatos comerciais
Carta de serviços ao Cidadão
Denúncia
Ministério das Comunicações
Gestão do Portal Correios (acesso restrito)

Outros sites dos Correios

Correios para você
Correios para sua empresa
Sobre Correios
Loja online dos Correios
Blog dos Correios
Espaço da Filatelia
Correios Mobile
Sistemas dos Correios
Mala Direta Fácil
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