
 

 

ERRATA DE PROCESSO SELETIVO 

 

EDITAL N.º 001/2022  

Seleção de Equipe Multiprofissional 

CRJ – Colatina  

 

O Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura – IPHAC, inscrito no CNPJ 

sob n.º CNPJ 11.595.331/0001-38, em cumprimento ao previsto no Termo de 

Colaboração n.º 009/2021, firmado com o Estado do Espírito Santo, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, vem tornar público para conhecimento de 

seus interessados a RETIFICAÇÃO ao EDITAL N.º 001/2022 PROCESSO SELETIVO - 

Seleção de Equipe Multiprofissional CRJ Colatina/ES, relativo ao  Termo de 

Colaboração n.º 009/2021 contendo as seguintes alterações ao instrumento: 

 

Na descrição do item 1. INTRODUÇÃO  
 

Onde se lê:  “Termo de Colaboração n.º 010/2021” 
 

Leia-se:  “Termo de Colaboração n.º 009/2021” 

 
 

Onde se lê: O presente Processo Seletivo será regido pelo Edital n.º 

001/2022 e executado pela equipe do Instituto de Promoção 

Humana, Aprendizagem e Cultura - IPHAC com o objetivo de 

selecionar candidatos (as) para provimento de vagas de nível médio 

e/ou superior para atendimento ao serviço oferecido pelo CRJ - 

Centro de Referência no município de Colatina. 

 

Leia-se: O presente Processo Seletivo será regido pelo Edital n.º 

001/2022 e executado pela equipe do Instituto de Promoção 

Humana, Aprendizagem e Cultura - IPHAC com o objetivo de 

selecionar candidatos (as) para provimento de vagas de nível 



 

fundamental, médio e/ou superior para atendimento ao serviço 

oferecido pelo CRJ - Centro de Referência das Juventudes no 

município de Colatina. 

 
 

Na descrição do item 2.2. CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
  

Onde se lê: “Vagas disponíveis: 01” 
 
Leia-se: “Vagas disponíveis: 02” 
 
 

Na descrição do item 3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
 

Onde se lê: Os (as) candidatos (as) interessados em participar deste 

Processo Seletivo deverão encaminhar o currículo para o e-mail 

karine.pacheco@iphac.org.br descrevendo a função de interesse no 

assunto do e-mail até o dia 04/02/2021.  

 

Leia-se: Os (as) candidatos (as) interessados em participar deste 

Processo Seletivo deverão encaminhar o currículo para o e-mail 

karine.pacheco@iphac.org.br descrevendo a função de interesse no 

assunto do e-mail até o dia 04/02/2022.  

 

 
 Todos os demais termos e disposições estabelecidos no edital de seleção, 

permanecem inalterados. 

 

Colatina/ES, 24 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Valdinei Valério da Silva 

Presidente  
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