
 

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 supracitado em virtude do grande volume de currículos recebidos em 

detrimento ao número de vagas oferecidas: 

 

Onde se lê: 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

O processo de seleção constará das seguintes etapas: 

 

4.1- Análise curricular: Fase de caráter eliminatório. 

Nessa fase objetiva-se verificar se os currículos dos (as) candidatos (as) inscritos atendem ou 

não aos requisitos exigidos pela vaga. Serão avaliados os dados relativos à escolaridade, 

formação e experiência profissional e conhecimentos específicos.  

 

4.2- Entrevista Técnica: Fase de caráter eliminatório. 

A entrevista tem por objetivo verificar o conhecimento prático dos (as) candidatos (as), 

conforme área de atuação e será realizada pela comissão de recrutamento e seleção. 
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4.1- Análise curricular: Fase de caráter eliminatório. 

Nessa fase objetiva-se verificar se os currículos dos (as) candidatos (as) inscritos atendem ou 

não aos requisitos exigidos pela vaga. Serão avaliados os dados completos relativos à 

escolaridade; formação e/ou experiência profissional com suas respectivas datas; e 

conhecimentos específicos.  

 

4.2- Entrevista Coletiva – Fase de caráter eliminatório. 

Nesta fase objetiva-se verificar o conhecimento prático dos (as) candidatos (as), conforme sua 

área de atuação e perfil desejado ao atendimento às juventudes para o preenchimento da 

vaga. Nesta etapa, para as vagas que exigem experiência e/ou Ensino Médio e/ou Formação 

superior é necessário a apresentação comprobatória das atividades exercidas, através de 

declarações, atestados, cópia da Carteira de Trabalho, diploma e registro do referido conselho. 

 

4.3- Entrevista Técnica Individual: Fase de caráter eliminatório para os cargos de Assistente 

Social, Auxiliar Administrativo, Psicólogo, Educador Social e Assistente Pedagógico. 

A entrevista tem por objetivo verificar o conhecimento prático dos (as) candidatos (as), 

conforme área de atuação e será realizada pela comissão de recrutamento e seleção.  

 

Onde se lê: 

6. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATA 

Publicação/Divulgação do Edital 10/01/2022 

Prazo de envio de currículos Até às 18 horas do dia 04/02/2022 

Seleção através da análise curricular Do dia 07 ao dia 18/02/2022 

Publicação do resultado da análise curricular 21/02/2022 

Entrevistas individuais Do dia 22/02/2022 ao dia 11/03/2022 

Divulgação do resultado final do Processo 

Seletivo 
14/03/2022 
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6. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATA 

Publicação/Divulgação do Edital 10/01/2022 

Prazo de envio de currículos Até às 18 horas do dia 04/02/2022 

Seleção através da análise curricular Do dia 07 ao dia 18/02/2022 

Publicação do resultado da análise curricular 21/02/2022 

Entrevistas Coletivas  Do dia 07/03/2022 ao dia 24/03/2022 

Entrevistas individuais Do dia 07/03/2022 ao dia 24/03/2022 

Divulgação do resultado final do Processo 

Seletivo 
25/03/2022 

 

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

 

Colatina/ES, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Valdinei Valério 

Presidente 


		2022-02-07T15:05:43-0300
	VALDINEI VALERIO DA SILVA:66906164953




