
 

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL N.º 001/2022 

Seleção de Equipe Multiprofissional 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

CRJ – COLATINA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 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 o resultado final do processo 

seletivo, edital n.º 001/2022 para Seleção de Equipe Multiprofissional, para desenvolver as 

atividades no Centro de Referência das Juventudes - CRJ no município de Colatina. 

 

 O Centro de Referência das Juventudes tem como objetivo reduzir os índices de 

violência de jovens entre 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica nas 

regiões nas quais estão inseridos. Através da promoção dos Direitos Humanos, oportuniza 

espaços de referência para convivência na comunidade, promovendo o protagonismo juvenil e 

a qualificação profissional em um ambiente acolhedor, criativo que impulsionará a economia 

criativa e a geração de renda na comunidade. Serão articuladas ações no território pautadas 

nos Direitos Humanos a partir de três núcleos: Núcleo Socioafirmativo e de Acesso; Núcleo de 

Economia Criativa - Trabalho e Renda; Articulação e Transversalidade.  

 

 O presente Processo Seletivo foi 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 no município 

de Colatina. 

 

2. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

 Segue abaixo a relação dos profissionais selecionados para atuar no Centro de 

Referência das Juventudes no município de Colatina. 



 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL  GISLENE DE JESUS OLIVEIRA 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
FRANCIELI ALVES 

NÃO HOUVE SELECIONADO 

ASSISTENTE PEDAGÓGICO ANA CAROLINE INÁCIO ELIAS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  TEREZA ROSA DE SOUZA 

EDUCADOR SOCIAL 
DOUGLAS GOMES SILVA 

MIGUEL CARLOS LIMA 

PORTARIA MARCOS ANTÔNIO DE JESUS DOS SANTOS 

PSICOLOGO THAIS CAROLINE DA SILVA SPELTA 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  FLÁVIA CAVESONI BELO 

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A inscrição para o processo seletivo implica no conhecimento e aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital, das quais o (a) candidato (a) não poderá em 

hipótese alguma alegar desconhecimento.  

 O presente edital poderá ser cancelado, adiado ou revogado, no todo ou em 

parte, pelo Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura – IPHAC, sem que 

isso gere motivo para qualquer pedido de reparação ou indenização por parte dos 

participantes.  

Dúvidas poderão ser sanadas através do e-mail crj.colatina@iphac.org.br 

 Disposições não previstas e/ou omissas neste edital serão sanadas pela equipe do 

Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura – IPHAC. 

 Os profissionais selecionados serão contatados pela equipe do IPHAC, para 

encaminhar a documentação necessária para contratação. 

 

 

Colatina/ES, 25 de março de 2022. 

 

 

 

Valdinei Valério da Silva 

Presidente 

Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura – IPHAC 
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