CRJ COLATINA ABRE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE
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O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Colatina abriu seleção para contratar nove
profissionais que vão compor a equipe de trabalho. Confira aqui o edital. As inscrições podem ser
feitas até o dia 04 de fevereiro.
As oportunidades são para porteiro, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo (duas
vagas), assistente pedagógico, assistente social, psicólogo (a), terapeuta ocupacional e duas vagas
para educadores sociais. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 2.900, com vale-alimentação e valetransporte. A carga horária depende do cargo, variando de 30 a 40 horas semanais.
Os interessados (as) devem enviar o currículo para karina.leiria@iphac.org.br. É importante que, no
assunto do e-mail, conste o nome do cargo que o candidato (a) pretende concorrer. O currículo
deve estar obrigatoriamente anexado à mensagem, em formato PDF ou DOC, com o nome do (a)
participante.
A primeira fase da seleção será composta por avaliação de currículo. Em seguida, os aprovados
passam por entrevista eliminatória. O regime de contrato será regido pela Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT).
O resultado final da seleção será divulgado no Site JuventudES, no dia 14 de março deste ano.
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A previsão é de que o CRJ Colatina seja inaugurado neste ano. Será um espaço moderno e
acolhedor para jovens de 15 a 24 anos. No equipamento, as juventudes vão poder fazer
gratuitamente cursos, oficinas, usar espaços para trabalho, laboratórios criativos, construir planos de
trabalho e de vida, além de fazer passeios fora do território, entre outros.
O CRJ Colatina é fruto de uma parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Instituto de
Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura (Instituto Promover – IPHAC). O Instituto Promover é
quem realiza o processo seletivo para contratação de profissionais e vai fazer a gestão do CRJ, em
parceria com a Secretaria de Direitos Humanos.
Em maio de 2021, o prefeito Guerino Baletrassi, recebeu no gabinete a secretária de Estado de
Direitos Humanos, Nara Borgo, e assinou o termo de adesão que demonstra interesse na
implantação do primeiro Centro de Referência das Juventudes (CRJ) em Colatina.
Cronograma:
Prazo de envio de currículos: até as 18h de 04/02/2022
Seleção por meio da análise curricular: de 07/02/2022 a 18/02/2022
Publicação do resultado da análise curricular: 21/02/2022
Entrevistas individuais: de 22/02/2022 a 11/03/2022
Divulgação do resultado final: 14/03/2022
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação – PMC
Eduardo Candeias / Katler Dettmann / Maria Tereza Paulino
(27) 3711-7045
imprensa@colatina.es.gov.br
Assessoria de Comunicação do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES
Danielly Campos
(27) 3636-1330 e (27) 99231-5186
comunicacao.bid@sedh.es.gov.br
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