
 
 

PROCESSO SELETIVO – CRJ ARACRUZ 

A Organização da Sociedade Civil Associação Amigos da Justiça, com sede à Rua Paulo de 

Angeli, SN – Centro de Ibiraçu no Espírito Santo, registrada no CNPJ sob o número 

10.653.530/0001-92, em cumprimento ao Termo de Colaboração nº , realizado em parceria com 

a SEDH – Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, torna-se público a abertura do Processo 

Seletivo para ocupação dos cargos, conforme descritos abaixo, visando desenvolver ações 

juntos ao CRJ – Centro de Referência das Juventudes no município de Aracruz no Estado do 

Espírito Santo.  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O processo seletivo será regido pelo Edital 003/2022 e executado pela equipe da Associação 

Amigos da Justiça e representantes da SEDH com o objetivo de selecionar candidata e 

candidato para provimento de superior para atendimento ao serviço oferecido pelo CRJ - Centro 

de Referência das Juventudes às/aos jovens residentes do município de Aracruz com idade de 

15 a 24 anos, conforme descrito no quadro baixo: 

 

CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL  

CARGA HORÁRIA ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 

NÚMERO 
DE 

VAGAS 

VALOR 
SALÁRIO 
(R$) 

 
BENEFÍCIOS 

30 horas semanais Ensino Superior 
completo 

01 3.000,00 +Vale Alimentação 

ATRIBUIÇÕES -Trabalhar de forma multidisciplinar com os demais profissionais que 
atuam no Centro, visando atendimento integral às demandas das 
juventudes;  
- Atender de forma individual e coletiva os jovens, a partir das demandas 
de Aracruz; 
- Estabelecer a diagnose, avaliação e acompanhamento do histórico 
ocupacional dos jovens, por meio da interpretação do desempenho 
ocupacional dos papéis sociais contextualizados; 
-Trabalhar com estratégias de mediação sócio-ocupacional para a 
emancipação social, desenvolvimento socioambiental, econômico e 
cultural das juventudes de Aracruz; 
- Desenvolver atividades por meio de tecnologias de comunicação, 
informação e de acessibilidade, além de favorecer o acesso à inclusão 
digital como ferramentas para as juventudes; 
-Realizar acompanhamento dos jovens para conhecimento de sua história 
ocupacional e participativa na comunidade em que habita a fim de 
desenvolver estratégias de pertencimento sociocultural e econômico, 
adaptações ambientais e urbanísticas, mobilidade, acessibilidade e outras 
tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária; 
-Planejar e executar atividades, conjuntamente com o restante da equipe, 
orientadas para a participação e facilitação no desempenho ocupacional e 
expressivo de jovens com deficiência, com processos de ruptura de rede, 
de risco, desvantagem e vulnerabilidade social nos diversos ciclos de 
vida; 
-Realizar o planejamento, desenvolvimento, monitoramento, avaliação e 



 
registro das atividades sob sua responsabilidade; 
-Elaborar relatórios quantitativos e qualitativos de atendimentos e de 
avaliação do serviço prestado, dentre outras atividades inerentes ao 
cargo. 

PRÉ - 
REQUISITOS 

Ter registro ativo no CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional; 
Ter experiência profissional comprovada mínima de seis (06) meses com 
as juventudes; 
-Ter conhecimento da política da juventude; 
- Prioritariamente ser moradora ou morador de Aracruz; 
-Habilidade com trabalho em equipe; 
-Habilidade de trabalhar com o pacote Microsoft Office e informática; 
-Flexibilidade de horário. 

OBSERVAÇÕES O currículo deverá ser encaminhado para 
amigosdajustica@amigosdajustica.org até às 
10:00 horas do dia 30/09/2022, descrevendo no texto do assunto o 
nome do cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL. 
 
O processo seletivo contará com a participação de representantes da 
Associação Amigos da Justiça e compreende análise de currículo e 
entrevista realizada por uma banca com profissional formado na área da 
assistência social. 

 

A documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o cargo deste processo seletivo 

deverá ser entregue quando do termino do processo seletivo e as candidatas ou candidatos 

aprovados serão contratados pela Associação Amigos da Justiça para trabalhar no CRJ em 

Aracruz. 

2. INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 

As informações prestadas pela candidata ou candidato na inscrição são de sua inteira 

responsabilidade. 

Em caso de inveracidade das informações fornecidas pela candidata ou candidato, a inscrição 

será automaticamente cancelada e anulados todos os atos decorrentes, em qualquer época.  

São condições obrigatórias para formalizar a inscrição ao Processo Seletivo:  

a) Ser brasileiro ou estrangeiro legalizado; 

b) Ter idade mínima de 18 anos completos na data de inscrição; 

c) Para os cargos de nível superior: ter registro no conselho de classe, exceto para Educador 

Social. 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO  

O processo de seleção constará das seguintes etapas: 

Análise curricular: Fase de caráter eliminatório. 

Nessa fase objetiva-se verificar se os currículos das candidatas ou candidatos inscritos atendem 

ou não aos requisitos exigidos pela vaga, serão avaliados os dados relativos à escolaridade, 

formação e experiência profissional, e conhecimentos específicos.  



 
Entrevista Técnica: Fase de caráter eliminatório. 

A entrevista tem por objetivo verificar o conhecimento prático dos candidatos, conforme área de 

atuação, e será realizada pela comissão de recrutamento e seleção. 

 

4. RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado do processo seletivo será divulgado no encerramento do processo por meio de lista 

nominal, e estará disponível nas mídias sociais da entidade: 

Instagram: @amigosdajustica 

Facebook: @amigosdajustica 

A participação no processo seletivo não implica em obrigatoriedade de contratação por parte da 

Associação Amigos da Justiça. 

5. REGIME DE TRABALHO 

O regime de contrato será regido pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O não comparecimento a quaisquer das etapas do processo seletivo implica na desclassificação 

do candidato. Dentre os currículos encaminhados, serão selecionados 03 candidatas ou 

candidatos para a vaga.  

7.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATA 

Publicação do Edital  26/09/2022 

Envio de currículos  De 26/09 até às 10 horas do dia 30/09/2022 

Seleção através da análise curricular  A partir das 10 horas do dia 30/09/2022 

Publicação do resultado da análise curricular  03/10/2022 

Entrevistas  04 e 05 de outubro 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo 07/10/2022 

 

 

Ibiraçu/ES, 23 de setembro de 2022. 

 


