ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS –
OSSHMTJ

EDITAL Nº 01/2021 – OSSHMTJ, DE 20 de DEZEMBRO DE 2021.

A OSS HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, no uso de suas atribuições legais, vem a público informar a todos os interessados
em geral, reforçar sobre as regras de convocação a etapa de ENTREVISTA TÉCNICA E
COMPORTAMENTAL.

Conforme descrito no item 1.6., todo o processo seletivo terá caráter eliminatório e classificatório,
compreendendo análise curricular, prova técnica com questões objetivas e entrevista para avaliação
do perfil profissional pela equipe de seleção da OSSHMTJ.

Após o período de convocação dos candidatos para prova técnica, no período informado no
calendário de eventos, editado por meio da errata 04, todos os candidatos classificados na primeira
etapa foram chamados para a relização de prova nos dias 09 e 11/01/2022.

Estes candidatos foram convocados para a etapa da PROVA TÉCNICA, conforme descrito no item “6.
Critérios de classificação e validação”, definidos em status de ausentes, reprovados e aprovados, nos
casos de notas mínimas acima de 07.

A etapa seguinte, ENTREVISTA TÉCNICA E COMPORTAMENTAL se dará conforme anunciado no
calendário de eventos da errata 04, e será realizada no dia 13/01/2022 no endereço do Hospital e
Maternidade Therezinha de Jesus (Rua Doutor Dirceu de Andrade, nº 33 São Mateus – Juiz de Fora/ MG em
local e horário informados no documento de convocação emitidos nesta mesma data por meio da
convocação dos candidatos definidos conforme item 5.1 que disserta que serão convocados
inicialmente para a entrevista candidatos em número equivalente a duas vezes o número total de
vagas, e será respeitada a ordem classificatória. Os demais candidatos poderão ser chamados de
acordo com a necessidade da OSSHMTJ .

Salientamos neste mesmo comunicado, dois compromissos informados ainda no edital composto nos
itens:

5.2 A divulgação dos locais, datas e horários para a realização das etapas estará disponível no site da
OSSHMTJ, conforme Calendário de Eventos (ANEXO III), e toda e qualquer alteração se dará no mesmo
site. É de total responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das referidas informações.

Nos casos em que houve notas pares entre os candidatos, foi utilizado para tal o critério informado no item
6.1. ao qual menciona que em caso de empate na pontuação final, os critérios de desempate seguirão a
seguinte ordem: a) maior tempo de experiência na área de formação; b) maior pontuação por titularidade;
c) Data e Hora de inscrição.

