
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSSHMTJ  

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI PORTO VELHO – RONDÔNIA 
CONVÊNIO Nº 878450/2018  

ERRATA 02 – EDITAL 02/2021 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSSHMTJ, 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, no uso de suas atribuições legais, vem a 
público iinformar a todos os interessados em geral, que devido ao grande número de inscritos, haverá 
necessidade das seguintes alterações por meio desta errata: 
 

 Onde se lia: 

8.5. Todos os pedidos serão apreciados pela Comissão Examinadora, em até 03 (três) dias úteis do 
recebimento, não cabendo recurso da decisão final. 

 
ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

EVENTO Data/Período Local 

Divulgação do Edital de abertura 04/08/2021 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet 04/08/2021 a 17/08/2021 Site OSS 

Divulgação do resultado parcial da primeira 
etapa 24/08/2021 Site OSS 

Pedidos de reconsideração sobre o resultado 
parcial da primeira etapa Até 26/08/2021 Site OSS 

Resposta dos pedidos de reconsideração e 
divulgação do resultado parcial da primeira 

etapa após pedidos de reconsideração 

Até 01/09/2021 Site OSS 

Divulgação da data de convocação dos 
candidatos para etapa de Análise documental 

e entrevista técnica e comportamental 
03/09/2021 Site OSS 

Análise documental e Realização da 
Entrevista Técnica e Comportamental com 
os candidatos aprovados na primeira etapa. 

A partir de 06/09/2021 
DSEI Porto 

Velho 

Resultado parcial da etapa de entrevista 
técnica e comportamental A partir de 13/09/2021 Site OSS 

Convocação dos aprovados para processos 
admissionais 

Conforme disponibilidade de vaga e 
autorização da SESAI para contratação 

Escritório OSS 
Local 

Realização dos processos admissionais 
Conforme disponibilidade de vaga e 

autorização da SESAI para contratação. 
Escritório OSS 

Local 



 Passa-se a ler: 

8.5. Todos os pedidos serão apreciados pela Comissão Examinadora, não cabendo recurso da decisão 
final. 

 
ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

EVENTO Data/Período Local 

Divulgação do Edital de abertura 04/08/2021 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet 04/08/2021 a 17/08/2021 Site OSS 

Divulgação do resultado parcial da primeira 
etapa 24/08/2021 Site OSS 

Pedidos de reconsideração sobre o resultado 
parcial da primeira etapa Até 26/08/2021 Site OSS 

Resposta dos pedidos de reconsideração e 
divulgação do resultado parcial da primeira 

etapa pós pedidos de reconsideração 

Até 09/09/2021 Site OSS 

Divulgação da data de convocação dos 
candidatos para etapa de Análise documental 

e entrevista técnica e comportamental 
09/09/2021 Site OSS 

Análise Documental e Realização da 
Entrevista Técnica e Comportamental dos 

candidatos convocados 
A partir de 13/09/2021 

DSEI Porto 
Velho 

Resultado parcial da etapa de entrevista 
técnica e comportamental A partir de 20/09/2021 Site OSS 

Convocação dos aprovados para  processos 
admissionais 

Conforme disponibilidade de vaga e 
autorização da SESAI para contratação 

Escritório OSS 
Local 

Realização dos processos admissionais 
Conforme disponibilidade de vaga e 

autorização da SESAI para contratação. 
Escritório OSS 

Local 

 


