
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 

– OSSHMTJ 

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA – DSEI PORTO VELHO-RO 

CONVÊNIO Nº 878450/2018 

ERRATA 02 DO EDITAL Nº 02/2020 

 

 

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, por meio desta errata que após a determinação estadual de isolamento restritivo (Lockdown) em Rondônia, 

faremos uma alteração na etapa de avaliação documental no que tange a forma de entrega dos documentos e no prazo anteriormente estipulado. 

Considerando o intuito desta conveniada de não trazer prejuízo a nenhum candidato, permitiremos aos convocados para esta etapa que encontraram dificuldade 

de locomoção para entrega dos documentos comprobatórios da inscrição o envio destes por meio eletrônico através do e-mail: 

avaliacaodocerr@hmtjsaudeindigena.org.br 

O candidato deverá se identificar com nome completo e CPF, bem como anexar todos os documentos previstos no item 4.2 do Edital. Todos os documentos devem 

conter a descrição do documento no nome do arquivo . 

Será excluid́o do processo seletivo o candidato que não apresentar a documentação comprobatória com base na sua ficha de inscrição no ato da avaliação 

documental, bem como deixar de seguir as orientações de data e meio de comunicação disponibilizado para esta etapa. 
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ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

Onde lê-se: 

 

Evento Data/Período Local 

Divulgação doEdital de 

abertura 

28/05/2020 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet 28/05/2020 a 31/05/2020 Site OSS 

Divulgação do resultado parcial da 

primeira etapa 

01/06/2020 Site OSS 

Pedidos de reconsideração do 

resultado parcial da primeira 

etapa 

Até 02/06/2020 até 12h Site OSS 

Resposta dos pedidos de 

reconsideração do resultado 

parcial da primeira etapa e 

convocação para a etapa de 

avaliação documental 

Até 03/06/2020 Site OSS 



Avaliação documental dos 

classificados de acordo com o 

número previsto no item 5.5. 

04/06/2020 Na cidade origem do DSEI 

Segunda avaliação documental 
dos classificados de acordo com o 
número previsto no item 5.5. 

 

08/06/2020 Na cidade origem do DSEI 

Resultado final 09/06/2020 Site OSS 

Convocação dos aprovados de 

acordo com o número de vagas 

disponíveis, para início 

dos processos admissionais 

10/06/2020 Na cidade origem do DSEI 

 

Lê-se: 

Evento Data/Período Local 

Divulgação doEdital de 

abertura 

28/05/2020 Site OSS HMTJ e SESAI 

Período de inscrições pela Internet 28/05/2020 a 31/05/2020 Site OSS HMTJ 

Divulgação do resultado parcial da 

primeira etapa 

01/06/2020 Site OSS HMTJ 



 Pedidos de reconsideração do 

resultado parcial da primeira 

etapa 

Até 02/06/2020 até 12h Site OSS HMTJ 

Resposta dos pedidos de 

reconsideração do resultado 

parcial da primeira etapa e 

convocação para a etapa de 

avaliação documental 

Até 03/06/2020 Site OSS HMTJ 

Avaliação documental dos 

classificados de acordo com o 

número previsto no item 5.5. 

04/06/2020 Na cidade origem do DSEI 

Segunda avaliação documental 
dos classificados de acordo com o 
número previsto no item 5.5 

 

08/06/2020 Na cidade origem do DSEI 

Segunda avaliação documental 
dos classificados de acordo com o 
número previsto no item 5.5, por 
meio eletronico  

 

10/06/2020 Endereço eletronico: 
avaliacaodocerr@hmtjsaudeindigena.org.br  

Resultado final 11/06/2020 Site da OSS HMTJ 

Convocação dos aprovados de 

acordo com o número de vagas 

disponíveis, para início 

dos processos admissionais 

15/06/2020 Na cidade origem do DSEI 
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