
 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSSHMTJ 

CASA DE SAÚDE INDÍGENA - CASAI BRASILIA CONVÊNIO Nº 878452/2018 

EDITAL Nº 02/2020 – OSSHMTJ 

 

Considerando o quantitativo de candidatos inscritos até o momento, e visando realizar processo seletivo de forma qualitativa para compor 

as equipes integradas e formar quadro reserva, a fim de garantir a continuidade da assistência prestada, 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, que fazendo uso do Ofício Circular 986/2020/SESAI/GAB/SESAI/MS, com o intuito de compor 02 

(duas) equipes volantes para atendimento em áreas indígenas, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, irá fazer a seguinte errata: 

 

Onde se lia: 

ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
 
 

Evento Data/Período Local 

Divulgação 

 

do Edital de      abertura 
15/09/2020 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet 15/09/2020 a 20/09//2020  Site OSS 

Divulgação do resultado parcial da 

primeira etapa 
22/09/2020 Site OSS 

Pedidos de reconsideração sobre o 

resultado parcial da primeira etapa 
Até dia 23/09/2020 até 18h Site OSS 



Resposta dos pedidos de reconsideração e divulgação do 

resultado parcial da primeira etapa pós pedidos de re-

consideração 

 

 
Até dia 24/09/2020 

 

 
Site OSS 

Divulgação da data de convocação dos candidatos 

para etapa de entrevista técnica e comportamental 

 

24/09/2020 

 

Site OSS 

Realização da Entrevista Técnica e Comportamental com 

os candidatos aprovados na primeira etapa. 

 
 

29/09/2020 e 30/09/2020 

 
 

SESAI 

Resultado da etapa de entrevista técnica e 

comportamental 
01/10/2020 Site OSS 

Convocaç ão dos aprovados para  
  

processos ad-

missionais 

Conforme disponibilidade de vaga e 

autorização da SESAI para contratação 
 

Escritório Local 

Realização dos processos admissionais 
Conforme disponibilidade de vaga e 

 
autorização da SESAI para contratação 

 
Escritório Local 

 

 

Lê-se: 

ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

Evento Data/Período Local 

Divulgação 

abertura 

do Edital de 
15/09/2020 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet 15/09/2020 a 27/09//2020  Site OSS 



Divulgação do resultado parcial da 

primeira etapa 
29/09/2020 Site OSS 

Pedidos de reconsideração sobre o 

resultado parcial da primeira etapa 
Até dia 30/09/2020 até 18h Site OSS 

Resposta dos pedidos de reconsideração e divulgação do 

resultado parcial da primeira etapa pós pedidos de re-

consideração 

 
 

Até dia 02/10/2020 

 
 

Site OSS 

Divulgação da data de convocação dos candidatos 

para etapa de entrevista técnica e comportamental 

 

02/10/2020 

 

Site OSS 

Realização da Entrevista Técnica e Comportamental com 

os candidatos aprovados na primeira etapa. 

 
 

05/10/2020 e 06/10/2020 

 
 

SESAI 

Resultado da etapa de entrevista técnica e 

comportamental 
08/10/2020 Site OSS 

Convocaç ão dos aprovados para  
  

processos ad-

missionais 

Conforme disponibilidade de vaga e 

autorização da SESAI para contratação 
 

Escritório Local 

Realização dos processos admissionais 
Conforme disponibilidade de vaga e 

 
autorização da SESAI para contratação 

 
Escritório Local 
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