
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSSHMTJ CASA DE SAÚDE INDÍGENA - 

CASAI BRASILIA CONVÊNIO Nº 878452/2018 

EDITAL Nº 002/2021 – OSSHMTJ, DE 14 DE OUTUBRO 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, a errata referente aos itens 5.1 (1ª etapa) e Anexo III, do referido edital: 

 
 

Onde se lia: 
 
 

5.1  O Processo Seletivo tem caráter eliminatório, classificatório e compreenderá as etapas descritas a seguir: 
 

 

1ª Etapa: Inscrição através do site da conveniada (https://www.hmtj.org.br/unidades/unidades-hmtj/casai-brasilia.php), 

não sendo aceitas inscrições fora do prazo previsto para inscrições dos candidatos. Nesta etapa serão inseridos pelos 
candidatos dados curriculares e, quando houver, dados dos títulos que possuir, para serem analisados pela conveniada. 
Não obstante, os candidatos selecionados para etapa 2ª, deverão comprovar todas as informações oferecidas no ato de 
sua inscrição, assim como os documentos previstos no item 3.4. Serão excluid́os da fase de entrevista todos os candidatos 
que obtiverem pontuacã̧o na fase de análise curricular menor que 10 pontos, exceto nos casos em que houver menos de 
20 candidatos inscritos e validados a participarem da analise curricular para mesma categoria profissional, podendo 
somente nesses casos serem considerados pontuacã̧o superior a 6 pontos. Serão habilitados os candidatos com 
experiência profissional mínima de 01 (um) mês completo no cargo em que se inscreveu. 

 

ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
 

EVENTO Data/Período Local 

Divulgação do Edital de abertura 12/11/2021 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet 12/11/2021 a 25/11/2021 Site OSS 

https://www.hmtj.org.br/unidades/unidades-hmtj/casai-


Divulgação do resultado parcial da 
primeira etapa 

30/11/2021 Site OSS 

Pedidos de reconsideração sobre o 
resultado parcial da primeira etapa 

Até 02/12/2021 Site OSS 

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

 

Até 07/12/2021 

 

Site OSS 

Divulgação da data de convocação 
dos candidatos para etapa de Análise 
documental e entrevista técnica e 

comportamental 

 

08/12/2021 

 

Site OSS 

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

 

A partir de 14/12/2021 

 

SESAI 

Resultado da etapa de entrevista 
técnica e comportamental 

A partir de 21/12/2021 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 

 

 
 

Lê-se: 

 

5.1  O Processo Seletivo tem caráter eliminatório, classificatório e compreenderá as etapas descritas a seguir: 
 

 

1ª Etapa: Inscrição através do site da conveniada (https://www.hmtj.org.br/unidades/unidades-hmtj/casai-brasilia.php), 

não sendo aceitas inscrições fora do prazo previsto para inscrições dos candidatos. Nesta etapa serão inseridos pelos 
candidatos dados curriculares e, quando houver, dados dos títulos que possuir, para serem analisados pela conveniada. 
Não obstante, os candidatos selecionados para etapa 2ª, deverão comprovar todas as informações oferecidas no ato de 
sua inscrição, assim como os documentos previstos no item 3.4. Serão excluid́os da fase de entrevista todos os candidatos 
que obtiverem pontuacã̧o na fase de análise curricular menor que 10 pontos, exceto nos casos em que houver menos de 

https://www.hmtj.org.br/unidades/unidades-hmtj/casai-


20 candidatos inscritos e validados a participarem da analise curricular para mesma categoria profissional e/ou em casos 
específicos determinados pela comissão quando não houver mais cadastro de reserva podendo gerar desassistência aos 
povos indígenas. Sendo assim, somente nesses casos serão consideradas pontuações superiores a 0,2 pontos. Serão 
habilitados os candidatos com experiência profissional mínima de 01 (um) mês completo no cargo em que se inscreveu. 

 

 

ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
 

EVENTO Data/Período Local 

Divulgação do Edital de abertura 12/11/2021 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet 12/11/2021 a 25/11/2021 Site OSS 

Divulgação do resultado parcial da 
primeira etapa 

30/11/2021 Site OSS 

Pedidos de reconsideração sobre o 
resultado parcial da primeira etapa 

Até 02/12/2021 Site OSS 

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

 

Até 07/12/2021 

 

Site OSS 

Divulgação da data de convocação dos 
candidatos para etapa de Análise 
documental e entrevista técnica e 

comportamental 

 

08/12/2021 

 

Site OSS 

Divulgação da 2ª data de convocação dos 
candidatos para etapa de Análise 
documental e entrevista técnica e 
comportamental 

 
 10/01/2022 

 
  Site OSS 

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

 

A partir de 14/12/2021 

 

SESAI 

Resultado da etapa de entrevista 
técnica e comportamental 

A partir de 21/12/2021 Site OSS 



Análise documental e Realização da 
Entrevista Técnica e 
Comportamental com os 
candidatos  aprovados na primeira 
etapa (2ªconvocação) 

A partir de 19/01/2022 SESAI 

Resultado da etapa de entrevista 
técnica e comportamental (2ª 
convocação) 

A partir de 26/01/2022 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 
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