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

CASAI BRASILIA CONVÊNIO Nº 878452/2018 

EDITAL Nº 002/2022 – OSSHMTJ, DE 21 DE JUNHO DE 2022 
 

 
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 abaixo, do referido edital: 

 
 

Onde se lia: 
 
 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - OSSHMTJ, pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, no uso de suas atribuições comunica aos interessados sobre a realização de Seleção Externa 
Simplificada consoante este Edital disponibilizado no site https://www.hmtj.org.br/unidades/unidades-hmtj/casai-brasilia.php e 
site da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Os interessados deverão acessar o site da OSSHMTJ para realizarem as 
inscrições. 

 
3.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet no site da conveniada 

https://www.hmtj.org.br/unidades/unidades-hmtj/casai-brasilia.php. O período para a inscrição corresponde de 08/07/2022 a 
19/07/2022, até às 23:59 horas (horário de Brasília). 

 
5.4.2. 1ª Etapa: Inscrição através do site da conveniada: (https://www.hmtj.org.br/unidades/unidades-hmtj/casai-

brasilia.php). 
 
5.4.4.1. A convocação para realização desta etapa será publicada, no site (https://www.hmtj.org.br/unidades/unidades-

hmtj/casai-brasilia.php). 
 
 
 

Lê-se: 
 

 



A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - OSSHMTJ, pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, no uso de suas atribuições comunica aos interessados sobre a realização de Seleção Externa 
Simplificada consoante este Edital disponibilizado no site https://hmtj.org.br/home/unidades-indigenas/indigenas-casai-brasilia/ 
e site da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Os interessados deverão acessar o site da OSSHMTJ para realizarem as 
inscrições. 

 
3.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet no site da conveniada https://hmtj.org.br/home/unidades-

indigenas/indigenas-casai-brasilia/. O período para a inscrição corresponde de 08/07/2022 a 19/07/2022, até às 23:59 horas 
(horário de Brasília). 

 
5.4.2. 1ª Etapa: Inscrição através do site da conveniada: (https://hmtj.org.br/home/unidades-indigenas/indigenas-casai-

brasilia/). 
 
5.4.4.1. A convocação para realização desta etapa será publicada, no site (https://hmtj.org.br/home/unidades-

indigenas/indigenas-casai-brasilia/). 
 

 
 

 
 

 


