
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE 
JESUS 

– OSSHMTJ 

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA – DSEI TAPAJÓS/PA CONVÊNIO Nº 878448/2018 

ERRATA EDITAL Nº 06/2020 
 
 
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 foi identificado uma inconsistência na da data DAS 

INSCRIÇÕES e CALENDÁRIO DE EVENTOS. 

 

Onde lê-se: 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1           - As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, no site da OSSHMTJ (www.osshmtj.org.br), do dia 10/08/2020 à 12/08/2020 horário 
de Brasília, sendo desclassificado o candidato que porventura fizer o cadastro antes ou depois da data informada nesteedital. 

 

E 

 

   ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

Evento Data/Período Local 

Divulgação doEdital deabertura; 09/09/2020 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet; 10/09/2020 à 12/09/2020 Site OSS 

Divulgação do resultado parcial da primeira etapa; 14/09/2020 Site OSS 

Pedidos de reconsideração do resultado parcial da primeiraetapa; Até 15/09/2020 até 12h Site OSS 

Resposta dos pedidos de reconsideração do resultado parcial da primeira etapa e convocação para a etapa 
deavaliação documental; 

Até 16/09/2020 Site OSS 

Avaliação documental dos classificados de acordo com o número previsto no item 5.5; 18/09/2020 Na cidade origem do DSEI 

Resultado final; 21/09/2020 Site OSS 

Convocação dos aprovados de acordo com o número de vagas disponíveis, parainíciodos processos 
admissionais; 

24/09/2020 Na cidade origem do DSEI 



Lê-se: 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 - As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, no site da OSSHMTJ (www.osshmtj.org.br), do dia 11/09/2020 à 13/09/2020 
horário de Brasília, sendo desclassificado o candidato que porventura fizer o cadastro antes ou depois da data informada nesteedital.  
 
E 

 
ANEXO III – CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
 

Evento Data/Período Local 

Divulgação doEdital deabertura; 11/09/2020 Site OSS e SESAI 

Período de inscrições pela Internet; 11/09/2020 à 13/09/2020 Site OSS 

Divulgação do resultado parcial da primeira etapa; 14/09/2020 Site OSS 

Pedidos de reconsideração do resultado parcial da primeiraetapa; Até 15/09/2020 até 12h Site OSS 

Resposta dos pedidos de reconsideração do resultado parcial da primeira etapa e 
convocação para a etapa deavaliação documental; 

Até 16/09/2020 Site OSS 

Avaliação documental dos classificados de acordo com o número previsto no item 5.5; 18/09/2020 Na cidade origem do DSEI 

Resultado final; 21/09/2020 Site OSS 

Convocação dos aprovados de acordo com o número de vagas disponíveis, parainíciodos 
processos admissionais; 

24/09/2020 Na cidade origem do DSEI 

 
 


