
 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSSHMTJ 

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

EDITAL Nº 01/2020 – OSSHMTJ 

 

 
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, em atendimento ao ofício 1161/2020/SESAI/GAB/SESAI/MS de 

18/09/2020 ao qual versa sobre a mudança do quadro de vagas relativa ao processo seletivo para composição das Equipes de Ação 

Integrada 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: 

3. DAS VAGAS 

 

A contratação emergencial das 02 (duas) equipes de ação integrada SESAI será composta conforme quadro abaixo: 
 

Cargo Remuneração 
Vagas para candiditos de 

ampla concorrência 

Vagas Reservadas Para 

candidatos indígenas 

Vagas reservadas para 

candidatos portadores 

de deficiência 

Total de vagas 

Enfermeiro R$ 7.808,66 02 01 01 04 

Técnico de Enfermagem R$ 2.580,83 02 01 01 04 



Lê-se: 

3. DAS VAGAS 

 

A contratação emergencial das 02 (duas) equipes de ação integrada SESAI será composta conforme quadro abaixo: 
 

Cargo Remuneração 
Vagas para candiditos de 

ampla concorrência 

Vagas Reservadas Para 

candidatos indígenas 

Vagas reservadas para 

candidatos portadores 

de deficiência 

Total de vagas 

Enfermeiro R$ 7.808,66 01 01 01 03 

Técnico de Enfermagem R$ 2.580,83 03 02 01 06 

 

 

Diante da mudança editada pelo ofício, o resultado relativo ao quadro de enfermeiros, no que tange a segunda convocação para processos 
admissionais, ao qual havia convocado a candidata ISABELA RESENDE PEREIRA, torna-se nulo e sem efeito. 
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