
 
 

RETIFICAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EVENTOS – MUNICÍPIOS 

19º CICLO - EDITAL SAPS Nº 5/2020 
PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 

 

Termo de adesão pelo período de 1 (um) ano 
 

1ª CHAMADA 

Data / Hora 
início 

Data / Hora 
final 

Etapa Descrição 

12/03/2020 Publicação do Edital - Publicação no Diário Oficial da União do Edital para 
renovação da adesão de município e do Distrito 

Federal. 

 
 

12/03/2020 

 
 

Disponibilização da lista dos Municípios 
elegíveis. 

- Disponibilização da relação dos municípios/DSEI e 
Distrito Federal elegíveis aptos à renovação da 

adesão e confirmação de vagas disponibilizadas 
para ocupação no âmbito do ProjetoMais Médicos 

para o Brasil pelo período de 1 (um) ano, no 
endereço eletrônico: http://maismedicos.gov.br 

 
 

16/03/2020 

 
 

22/03/2020 
Até as 18h* 

 
 

Confirmação de vagas 

- Acesso dos municípios/DSEI e Distrito Federal ao 
SGP para Renovação da Adesão e confirmação de 

vagas disponibilizadas. 

 
 

23/03/2020 

Disponibilização da relação dos 
municípios com adesão renovada e 
vagas confirmadas para escolha dos 

médicos 

- Disponibilização da relação dos municípios/DSEI e 
Distrito Federal com Adesão Renovada e vagas 

confirmadas para escolha pelos médicos no Edital 
SAPS/MS, nº 5, de 11 de março de 2020 no 

endereço eletrônico: 
http://maismedicos.saude.gov.br.. 

 
 
 
 
 
 
 

 
15/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
24/04/2020 

 
 
 
 

Validação 

- Apresentação pessoal dos médicos no 
municípios/DSEI ou Distrito Federal para entrega 

dos documentos previstos no Edital e para validação 
da sua alocação, atendido os requisitos legais e 

editalícios. 

 
 

- Médicos que não se apresentarem ou não 
atenderem aos requisitos para validação serão 

excluídos da seleção. 

Início das atividades - Início das atividades dos médicos que obtiveram 
êxito na alocação na 1ª Chamada 

 
 

 
Homologação 

- Homologação da alocação dos médicos pelos 
gestores municipais confirmando que iniciaram suas 

atividades no Projeto. 

- Médicos que não iniciarem as atividades não 
serão homologados e serão excluídos da 

seleção. 

http://maismedicos.gov.br/
http://maismedicos.gov.br/
http://maismedicos.gov.br/


2ª CHAMADA 

Data / Hora 
início 

Data / Hora 
final 

Etapa Descrição 

 
 

 
16/04/2020 

 
 

 
Disponibilização da relação dos 

municípios com adesão renovada e 
vagas confirmadas para escolha dos 

médicos 

-Disponibilização da relação dos municípios/DSEI 
e/ou Distrito Federal com vagas não ocupadas na 1ª 

chamada para a escolha pelos médicos na 2ª 
chamada, no e ndereço eletrônico: 
http://maismedicos.saude.gov.br. 

- Somente os médicos que indicaram 
municípios/DSEI e/ou Distrito Federal na 2ª 
chamada e não obtiveram êxito na alocação 
poderão participar da escolha de vagas na 3ª 

chamada. 

 
 
 
 
 

 
30/04/2020 

 
 
 
 
 

 
12/05/2020 

 
 
 
 

Validação 

- Apresentação pessoal dos médicos no 
municípios/DSEI ou Distrito Federal para entrega 

dos documentos previstos no Edital e para validação 
da sua alocação, atendido os requisitos legais e 

editalícios. 

 
 

- Médicos que não se apresentarem ou não 
atenderem aos requisitos para validação serão 

excluídos da seleção. 

Início das atividades - Início das atividades dos médicos que obtiveram 
êxito na alocação na 2ª Chamada 

 
 

 
Homologação 

- Homologação da alocação dos médicos pelos 
gestores municipais confirmando que iniciaram suas 

atividades no Projeto. 

- Médicos que não iniciarem as atividades não 
serão homologados e serão excluídos da 

seleção. 

http://maismedicos.saude.gov.br/


3ª CHAMADA 

Data / Hora 
início 

Data / Hora 
final 

Etapa Descrição 

 
 

 
07/05/2020 

 
 

 
Disponibilização da relação dos 

municípios com adesão renovada e 
vagas confirmadas para escolha dos 

médicos 

-Disponibilização da relação dos municípios/DSEI 
e/ou Distrito Federal com vagas não ocupadas na 2ª 

chamada para a escolha pelos médicos na 3ª 
chamada, no e ndereço eletrônico: 
http://maismedicos.saude.gov.br. 

- Somente os médicos que indicaram 
municípios/DSEI e/ou Distrito Federal na 3ª 
chamada e não obtiveram êxito na alocação 
poderão participar da escolha de vagas na 4ª 

chamada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
19/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
26/05/2020 

 
 
 
 

Validação 

- Apresentação pessoal dos médicos no 
municípios/DSEI ou Distrito Federal para entrega 

dos documentos previstos no Edital e para validação 
da sua alocação, atendido os requisitos legais e 

editalícios. 

 
 

- Médicos que não se apresentarem ou não 
atenderem aos requisitos para validação serão 

excluídos da seleção. 

Início das atividades - Início das atividades dos médicos que obtiveram 
êxito na alocação na 3ª Chamada 

 
 

 
Homologação 

- Homologação da alocação dos médicos pelos 
gestores municipais confirmando que iniciaram suas 

atividades no Projeto. 

- Médicos que não iniciarem as atividades não 
serão homologados e serão excluídos da 

seleção. 

http://maismedicos.saude.gov.br/


4ª CHAMADA 

Data / Hora 
início 

Data / Hora 
final 

Etapa Descrição 

 
 

 
20/05/2020 

 
 

 
Disponibilização da relação dos 

municípios com adesão renovada e 
vagas confirmadas para escolha dos 

médicos 

-Disponibilização da relação dos municípios/DSEI 
e/ou Distrito Federal com vagas não ocupadas na 3ª 

chamada para a escolha pelos médicos na 4ª 
chamada, no endereço eletrônico: 
http://maismedicos.saude.gov.br. 

- Somente os médicos que indicaram 
municípios/DSEI e/ou Distrito Federal na 4ª 
chamada e não obtiveram êxito na alocação 
poderão participar da escolha de vagas na 5ª 

chamada. 

 
 
 
 
 
 

 
01/06/2020 

 
 
 
 
 
 

 
08/06/2020 

 
 
 
 

Validação 

- Apresentação pessoal dos médicos no 
municípios/DSEI ou Distrito Federal para entrega 

dos documentos previstos no Edital e para validação 
da sua alocação, atendido os requisitos legais e 

editalícios. 

 
 

- Médicos que não se apresentarem ou não 
atenderem aos requisitos para validação serão 

excluídos da seleção. 

Início das atividades - Início das atividades dos médicos que obtiveram 
êxito na alocação na 2ª Chamada 

 
 

 
Homologação 

- Homologação da alocação dos médicos pelos 
gestores municipais confirmando que iniciaram suas 

atividades no Projeto. 

- Médicos que não iniciarem as atividades não 
serão homologados e serão excluídos da 

seleção. 

http://maismedicos.saude.gov.br/


5ª CHAMADA 

Data / Hora 
início 

Data / Hora 
final 

Etapa Descrição 

 
 

03/06/2020 

 
 

Disponibilização da relação dos 
municípios com adesão renovada e 
vagas confirmadas para escolha dos 

médicos 

-Disponibilização da relação dos municípios/DSEI 
e/ou Distrito Federal com vagas não ocupadas na 4ª 

chamada para a escolha pelos médicos na 5ª 
chamada, no e ndereço eletrônico: 
http://maismedicos.saude.gov.br . 

 
 
 
 
 
 
 
 

12/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

18/06/2020 

 
 
 
 

Validação 

- Apresentação pessoal dos médicos no 
municípios/DSEI ou Distrito Federal para entrega 

dos documentos previstos no Edital e para validação 
da sua alocação, atendido os requisitos legais e 

editalícios. 

 
 

- Médicos que não se apresentarem ou não 
atenderem aos requisitos para validação serão 

excluídos da seleção. 

Início das atividades - Início das atividades dos médicos que obtiveram 
êxito na alocação na 2ª Chamada 

 
 

 
Homologação 

- Homologação da alocação dos médicos pelos 
gestores municipais confirmando que iniciaram suas 

atividades no Projeto. 

- Médicos que não iniciarem as atividades não 
serão homologados e serão excluídos da 

seleção. 

*Conforme horário oficial de Brasília 

 
 

Brasília/DF, 30 de abril de 2020. 

http://maismedicos.saude.gov.br/

