Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Saúde da Família
Coordenação-Geral de Formação e Provisão de Profissionais para Atenção Primaria

CRONOGRAMA DE EVENTOS MÉDICO E GESTOR
EDITAL SAPS Nº 13 de 21 de dezembro de 2021 (15º CICLO)
EDITAL SAPS Nº 14 de 21 de dezembro de 2021 (17º CICLO)
Prorrogação automática da adesão dos médicos formados em instituições de educação superior brasileira ou
com diploma revalidado no Brasil, com registro profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM), e
médicos brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras, com habilitação para
exercício da medicina no exterior (intercambista individual), participantes do Projeto Mais Médicos para o
Brasil, regidos pelo Edital SGTES/MS nº 12, de 27 de novembro de 2017 (15º ciclo), e que foram
contemplados pela prorrogação (um ano) do Edital SAPS/MS nº 12, 17 de novembro de 2020, e regidos pelo
Edital SGTES/MS nº 22, 07 de dezembro de 2018 (17º ciclo), alocados em municípios de perfis 1 a 8.
DATA/HORA DE INÍCIO
E FIM

ETAPA

DESCRIÇÃO

22/12/2021

Publicação do Edital

Publicação no DOU e disponibilização do
Edital, Cronograma de Eventos e Lista de
médicos aptos a prorrogação no Endereço
Eletrônico http://maismedicos.gov.br

24/12 a 29/12/2021

Manifestação de
desinteresse do
Profissional

Período no qual o Profissional terá para acessar
o Sistema de Gerenciamento de Programas –
SGP, e manifestar seu desinteresse em
prorrogar seu período de permanência, no
PMMB.

Manifestação de
desinteresse do Gestor
Municipal

Período no qual o Gestor municipal terá para
acessar o Sistema de Gerenciamento de
Programas – SGP, e manifestar seu
desinteresse quanto à permanência do
profissional no município.

Resultado Final dos
profissionais com
prorrogação validada

Publicação no DOU e disponibilização do
resultado final dos profissionais com
prorrogação de permanência validada - no
endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br

Das 8h às 23h59*

24/12 a 29/12/2021
Das 8h às 23h59*

31/12/2021
*Horário oficial de Brasília.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2021.

