
 
 

PANORAMA - RESULTADO PRELIMINAR 
DA 1ª CHAMADA DO EDITAL Nº 5 DE 12 DE MARÇO DE 2020 

 
Chamamento Público de médicos com CRM para provimento de quase 6.000 vagas em 1.920 

municípios de todos os perfis. 
 
 

Os primeiros resultados do Edital nº 5, publicado em 12 de março de 2020 confirmam a ampla 

adesão de médicos com registro CRM às vagas ofertadas em 1.920 municípios, espalhados por todo 

o território nacional, considerando-se seus diversos perfis. 

Das 5.757 vagas que haviam obtido adesão dos municípios 4.649, ou seja, 81% das mesmas, 

serão potencialmente preenchidas considerando somente o resultado preliminar da 1ª chamada do 

processo seletivo (que contará com um total de 5 chamadas, e se encontra na fase de recursos da 

primeira delas). 

 

 

Verifica-se, o alto grau de comprometimento da classe médica ao Projeto Mais Médicos para o 

Brasil nesse momento de emergência em saúde pública com a proliferação de casos do coronavírus. 

Destaque-se que em todo o histórico do Programa Mais Médicos, considerando os ciclos com maior 

oferta quantitativa de vagas, o atual Chamamento foi o que contou com a adesão mais expressiva 

de profissionais médicos com registro CRM. 



 
 

Quanto ao mapa preliminar de ocupação, destacaram-se o Distrito Federal e os Estados da 

Paraíba, Pernambuco, Acre, Rondônia, Goiás e Rio Grande do Norte, com praticamente 100% das 

vagas ocupadas logo em 1ª chamada. O gráfico a seguir faz um panorama das prováveis ocupações 

das vagas ofertadas: 

 

 



Verificou-se que os Estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os que tiveram mais 

vagas remanescentes para a segunda chamada, sendo o percentual de ocupação de cada um deles de 

43,8% e 63,7% respectivamente. 

Outro ponto que merece comentário é sobre a ocupação das vagas nos diversos perfis de 

municípios. Das 4.649 vagas escolhidas, 47% foram em capitais e regiões metropolitanas (perfil 3), 

locais de maior incidência do COVID-19. 

Na data de publicação do Edital, 12 de março de 2020, o Brasil contava com 77 casos 

confirmados do coronavírus, sendo 43 deles somente em São Paulo. Atualmente lideram em número 

de casos da doença os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, seguidos do Distrito Federal. 

Tais Estados obtiveram intenção de alocação de profissionais médicos nas vagas validadas pelos seus 

gestores na ordem de 72%, 95% e 93% respectivamente, sendo 100% no Distrito Federal. 

 

 

Ponto positivo para os gestores municipais que, demonstrando grande preocupação com a 

saúde da população, efetuaram a renovação de suas adesões ao Programa considerando as vagas 

previstas para o combate à pandemia, chegando a confirmar 99% do total das vagas ofertadas, 

conforme se verifica no gráfico seguinte. 



 
 

Das 5.815 vagas inicialmente oferecidas, apenas um pequeno número (58 vagas) deixou de ser 

incluído no Chamamento deste Edital considerando a opção pela não confirmação das mesmas por 

parte de alguns municípios em Estados como Minas Gerais, Acre e Ceará. 

Importante frisar que os médicos com êxito na alocação nos municípios deverão acessar o SGP 

– Sistema de Gerenciamento de Programas - após a disponibilização do resultado final e confirmar o 

interesse na alocação, cumprindo os demais passos informados no Edital para que possam iniciar suas 

atividades.  

Registre-se que o candidato que não confirmar o interesse na alocação será́ excluído da seleção 

e a vaga será disponibilizada na chamada subsequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


