
 
  

CRONOGRAMA DE EVENTOS 

EDITAL SAPS Nº 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 

PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 

 

Médico Formado em Instituição de Educação Superior brasileira ou com diploma 

revalidado no Brasil – CRM BRASIL  
 

Ocupação de vagas no município de Manaus/AM pelo período de 1 (um) ano  

 

 

DATA/HORA 

INÍCIO 

DATA/ HORA 

FINAL 
ETAPA DESCRIÇÃO 

19/01/2021 Publicação do Edital. 
 

Publicação no Diário Oficial da União  

8h* do dia 

19/01/2021 

18h* do dia  

20/01/2021 Período de Inscrição. 

 
Inscrição dos Médicos. 

 

 

22/01/2021 
Resultado Preliminar da alocação 

 

Disponibilização no endereço eletrônico 

http://maismedicos.saude.gov.br da lista preliminar dos 
médicos que obtiveram êxito na alocação no 

processamento eletrônico das vagas. 

8h* do dia 

22/01/2021 

12h* do dia 

22/01/2021 Interposição de Recurso 
Período de interposição de Recurso pelos médicos 
quanto ao resultado preliminar da alocação  

13h* do dia 

22/01/2021 

18h* do dia 

22/01/2021 Análise de Recurso Período de análise de Recurso pela SAPS/MS. 

25/01/2021 Resultado do Recurso 

Disponibilização no endereço eletrônico 

http://maismedicos.saude.gov.br do resultado dos 
Recursos  

25/01/2021 
Disponibilização do Resultado final da 

alocação 

 

Disponibilização no endereço eletrônico 

http://maismedicos.saude.gov.br da lista final dos 
médicos que obtiveram êxito na alocação. 



26/01/2021 

- Confirmação do interesse na alocação 

- envio por meio de endereço eletrônico dos 

documentos descritos no subitem 7.2 do 

edital ao gestor municipal  

 

 

 

Nesta etapa o médico que obteve êxito na alocação 
acessa o SGP, confirma o seu interesse na alocação, tem 

acesso ao Termo de Adesão e Compromisso para 
impressão, informa sua conta bancária, anexa no SGP, 

os documentos exigidos nos termos do edital e 

encaminha por meio de endereço eletrônico ao gestor 
municipal os documentos descritos no subitem 7.2 do 

edital para validação da sua alocação. 

 
O endereço eletrônico para envio dos documentos ao 

gestor municipal será informado ao profissional por 

meio de mensagem encaminhada no seu e-mail 
cadastrado no SGP no ato da sua inscrição. 

 

Médicos que não confirmarem o interesse na    

alocação e não atenderem aos demais requisitos do 

edital serão excluídos da seleção. 
 

8h* do dia 

27/01/2021 

18h* do dia 

27/01/2021 Validação da alocação pelo gestor municipal  

O gestor municipal analisará os documentos 
encaminhados pelo médico verificando se atende aos 

requisitos para validação da sua alocação. 
 

Médicos que não atenderem aos requisitos para 

validação da alocação serão excluídos da seleção. 

28/01/2021 Solicitação de passagem aérea 

Os médicos com alocação validada que não residem no 
estado do Amazonas, caso queiram e atendam aos 

requisitos legais poderão solicitar passagem aérea para 
deslocamento até o município de Manaus para início das 

suas atividades e homologação da sua alocação pelo 

gestor municipal, conforme orientações da SAPS/MS. 
Os médicos que atendem aos requisitos para a 

concessão das passagens aéreas, mas não queiram fazer 

uso do benefício ou aqueles que residem no estado do 
Amazonas poderão se dirigir de imediato ao município 

dentro do período previsto neste cronograma para início 
das atividades e homologação da alocação pelo gestor 

municipal. 

 

8h* do dia 

29/01/2021 

18h* do dia 

10/02/2021 

Início das atividades 

 

Apresentação pessoal dos médicos no município para 

entrega dos documentos previstos no Edital e início das 

atividades e homologação da sua alocação. 

Homologação 

   

 Homologação da alocação dos médicos pelos gestores 

confirmando que iniciaram suas atividades no Projeto. 

 

Médicos que não iniciarem as atividades e/ou não 

atenderem aos demais requisitos do edital para 

homologação, não serão homologados e serão 

excluídos da seleção. 

*Conforme horário oficial de Brasília  

 

Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. 


