Carta Circular nº 21/2019-CGPROP/DESF/SAPS/MS
Brasília, 31 de julho de 2019.
PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
COMUNICADO: PRORROGAÇÃO DO 12º CICLO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
Prezado(a) Gestor(a),
Conforme publicado na data de hoje no Diário Oficial da União a prorrogação por mais 3 (três) anos da adesão dos
médicos do 12º ciclo ocorrerá para o participante do Projeto que atenda aos requisitos do item 2.2 do edital nº 2,
de 30 de julho de 2019.
De acordo com o publicado no edital supracitado, nas datas de 01 e 02 de agosto de 2019 o gestor municipal ou o
profissional médico poderá manifestar o desinteresse na prorrogação automática da adesão por meio do Sistema
de Gerenciamento de Programas (SGP) acessível pelo endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br.
ATENÇÃO:



Caso não haja manifestação do Gestor Municipal no SGP ficará subentendido que a solicitação de
prorrogação automática está validada.
A prorrogação da adesão terá início no primeiro dia após o vencimento do Termo de Adesão e Compromisso
original.

O edital de chamamento público nº 02, de 30 de julho de 2019, assim como o cronograma abaixo estão disponíveis
no site http://maismedicos.gov.br. Ressalta-se que é dever do candidato estar ciente das informações contidas no
Edital, assim como acompanhar o cronograma e respectivas alterações.
Cronograma - Edital nº 02, de 30 de julho de 2019 - Prorrogação da adesão dos médicos participantes do PMMB
do 12º ciclo.
DATA/ HORÁRIO
FINAL

ETAPA

DESCRIÇÃO

31/07/2019

Publicação do Edital

Publicação no Diário Oficial da União do Edital de
prorrogação da participação no PMMB.

01 e 02/08/2019
até às 18h*

Manifestação de desinteresse do Gestor
Municipal

Período para o gestor municipal acessar o
SGP e
eventualmente manifestar
desinteresse quanto à
permanência do profissional no município.

01 e 02/08/2019
até às 18h*

Manifestação de desinteresse do
Profissional

Período para o profissional-bolsista (perfil 4 a 8) acessar o SGP
e eventualmente manifestar desinteresse em prorrogar seu
período de permanência no PMMB, logo seu Termo de
Adesão.

04/08/2019

Publicação dos profissionais com
prorrogação validada

Publicação dos profissionais
permanência validada.

com

prorrogação

de

Atenciosamente,
Projeto Mais Médicos para o Brasil
Coordenação Geral de Provisão de Profissionais para Atenção Primária - CGPROP
Departamento de Saúde da Família - DESF
Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Ministério da Saúde – MS
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