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

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA
DE EVENTOS – MÉDICOS (CRM)
EDITAL SAPS Nº 08, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021- 24º CICLO
PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

1ª Chamada
DATA/HORA DATA/HORA
INÍCIO
FINAL

ETAPA

DESCRIÇÃO

24/09/2021

Publicação do Edital

Publicação no Diário Oficial da União do Edital de
Chamamento Público de Médicos.

Da inscrição no
Chamamento
Público

Período destinado à inscrição dos médicos formados
por meio de instituições de educação superior
brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, com
registro no Conselho Federal de Medicina - CRM

30/09/2021 a
partir das 08h00

06/10/2021 até às
18h00

Publicação da lista dos médicos (CRM) que tiveram o
Publicação das
procedimento de inscrição concluído e estarão aptos à
inscrições concluídas
indicação de municípios por ordem de preferência.
08/10/2021

18/11/2021
a partir de 8h*

22/11/2021
até as 23h59*

29/11/2021

Publicação da
relação de
municípios e
respectivo nº de
vagas confirmadas

Publicação da lista de municípios que confirmaram
adesão às vagas que foram ofertadas pelo Ministério da
Saúde.

Da indicação do
local de atuação
(escolha de vagas)

Escolha de vagas, por ordem de preferência, pelos
médicos formados por meio de instituições de educação
superior brasileiras ou com diploma revalidado no
Brasil, com registro no Conselho Federal de Medicina CRM

Publicação
Preliminar da
alocação médicos –
CRM

Disponibilização de lista com o resultado preliminar
verificado entre os candidatos inscritos, que efetuaram
a escolha do local de atuação, após processamento
eletrônico para a seleção das vagas, considerando
critérios de pontuação e de desempate.

Interposição de
Recurso sobre o
resultado do
processamento das
vagas deste Edital

Possibilidade de interposição de recurso para os
candidatos inscritos, que efetuaram a escolha do local
de atuação, que tenham discordado do resultado de sua
alocação considerando resultado preliminar publicado

06/12/2021

Publicação da lista
com o resultado da
análise dos recursos

Publicação da lista com o resultado da análise dos
recursos, após julgamento da SAPS/MS

09/12/2021

Publicação da lista
com o resultado final
do processamento
eletrônico das vagas

Publicação da lista com o resultado final do
processamento eletrônico das vagas, com indicação de
Município e/ou Distrito por prioridade, bem como a
pontuação, os critérios de desempate, a classificação
obtida do candidato e a indicação deste ter sido alocado
ou não numa das vagas indicadas

24/12/2021
até as 23h59*

Confirmação do
interesse na
alocação

- 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 e anexa no SGP,
na hipótese de ser participante de Programa de
Residência Médica, o comprovante do seu pedido de
desligamento formalizado junto à Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM)

27/12/2021
até as 23h59*

Apresentação
presencial dos
médicos que tiveram
suas documentações
validadas Homologação

Período em que, os médicos que tiveram suas vagas
validadas pelo gestor municipal, deverão se apresentar
no município / distrito, portando em meio físico os
documentos que foram encaminhados eletronicamente
e 2 (duas) vias do termo de adesão assinadas, para
homologação e início das suas atividades no Projeto.
*Médicos não homologados serão excluídos do
processo de seleção.

30/11/2021
a partir de 8h*

09/12/2021
a partir de 8h*

09/12/2021
a partir de 8h*

01/12/2021
até as 23h59*

2ª Chamada
DATA/HORA DATA/HORA
INÍCIO
FINAL

05/01/2021
a partir de 8h*

10/01/2022
até as 23h59*

17/01/2022

ETAPA

DESCRIÇÃO

Da indicação do
local de atuação
(escolha de vagas)

Escolha de vagas, por ordem de preferência, pelos
médicos formados por meio de instituições de educação
superior brasileiras ou com diploma revalidado no
Brasil, com registro no Conselho Federal de Medicina CRM

Publicação
Preliminar da
alocação médicos –
CRM

Disponibilização de lista com o resultado preliminar
verificado entre os candidatos inscritos, que efetuaram
a escolha do local de atuação, após processamento
eletrônico para a seleção das vagas, considerando
critérios de pontuação e de desempate.

18/01/2022
a partir de 8h*

19/01/2022
até as 23h59*

Interposição de
Recurso sobre o
resultado do
processamento das
vagas deste Edital

Possibilidade de interposição de recurso para os
candidatos inscritos, que efetuaram a escolha do local
de atuação, que tenham discordado do resultado de sua
alocação considerando resultado preliminar publicado.

24/01/2022

Publicação da lista
com o resultado da
Publicação da lista com o resultado da análise dos
análise dos recursos,
recursos, após julgamento da SAPS/MS
após julgamento da
SAPS/MS

26/01/2022

Publicação da lista
com o resultado final
do processamento
eletrônico das vagas

26/01/2022
a partir de 8h*

26/01/2022
a partir de 8h*

Publicação da lista com o resultado final do
processamento eletrônico das vagas, com indicação de
Município e/ou Distrito por prioridade, bem como a
pontuação, os critérios de desempate, a classificação
obtida do candidato e a indicação deste ter sido alocado
ou não numa das vagas indicadas

11/02/2022
até as 23h59*

- 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
Confirmação do
impressão, informa sua conta bancária e anexa no SGP,
interesse na alocação na hipótese de ser participante de Programa de
Residência Médica, o comprovante do seu pedido de
desligamento formalizado junto à Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM)

11/02/2022
até as 23h59*

Apresentação
presencial dos
médicos que tiveram
suas documentações
validadas Homologação

Período em que, os médicos que tiveram suas vagas
validadas pelo gestor municipal, deverão se apresentar
no município / distrito, portando em meio físico os
documentos que foram encaminhados eletronicamente
e 2 (duas) vias do termo de adesão assinadas, para
homologação e início das suas atividades no Projeto.
*Médicos não homologados serão excluídos do
processo de seleção.

3ª Chamada
DATA/HORA DATA/HORA
INÍCIO
FINAL
17/02/2022
a partir de 8h*

22/02/2022
até as 23h59*

28/02/2022

ETAPA

DESCRIÇÃO

Da indicação do
local de atuação
(escolha de vagas)

Escolha de vagas, por ordem de preferência, pelos
médicos formados por meio de instituições de educação
superior brasileiras ou com diploma revalidado no
Brasil, com registro no Conselho Federal de Medicina CRM

Publicação
preliminar da
alocação médicos –
CRM

Disponibilização de lista com o resultado preliminar
verificado entre os candidatos inscritos, que efetuaram
a escolha do local de atuação, após processamento
eletrônico para a seleção das vagas, considerando
critérios de pontuação e de desempate.

01/03/2022
a partir de 8h*

02/03/2022
até as 23h59*

Interposição de
Recurso sobre o
resultado do
processamento das
vagas deste Edital

Possibilidade de interposição de recurso para os
candidatos inscritos, que efetuaram a escolha do local
de atuação, que tenham discordado do resultado de sua
alocação considerando resultado preliminar publicado

04/03/2022

Publicação da lista
com o resultado da
Publicação da lista com o resultado da análise dos
análise dos recursos,
recursos, após julgamento da SAPS/MS
após julgamento da
SAPS/MS

14/03/2022

Publicação da lista
com o resultado final
do processamento
eletrônico das vagas

15/03/2022
a partir de 8h*

15/03/2022
a partir de 8h*

Publicação da lista com o resultado final do
processamento eletrônico das vagas, com indicação de
Município e/ou Distrito por prioridade, bem como a
pontuação, os critérios de desempate, a classificação
obtida do candidato e a indicação deste ter sido alocado
ou não numa das vagas indicadas

25/03/2022
até as 23h59*

- 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
Confirmação do
impressão, informa sua conta bancária e anexa no SGP,
interesse na alocação na hipótese de ser participante de Programa de
Residência Médica, o comprovante do seu pedido de
desligamento formalizado junto à Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM)

25/03/2022
até as 23h59*

Apresentação
presencial dos
médicos que tiveram
suas documentações
validadas Homologação

Período em que, os médicos que tiveram suas vagas
validadas pelo gestor municipal, deverão se apresentar
no município / distrito, portando em meio físico os
documentos que foram encaminhados eletronicamente
e 2 (duas) vias do termo de adesão assinadas, para
homologação e início das suas atividades no Projeto.
*Médicos não homologados serão excluídos do
processo de seleção.

*Conforme horário oficial de Brasília.

Brasília/DF, 28 de Dezembro de 2021.

