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
EDITAL SAPS/MS Nº 9, DE 26 DE MARÇO DE 2020- 20º CICLO
PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
REINCORPORAÇÃO DE MÉDICOS INTERCAMBISTAS ORIUNDOS DA
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – ART. 23-A DA LEI Nº 12.871/2013
DATA/HORA
INÍCIO

DATA/ HORA
FINAL

ETAPA

DESCRIÇÃO

1ª CHAMADA

26/03/2020

Publicação do Edital

- Publicação no Diário Oficial da União do Edital para
manifestação de interesse na reincorporação ao Projeto
Mais Médicos para o Brasil dos médicos intercambistas,
oriundos da cooperação internacional, que atendam aos
requisitos do art. 23-A da Lei nº 12.871, de 22 de outubro
de 2013, incluído pela Lei nº 13.958 de 2019 e da relação
nominal dos médicos aptos a participarem do
chamamento público.

Até
8:00h*do dia às18:00h* do
30/03/2020
dia
03/04/2020

Período para
manifestação de interesse na
reincorporação com a anexação de
documentos no SGP

- O médico deverá acessar o SGP para manifestar
interesse na reincorporação ao Projeto e proceder a
anexação dos documentos comprobatórios da sua
condição migratória, nos termos do item 4 do edital.

Até
8:00h* do dia às18:00h* do
06/04/2020
dia
09/04/2020

Verificação pela SAPS acerca da
inserção dos documentos no SGP pelo
médico para fins de validação da sua
manifestação de interesse

- A SAPS/MS irá verificar se o médico anexou no SGP os
documentos, nos termos do Edital, e se concluiu a
manifestação de interesse.

08/04/2020

Disponibilização da relação de
Disponibilização
no
endereço
eletrônico
municípios com vagas disponíveis para http://maismedicos.gov.br
da
relação
de
municípios
com
escolha dos médicos
vagas disponíveis para escolha dos médicos na 1ª chamada.
1ª chamada

13/04/2020

Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br da lista dos médicos com
Disponibilização da lista dos médicos manifestação de interesse validada aptos a escolha do local
com manifestação de interesse validada de atuação.
- Médico que não tiver a manifestação de interesse
validada será excluído do chamamento público.
- Escolha das vagas pelos médicos com manifestação de
interesse validada.

8:00h* do dia
13/04/2020

Até às
18:00h* do
dia
16/04/2020

20/04/2020

8:00h* do dia
20/04/2020

Até às
18:00h* do
dia
22/04/2020

Escolha de vagas
1ª chamada

Resultado final da 1ª chamada

- Será oportunizado ao médico a indicação de 4 (quatro)
localidades e sua ordem de preferência (prioridade).
- O médico que não indicar municípios será excluído da
seleção e não poderá participar da chamada
subsequente.

Disponibilização da lista do resultado da 1ª chamada por
meio do endereço eletrônico:
http://maismedicos.saude.gov.br

- Período para o médico que obteve êxito na alocação na
1ª chamada acessar o SGP para: incluir os dados bancários
e decidir acerca da solicitação de passagem para
deslocamento até o local de alocação.
Acesso do profissional ao SGP para
realizar ações previstas no Edital

- Somente poderão solicitar passagem os médicos que
atenderem aos requisitos previstos nas normas de
regência do PMMB.
- A passagem solicitada e autorizada no SGP não será
passível de alteração.

Homologação da alocação pelo gestor
1ª chamada

- Homologação da alocação dos médicos pelos gestores no
Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP),
confirmando que iniciaram suas atividades.
- Médicos que não iniciarem as atividades não serão
homologados e serão excluídos do chamamento público.

Até
8:00h* do dia às18:00h*do
23/04/2020
dia
08/05/2020
Início das atividades pelos médicos
1ª chamada

- Apresentação pessoal no município dos médicos que
obtiveram êxito na alocação na 1ª chamada para entrega das
duas vias do Termo de Adesão e Compromisso devidamente
assinadas e início das atividades.

2ª CHAMADA

25/05/2020

Disponibilização da relação de
Disponibilização
no
endereço
eletrônico
municípios com vagas disponíveis para
http://maismedicos.gov.br da relação de municípios com
escolha dos médicos
vagas disponíveis para escolha dos médicos na 2ª chamada.
2ª chamada

- Escolha das vagas pelos médicos que indicaram municípios
na 1ª Chamada e não obtiveram êxito na alocação e poderão
participar da escolha de vagas na 2ª Chamada.

Até
8:00h* do dia às18:00h* do
26/05/2020
dia
29/05/2020

Escolha de vagas
2ª chamada

02/06/2020

Resultado final da 2ª chamada

- Será oportunizado ao médico a indicação de 4 (quatro)
localidades e sua ordem de preferência (prioridade).
- O médico que não indicar municípios será excluído da
seleção e não poderá participar de eventual chamada
subsequente.

- Disponibilização da lista do resultado da 2ª chamada por
meio do endereço eletrônico:
http://maismedicos.saude.gov.br

8:00h* do dia
03/06/2020

Até às
18:00h* do
dia
05/06/2020

- Período para o médico que obteve êxito na alocação na
2ª chamada acessar o SGP para: incluir os dados
bancários; e decidir acerca da solicitação de passagem para
deslocamento até o local de alocação.
Acesso do profissional ao SGP para
realizar ações previstas no Edital

- Somente poderão solicitar passagem os médicos que
atenderem aos requisitos previstos nas normas de
regência do PMMB.
- A passagem solicitada e autorizada no SGP não será
passível de alteração.

Início das atividades pelos médicos
2ª chamada

- Apresentação pessoal no município dos médicos que
obtiveram êxito na alocação na 2ª chamada para entrega das
duas vias do Termo de Adesão e Compromisso devidamente
assinadas e início das atividades.
-Homologação da alocação dos médicos pelos gestores no
Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP),
conformando que iniciaram suas atividades.

8:00h* do dia
08/06/2020

Até as
18:00h* do
dia
19/06/2020

- Médicos que não iniciarem as atividades não serão
homologados e serão excluídos do chamamento público.
Homologação da alocação pelo gestor
2ª chamada

- Importante: Caso haja médicos que indicaram municípios
nas 2 chamadas previstas neste cronograma e não obtiveram
êxito na alocação, serão realizadas chamadas subsequentes,
nos prazos constantes do cronograma complementar a ser
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br conforme disposto nos subitem
9.11 do Edital.

* Conforme horário oficial de Brasília.

Brasília/DF, 07 de abril de 2020.

