
RETIFICAÇÃO 
 

 
 

CRONOGRAMA DE EVENTOS 

EDITAL SGTES/MS Nº 22, DE 7 DE DEZEMBRODE 2018 

PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Adesão para fins de alocação nas vagas ociosas de cooperação com organismo internacional 

 

 

CRM BRASIL 

DATA/HORA 

INÍCIO 

DATA/ HORA 

FINAL 

 
ETAPA 

 
DESCRIÇÃO 

 

 

 
10/12/2018 

 

 

 
Publicação do Edital 

- Publicação no Diário Oficial da União do Edital para adesão de: 

a) Médicos formados em instituição de educação superior 

brasileira ou com diploma revalidado no Brasil. (CRM Brasil); 

b) Médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com 

habilitação para exercício da Medicina no exterior; e 

c) Médicos estrangeiros com habilitação para exercício da 

Medicina no exterior 

20/12/2018 das 8h 

até 21/12/2018 às 18h* 

Inscrição e Escolha de Municípios/DSEI 

CRM Brasil 

-Inscrição e Escolha de Municípios/DSEI’s com vagas disponíveis 

para os médicos CRM Brasil, conforme regras do Edital. 

 
27/12/2018 

Publicação de médicos alocados - Publicação da lista com alocação dos médicos CRM, após escolha 

de municípios. 

 

 

 

 

 

07/01/2019 das 8h 

até 10/01/2019 às 18:00h* 

 
Validação das alocações 

CRM Brasil 

- Apresentação pessoal dos médicos nos Municípios/DSEI para 

entrega dos documentos previstos no Edital. 

- Validação do médico pelo Gestor Municipal no sistema SGP. 

 
Início das atividades dos médicos 

CRM Brasil 

 
- Início das atividades dos médicos CRM Brasil nos 

Municípios/DSEI. 

 

Homologação 

 
- Gestor Municipal acessa o SGP para homologação do início das 

atividades. 

 

14/01/2019 

 
Publicação final 

médicos CRM homologados 

 
- Publicação da lista de médicos homologados que deram início às 

atividades. 

BRASILEIRO FORMADO NO EXTERIOR 

DATA/HORA 

INÍCIO 

DATA/ HORA 

FINAL 

 
ETAPA 

 
DESCRIÇÃO 

 

 

 
10/12/2018 

 

 

 
Publicação do Edital 

- Publicação no Diário Oficial da União do Edital para adesão de: 
a) Médicos formados em instituição de educação superior 

brasileira ou com diploma revalidado no Brasil. (CRM Brasil); 

b) Médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com 

habilitação para exercício da Medicina no exterior; e 

c) Médicos estrangeiros com habilitação para exercício da 

Medicina no exterior 

 

 
 

11/12/2018 às 08h 

até 16/12/2018 às 23h59h* 

 
Período de Inscrição dos médicos brasileiros 

com habilitação para exercício da medicina no 

exterior e dos médicos estrangeiros com 

habilitação para exercício da Medicina no 

exterior 

 
- Inscrição dos Médicos brasileiros formados em instituições 

estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no 

exterior e dos Médicos estrangeiros com habilitação para exercício 

da Medicina no exterior. 

Obs.: As inscrições não garantem alocação e participação no 

Projeto. 



  

Inserção de documentos obrigatórios no Sistema 

de Gerenciamento de Programas (SGP) 

- Serão analisados apenas os documentos inseridos no SGP, de 

forma completa, nos termos do Edital. A não inclusão dos 

documentos acarretará na desclassificação do candidato. 

 

11/12/2018 a 28/01/2019 

às 18h* 

Validação dos documentos 

Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior 

- Assessoria Internacional do Ministério da Saúde – AISA/MS 

realiza a análise dos documentos apresentados pelos profissionais 

brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior. 

 
31/01/2019 

Publicação da validação dos documentos dos 

médicos brasileiros com habilitação para 

exercício da medicina no exterior. 

- Publicação de médicos brasileiros com habilitação para exercício 

da medicina no exterior com inscrições validadas, aptos à escolha 

de municípios. 

 

 
 

13/02/2019 

 

 

Publicação da relação dos municípios com vagas 

remanescentes 

- Publicação da relação dos municípios com vagas remanescentes 

para a segunda fase, destinada aos médicos brasileiros formados em 

instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina 

no exterior, com inscrição validada para o Processo de Seleção do 

PMMB, nos termos do Edital SGTES/MS nº 22/2018. 

 
13 e 14/02/2019 

até às 18h* 

 

Escolha de vagas para médicos 

brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior 

- Escolha das vagas pelos médicos brasileiros com habilitação para 

exercício da medicina no exterior. 

Obs.: Essa fase só acontecerá caso haja vagas remanescentes da 

fase de CRM Brasil. 

 
19/02/2019 

Publicação final – 

alocação de brasileiros com habilitação para 

exercício da medicina no exterior 

 

- Publicação de médicos alocados no município. Somente médicos 

publicados nessa listagem avançam para próximas etapas. 

 
19/02/2019 

Publicação 

médicos brasileiros alocados que já possuem 

RMS 

Publicação da relação dos médicos brasileiros com habilitação 

para exercício da medicina no exterior, alocados, que já 
possuem RMS expedido, nos termos do Edital SGTES/MS nº 
22/2018, item 9.6.1. 

 

 

 
19 a 22/02/2019 

Início das atividades 

(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior – com RMS) 

- Início das atividades nos municípios dos médicos brasileiros 

com habilitação para exercício da medicina no exterior, 

alocados, que já possuem RMS expedido, nos termos do Edital 

SGTES/MS nº 22/2018, item 9.6.1. 

Homologação 

(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior - com RMS) 

- Homologação dos participantes pelos gestores confirmando 

que os médicos iniciaram suas atividades. 

OBS.: Médicos não homologados serão excluídos do certame 

 

 

20 e 21/02/2019 

Das 8:00 até as 18h* 

 

Confirmação de Participação no Módulo de 

Acolhimento 

- Médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina 

no exterior alocados, deverão confirmar sua participação no módulo 

de acolhimento e avaliação. 

Passagem Intercambistas Individuais 

(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior) 

- Solicitação de passagem por médicos brasileiros com habilitação 

para exercício da medicina no exterior, alocados e que tenham 

confirmado a participação no Módulo de Acolhimento e Avaliação. 

 

09 a 11/03/2019 

Deslocamento para o módulo de acolhimento 

(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior) 

- Deslocamento dos médicos brasileiros com habilitação para 

exercício da medicina no exterior para participação no Módulo de 

Acolhimento. 

 
12 a 23/03/2019 

Aperfeiçoamento 

(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior) 

- Início das aulas do Módulo de Acolhimento e Avaliação pela 

Coordenação Nacional. 

Obs.: Haverá aula aos sábados. 

 
25 e 26/03/2019 

Aperfeiçoamento 

(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior) 

 

- Módulo de Acolhimento Nacional realizado pela Coordenação 

Nacional. 

 
 

27 e 28/03/2019 

 
Deslocamento 

(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior) 

 
 

- Deslocamento para os municípios de alocação. 

 

 

28 e 29/03/2019 

Das 8h até as 18h* 

Início dasatividades 

(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior) 

 

- Início das atividades nos municípios dos médicos brasileiros com 

habilitação para exercício da medicina no exterior. 

Homologação 
(Brasileiros com habilitação para exercício da 

medicina no exterior) 

- Homologação dos participantes pelos gestores confirmando que 

os médicos iniciaram suas atividades. 

OBS.: Médicos não homologados serão excluídos do certame. 

(*) Conforme horário oficial de Brasília. 


