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 CRONOGRAMA DE EVENTOS – MÉDICOS
EDITAL SAPS Nº 04, DE 8 DE MARÇO DE 2021- 23º CICLO
PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
Médico Formado em Instituição de Educação Superior brasileira ou com diploma
revalidado no Brasil
Ocupação de vagas pelo período de 3 (três) anos
DATA/HORA
INÍCIO

DATA/ HORA
FINAL

08/03/2021
8h* do dia
19/03/2021

18h* do dia
26/03/2021

29/03/2021

22/03/2021

ETAPA

Publicação do Edital.

Período de Inscrição.

Disponibilização da lista dos médicos com
inscrições concluídas
Disponibilização da relação dos municípios
com adesão renovada e vagas confirmadas
para escolha dos médicos
1ª Chamada

DESCRIÇÃO

- Publicação no Diário Oficial da União do Edital para
adesão de médicos ao PMMB.
- Inscrição dos Médicos.

Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br da lista dos médicos com
inscrição concluída aptos a escolha do local de atuação.
Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br da relação dos municípios
com Adesão Renovada e vagas confirmadas, para escolha
pelos médicos da 1ª Chamada.
- Escolha das vagas pelos médicos com inscrição
validada.

8h* do dia
30/03/2021

18h* do dia
05/04/2021

Escolha de vagas
1ª Chamada

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

DATA/HORA
INÍCIO

DATA/ HORA
FINAL

ETAPA

DESCRIÇÃO

- Escolha das vagas pelos médicos com inscrição validada
e que não realizaram a escolha no primeiro período ou
que optaram por municípios sem vagas ativas.
- Será oportunizado ao médico a indicação de 4 (quatro)
localidades e sua ordem de preferência (prioridade).
18h* do dia 23h59* do dia
09/04/2021 13/04/2021

Escolha de vagas
1ª Chamada (Reabertura do SGP)

- Os médicos que realizaram suas escolhas, no período
supramencionado, dentre os municípios com vagas
indicadas terão suas escolhas mantidas, sendo
oportunizada a revisão da escolha anterior.
- O médico que não indicar municípios/DSEI e/ou
Distrito Federal será excluído da seleção e não poderá
participar da chamada subsequente.

16/04/2021

Resultado Preliminar da alocação
1ª Chamada

8h* do dia
19/04/2021

18h* do dia
19/04/2021

Interposição de Recurso

20/04/2021

20/04/2021

Análise de Recurso

1ª Chamada

-Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.saude.gov.br da lista preliminar dos
médicos que obtiveram êxito na alocação na 1ª
Chamada.
- Período de interposição de Recurso pelos médicos
quanto ao resultado preliminar da alocação na 1ª
Chamada.

- Período de análise de Recurso pela SAPS/MS.

1ª Chamada
Resultado do Recurso
1ª Chamada

-Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br do resultado dos Recursos da
1ª Chamada.

23/04/2021
Disponibilização do Resultado final da
alocação
1ª Chamada

8h* do dia
26/04/2021

8h* do dia
29/04/2021

18h* do dia
28/04/2021

18h* do dia
11/05/2021

Confirmação do interesse na alocação
1ª Chamada

Validação
1ª Chamada

Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br da lista final dos médicos que
obtiveram êxito na alocação na 1ª Chamada.

- 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)
- Apresentação pessoal
dos
médicos no
municípios/DSEI ou Distrito Federal para entrega dos
documentos previstos no Edital e para validação da sua
alocação, atendido os requisitos legais e editalícios.
- Médicos que não se apresentarem ou não
atenderem aos requisitos para validação serão
excluídos da seleção.

Início das atividades
1ª Chamada

- Início das atividades dos médicos que obtiveram
êxito na alocação na 1ª Chamada

DATA/HORA
INÍCIO

DATA/ HORA
FINAL

ETAPA

Homologação
1ª Chamada

DESCRIÇÃO

- Homologação da alocação dos médicos pelos
gestores confirmando que iniciaram suas atividades no
Projeto.
- Médicos que não iniciarem as atividades não serão
homologados e serão excluídos da seleção.

2ª CHAMADA – 23º CICLO

14/05/2021

8h* do dia
18/05/2021

18h* do dia
21/05/2021

Disponibilização das vagas para a escolha dos
médicos - 2ª Chamada

Escolha de vagas
2ª Chamada

-Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br,
da
relação
dos
municípios/DSEI e/ou Distrito Federal com vagas não
ocupadas na 1ª Chamada para a escolha pelos médicos
na 2ª Chamada.
-Somente
os
médicos
que
indicaram
municípios/DSEI e/ou Distrito Federal na 1ª
Chamada e não obtiveram êxito na alocação
poderão participar da escolha de vagas na 2ª
Chamada
- Escolha das vagas pelos médicos que indicaram
municípios/DSEI e/ou Distrito Federal na 1ª Chamada
e não obtiveram êxito na alocação e poderão participar
da escolha de vagas na 2ª Chamada.
- Será oportunizado ao médico a indicação de 4 (quatro)
localidades e sua ordem de preferência (prioridade).
- O médico que não indicar municípios/DSEI e ou
Distrito Federal será excluído da seleção e não poderá
participar da chamada subsequente.

25/05/2021

Resultado Preliminar da alocação
2ª Chamada

8h* do dia
26/05/2021

18h* do dia
26/05/2021

Interposição de Recurso

27/05/2021

28/05/2021

Análise de Recurso
2ª Chamada

2ª Chamada

Resultado do Recurso
2ª Chamada
02/06/2021

Disponibilização do Resultado final da
alocação
2ª Chamada

8h* do dia
04/06/2021

18h* do dia
07/06/2021

Confirmação do interesse na alocação
2ª Chamada

-Disponibilização
no
endereço estão
eletrônico
-Os médios que não indicarem
municípios
http://maismedicos.gov.br
da lista
preliminar
dos
excluídos da seleção e não poderão
participar
das
médicos
que
obtiveram êxito na alocação na 2ª chamada
chamadas
subsequentes
- Período de interposição de Recursos pelos médicos
quanto ao resultado preliminar da alocação na 2ª
Chamada.

- Período de análise de Recurso pela SAPS/MS
-Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br do resultado dos Recursos da
2ª Chamada.
Disponibilização
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br da lista final dos médicos que
obtiveram êxito na alocação na 2ª Chamada.
- 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).

DATA/HORA
INÍCIO

DATA/ HORA
FINAL

ETAPA

Validação
2ª Chamada

DESCRIÇÃO

- Apresentação pessoal dos médicos no
municípios/DSEI ou Distrito Federal para entrega dos
documentos previstos no Edital e para validação da sua
alocação, atendido os requisitos legais e editalícios.
- Médicos que não se apresentarem ou não
atenderem aos requisitos para validação serão
excluídos da seleção

8h* do dia
08/06/2021

18h* do dia
23/06/2021

Início das atividades
2ª Chamada

Homologação
2ª Chamada

- Início das atividades dos médicos que obtiveram
êxito na alocação na 2ª Chamada.

- Homologação da alocação dos médicos pelos
gestores confirmando que iniciaram suas atividades no
Projeto.
- Médicos que não iniciarem as atividades não serão
homologados e serão excluídos da seleção.

*Conforme horário oficial de Brasília
Brasília/DF, 07 de maio de 2021.

