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

CRONOGRAMA DE EVENTOS – MÉDICO E MUNICÍPIO
Edital SAPS/MS nº 15 de 23 de dezembro de 2021
Recontratação de participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, pelo período de 1 (um) ano,
nos termos do art. 20-A da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, acrescido pela Lei nº 14.259, de 7
de dezembro de 2021.
DATA/HORA DE
INÍCIO E FIM

23/12/2021

Das 06h00* do dia
27/12/2021 às 23h59* do
dia 28/12/2021

ETAPA

Publicação do Edital

Manifestação de
interesse quanto à
recontratação
(Médicos)
Renovação da adesão
(Gestores
municipais)
Indicação do local de
atuação (escolha de
vagas)
(Médicos)

Das 06h00* do dia 28/12
às 13h00* do dia
29/12/2022

DESCRIÇÃO
Publicação no DOU e disponibilização do
Edital, Cronograma de Eventos, lista de
médicos aptos a recontratação e de municípios
elegíveis para renovação da adesão, no
endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br
Período destinado a manifestação de interesse
dos médicos intercambistas, elegíveis à
recontratação prevista no subitem 2.1 do
Edital, listados no Anexo II.
Período destinado ao envio, pelos municípios
listados no Anexo III, de ofício para renovação
da adesão e confirmação de vagas
disponibilizadas.
Os médicos intercambistas que apresentarem
manifestação de interesse na recontratação
deverão indicar até 8 (oito) localidades e sua
ordem de preferência (prioridade) para
atuação, dentre os municípios elegíveis que
renovaram adesão, exclusivamente por meio
de formulário eletrônico disponibilizado pela
SAPS no link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.asp
x?id=00pVmiu1Ykijb4TYkeXHBciFC0jxodFKp
A5Jk_PZ5udUM0Y3MFFIWklQM08wU1U4WjZ
FQVg1SEZUUi4u (o mesmo será encaminhado

para os correios eletrônicos dos profissionais).

29/12/2021

30/12/2022

Publicação da
manifestação de
interesse na
recontratação ao
PMMB concluídas
(Médicos)
Publicação da relação
de municípios e
respectivo número de
vagas confirmadas
(Gestores
municipais)

A lista dos profissionais que manifestaram
interesse na recontratação de que trata este
Edital será publicada no endereço eletrônico
http://maismedicos.gov.br.

A lista dos municípios elegíveis que
renovaram adesão e confirmaram o
quantitativo de vagas será publicada no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br.

Publicação da relação
de médicos que
retornarão ao PMMB,
sem necessidade de
indicação do local de
atuação

Publicação da relação de médicos que serão
recontratados e atuarão na mesma localidade
que ocupavam antes do termo adesão ao
PMMB findar (item 4.1 do Edital). Estes não
participarão de escolha de vagas, e a próxima
etapa será a confirmação do interesse na
alocação.

Resultado final do
processamento das
vagas

Publicação da lista com o resultado final da
alocação dos médicos intercambistas, no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br.

Confirmação do
interesse na alocação
(Médicos)
Das 06h00* do dia
31/12/2021
às 23h59* do dia
10/01/2022
Apresentação
presencial dos
médicos para
homologação e início
das atividades

Período para o médico que obteve êxito na
alocação acessar o SGP para confirmar
interesse da vaga; incluir os dados bancários;
imprimir o Termo de Adesão e Compromisso
e solicitar passagens para deslocamento até o
local de alocação.
Somente poderão solicitar passagem os
médicos que atenderem aos requisitos
previstos nas normas de regência do
PMMB.
Período em que os médicos que confirmaram
interesse na alocação deverão se apresentar no
município, portando as 2 (duas) vias do Termo
de Adesão e Compromisso assinadas, para
homologação e início das suas atividades no
Projeto.

2ª CHAMADA
DATA/HORA DE
INÍCIO E FIM

ETAPA

DESCRIÇÃO

Publicação da relação
de profissionais que
retornarão ao PMMB

Publicação da relação de profissionais que
serão recontratados e atuarão na mesma
localidade que ocupavam antes do termo
adesão ao PMMB findar (item 4.1 do Edital).
Estes não participarão de escolha de vagas, e a
próxima etapa será a confirmação do interesse
na alocação.

Publicação da relação
de municípios e
respectivo número de
vagas confirmadas
(Gestores
municipais)

A lista dos municípios elegíveis que
renovaram adesão e confirmaram o
quantitativo de vagas será publicada no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br.

07/02/2022

Das 06h00* do dia 07/02
às 23h59* do dia
10/02/2022

Indicação do local de
atuação (escolha de
vagas)
(Participantes)

17/02/2022

Resultado final do
processamento das
vagas

Das 06h00* do dia
18/02/2022
às 23h59* do dia
09/03/2022

Apresentação
presencial dos
profissionais para
homologação e início
das atividades

Os médicos intercambistas que apresentarem
manifestação de interesse na recontratação
deverão indicar até 8 (oito) localidades e sua
ordem de preferência (prioridade) para
atuação, dentre os municípios elegíveis que
renovaram adesão, exclusivamente por meio
de formulário eletrônico disponibilizado pela
SAPS e encaminhado para os correios
eletrônicos dos profissionais participantes
desta etapa.
Publicação da lista com o resultado final da
alocação dos participantes, no endereço
eletrônico http://maismedicos.gov.br.
Período em que os profissionais que
confirmaram interesse na alocação deverão se
apresentar no município, portando as 2 (duas)
vias do Termo de Adesão e Compromisso
assinadas, para homologação e início das suas
atividades no Projeto.
OBS: Somente poderão solicitar passagem
os participantes que atenderem aos
requisitos previstos nas normas de regência
do PMMB.

*Horário oficial de Brasília.
Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2022.

