Cronograma de recepção dos médicos brasileiros
2ª Etapa
60 dias

Publicação
do Edital
Adesão dos
municípios
__________
Inscrição
dos médicos

Médico brasileiro
homologa a
participação nas vagas
remanescentes.

Homologação
Escolha dos
municípios pelos
médicos

Publicação das
vagas dos
municípios
no site
maismedicos.
saude.gov.br

Publicação do resultado
provisório da relação de
médicos brasileiros

Publicação no Diário Oficial da União
do extrato do Edital com a lista de
alocação dos Médicos Formados em
Instituição Superior Brasileira ou com
Diploma Revalidado (lista na íntegra
no site). E divulgação, no site, da
lista provisória da alocação nos
Municípios para os Médicos
Formados em Instituição de Educação
Superior Brasileira com Diploma
Revalidado nas vagas
remanescentes.

Início das
atividades do
médico no
município

Publicação do
resultado final no
DOU

Cronograma de recepção dos médicos estrangeiros e
brasileiros formados no exterior - 2ª Etapa
73 dias

Publicação
do edital

Adesão dos
municípios
__________
Inscrição
dos médicos

Publicação das vagas dos
municípios
no site maismedicos@
saude.gov.br
______________
Divulgação das vagas para
médicos estrangeiros e
brasileiros formados no
exterior

Médico estrangeiro e médico
brasileiro formado no exterior,
apresentam na embaixada/consulado
ou à coordenação nacional do
programa, declaração de inscrição no
Programa e documentos.
________________________________
Coordenação do programa ou
Embaixada/consulado valida inscrição
e a documentação do médico

Publicação no
site da escolha
das vagas pelos
médicos

homologa a
participação nas
vagas
remanescentes.

Consulado/embaixa
da emite o visto de
permanência e CPF
do médico e
familiares

Chegada dos
médicos

Deslocamento
dos médicos
para os
municípios

Publicação no Diário Oficial
da União do extrato do Edital
1º Módulo dos
com a lista de alocação dos
médicos
MS emite passagens e
Médicos Formados em
Início das
envia e.ticket via email
Instituição Superior
atividades do
para o médico’2’
Estrangeira (lista na íntegra
médico no
no site). E divulgação, no
município
site, de lista provisória da
alocação nos Municípios
para os Médicos Formados
Prazo final recebimentos dos
Médico estrangeiro e
Publicação do resultado da
em Instituição Superior
documentos legalizados
brasileiro formado no
relação de médicos
Estrangeira nas vagas
__________________
exterior indica
estrangeiros e brasileiros
remanescentes.
Realização de registro
município de interesse
formados no exterior
provisório dos médicos
(no sistema)
estrangeiros no CRM e
Homologação
abertura de Conta Bancária no
BB

