CRONOGRAMA DE EVENTOS – MÉDICOS
EDITAL Nº 12, DE 10 DE MAIO DE 2016 - PROGRAMAS DE PROVISÃO DE MÉDICOS – MINISTÉRIO
DA SAÚDE E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PROVAB

DATA/HORÁRIO
FINAL

DATA/HORÁRIO
DE INÍCIO
11/05

17/05
18:00

13/05

18/05

ETAPA

DESCRIÇÃO

Publicação do Edital

- Publicação no Diário Oficial da União do Edital de adesão de médicos.

Período de Inscrição
CRM Brasil

- Inscrição dos Médicos CRM Brasil e escolha do perfil de benefício
(Mais Médicos ou PROVAB).

Publicação de Inscrições validadas

19/05

20/05
18:00

Recurso

23/05

24/05

Análise de Recurso
Resultado de Recurso

- Publicação do resultado das inscrições dos Médicos no
Diário Oficial da União.
- Período para interposição de recurso de médicos.
- Coordenação Nacional realiza a análise dos recursos
interpostos por médicos.
- Publicação de recursos interpostos por médicos.

25/05
Publicação Final - Fase CRM Brasil

30/05

03/06

Início das atividades
Fase CRM Brasil

06/06

08/06
18:00

06/05

Validação
Fase CRM Brasil

Homologação
Fase CRM Brasil

Publicação de Vagas remanescentes

10/06

- Publicação do resultado final de médicos alocados nos municípios.
- Ida dos médicos nos municípios para apresentação dos
documentos.
- Validação do médico pelo gestor no sistema SGP.
*Após a validação, o sistema estará aberto para que os médicos que
atendam aos requisitos previstos possam solicitar a emissão de passagens
para o início das atividades.
- Início das atividades dos médicos CRM Brasil nos municípios.
- Homologação dos participantes: pelos gestores, confirmando que os
médicos iniciaram suas atividades.
*Médicos não homologados serão excluídos e as vagas novamente
ofertadas.
- Publicação das vagas remanescentes da 1ª fase.
- Inscrição dos Médicos brasileiros formados no exterior (somente
Projeto Mais Médicos para o Brasil).
Obs.: Essa fase só acontecerá na existência de vagas remanescentes.

13/06

17/06

Período de Inscrição
Brasileiros formados no Exterior e
Entrega de documentação

Só participarão desta fase os médicos brasileiros formados em
instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina
no exterior.
- Médicos devem entregar os documentos na Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo Rua General Jardin, 36, 5° Andar, Vila Buarque
CEP 01223-010 São Paulo-SP

24/06

20/06
28/06

Validação dos documentos Brasileiros
formados no Exterior
Publicação da Validação Brasileiros
formados no Exterior

- Publicação preliminar de médicos brasileiros formados no exterior
aptos a escolher os municípios.
- Apresentação de recurso para a Coordenação Nacional por médicos que
não tiveram seus documentos validados.

29/06

30/06

Interposição de Recurso Brasileiros
formados no Exterior

01/07

05/07

Análise de Recurso

06/07

08/07
18:00

07/07

11/07

- Coordenação Nacional realiza a análise dos documentos apresentados.

- Coordenação Nacional realiza a análise dos recursos
interpostos por médicos.

Publicação do resultado dos Recursos
Brasileiros formados no Exterior

- Publicação final de médicos brasileiros formados no exterior aptos

Escolha de vagas Brasileiros formados
no Exterior

- Escolha das vagas remanescentes pelos brasileiros formados no
exterior.

Publicação Brasileiros formados no
Exterior

- Publicação de médicos alocados no município. Somente médicos
publicados nessa listagem avançam para próximas etapas.

-Médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior alocados,
deverão confirmar sua participação no módulo de acolhimento e
avaliação.

12/07

13/07

Confirmação de Participação no
Módulo de Acolhimento

14/07

15/07
18:00

Passagem Intercambistas Individuais
(Brasileiro formados no exterior)

20/07

22/07

Deslocamento Intercambistas*
(Brasileiro formados no exterior)

- Deslocamento dos médicos intercambistas para participação no Módulo
de Acolhimento em São Paulo-SP

25/07

10/08

Aperfeiçoamento Intercambistas*
(Brasileiro formados no exterior)

- Módulo de Acolhimento e Avaliação pela Coordenação Nacional.

12/08

15/08

16/08

Início das atividades Intercambistas*
(Brasileiro formados no exterior)

- Início das atividades nos municípios dos médicos intercambistas.

Homologação
Fase Intercambista Individual

- Homologação dos participantes: pelos gestores, confirmando que os
médicos iniciaram suas atividades.
*Médicos não homologados serão excluídos

Publicação de Vagas remanescentes

18/08

- Solicitação de passagem por médicos brasileiros e estrangeiros
formados no exterior, alocados e que tenham confirmado a participação
no Módulo de Acolhimento e Avaliação.

- Publicação das vagas remanescentes da 3ª fase.

- Inscrição dos Médicos estrangeiros formados no exterior (somente
Projeto Mais Médicos para o Brasil).
Obs.: Essa fase só acontecerá na existência de vagas remanescentes.
19/08

23/08

Período de Inscrição
Estrangeiros formados no Exterior e
Entrega de documentação

Só participarão desta fase os médicos estrangeiros formados em
instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina
no exterior.
- Médicos devem entregar os documentos na Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo Rua General Jardin, 36, 5° Andar, Vila Buarque
CEP 01223-010 São Paulo-SP

24/08

26/08

29/08

Validação dos documentos Estrangeiros
formados no Exterior
Publicação da Validação Estrangeiros
formados no Exterior

- Publicação preliminar de médicos estrangeiros formados no exterior
aptos a escolher os municípios.
- Apresentação de recurso para a Coordenação Nacional por médicos que
não tiveram seus documentos validados.

30/08

31/08

Interposição de Recurso Estrangeiros
formados no Exterior

01/09

02/09

Análise de Recurso

Publicação do resultado dos Recursos
Estrangeiros formados no Exterior

05/09

06/09

08/09

12/09

- Coordenação Nacional realiza a análise dos documentos apresentados.

- Coordenação Nacional realiza a análise dos recursos
interpostos por médicos.

- Publicação final de médicos estrangeiros formados no exterior aptos

Escolha de vagas Estrangeiros
formados no Exterior

- Escolha das vagas remanescentes pelos estrangeiros formados no
exterior.

Publicação Estrangeiros formados no
Exterior

- Publicação de médicos alocados no município. Somente médicos
publicados nessa listagem avançam para próximas etapas.
-Médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior alocados,
deverão confirmar sua participação no módulo de acolhimento e
avaliação.

13/09

16/09

Confirmação de Participação no
Módulo de Acolhimento

19/09

21/09
18:00

Passagem Intercambistas Individuais
(Brasileiro e Estrangeiros formados no
exterior)

26/09

29/09

Deslocamento Intercambistas*

29/09

19/10

Aperfeiçoamento Intercambistas*

- Solicitação de passagem por médicos brasileiros e estrangeiros
formados no exterior, alocados e que tenham confirmado a participação
no Módulo de Acolhimento e Avaliação.
- Deslocamento dos médicos intercambistas para participação no Módulo
de Acolhimento em São Paulo-SP
- Módulo de Acolhimento e Avaliação pela Coordenação Nacional.

23/10

27/10

28/10

*Conforme horário oficial de Brasília

Início das atividades Intercambistas*

- Início das atividades nos municípios dos médicos intercambistas.

Homologação
Fase Intercambista Individual

- Homologação dos participantes: pelos gestores, confirmando que os
médicos iniciaram suas atividades.
*Médicos não homologados serão excluídos

