
 
Ministério da Saúde 

 Secretaria de Atenção Primária à Saúde  
Departamento de Saúde da Família 

Coordenação-Geral de Estratégia da Saúde da Família 
Coordenação de Programas da Atenção Primária 

 

 

PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PMMB 
EDITAL SAPS/MS Nº 12, DE 25 DE JULHO DE 2022 (26º CICLO) 

 
CRONOGRAMA DE EVENTOS CONJUNTO PARA REALIZAÇÃO DA: 

- 1ª ETAPA: realizar o chamamento público de Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI's, para renovação 
da adesão ao PMMB, com vistas ao recebimento dos participantes selecionados por meio deste Edital; e 

- 2ª ETAPA: realizar o chamamento público de profissionais graduados em medicina em instituições de 
educação superior brasileiras e estrangeiras, conforme perfis especificados neste Edital, para adesão ao PMMB, para 
alocação exclusivamente no âmbito de DSEI's, pelo período de 1 (um) ano.  

 

ATENÇÃO: Em virtude do Parecer nº 00569/2022/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 20/07/2022, da lavra do 
Advogado da União Lucas Albuquerque Dias, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde - 
CONJUR/MS manifestou-se que, embora seja possível a realização de seleção de profissionais para atuação 
no PMMB no ano de 2022, configura-se risco jurídico e possível conduta vedada ao Gestor Público firmar 
os termos de adesão de profissionais ao PMMB no período de defeso eleitoral, conforme vedação 
disposta no artigo 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.  
 
Por essa razão, a presente seleção será promovida até a 1ª Fase da 2ª Etapa, no momento em que será 
publicado o “Resultado final da alocação dos profissionais do Perfil I (inscritos em Conselho Regional de 
Medicina)”, com data provável para ocorrer em 19/09/2022, de modo a adiantar as etapas possíveis da 
seleção e garantir eficiência aos atos públicos. As etapas posteriores – início das atividades no PMMB pelos 
profissionais do Perfil I, e início da 2ª Fase da 2ª Etapa (chamamento público de profissionais brasileiros 
graduados em instituições estrangeiras, com habilitação para exercício da medicina no exterior (neste ato, 
denominados de candidatos do "Perfil II"), somente ocorrerão em período orientado pelo Consultivo 
Jurídico deste Ministério da Saúde. Assim, solicita-se acompanhamento atento das etapas e retificações do 
presente Cronograma de Eventos, que serão devidamente publicizadas no endereço eletrônico 
‘http://maismedicos.gov.br/cronogramas’. 

 

CRONOGRAMA DE EVENTOS – 26º CICLO DO PMMB 
1ª ETAPA - CHAMAMENTO PÚBLICO DE DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS - DSEI'S 

DATA/HORA 
INÍCIO E FIM 

ETAPA DESCRIÇÃO 

27/07/2022 Publicação do Edital - Publicação do Edital no Diário Oficial da União. 

05/08/2022 
(8h às 18h*) 

Publicação dos DSEI's elegíveis 
- Publicação de relação dos DSEI's aptos à renovação e 
confirmação de vagas autorizadas, no site 
http://maismedicos.gov.br. 

08 a 12/08/2022 
(8h às 18h*) 

Confirmação de vagas pelos 
DSEI’s 

- DSEI's acessam o Sistema de Gerenciamento de Programas 
(SGP) para renovação da adesão ao PMMB, e confirmação 
das vagas autorizadas para o 26º Ciclo. 

16/08/2022 
Publicação do resultado da 

adesão dos DSEI's 
- Publicação de resultado da adesão e confirmação de vagas 
dos DSEI's aderidos, no site http://maismedicos.gov.br. 
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CRONOGRAMA DE EVENTOS – 26º CICLO DO PMMB 
2ª ETAPA - CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROFISSIONAIS  

1ª FASE -  CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROFISSIONAIS GRADUADOS EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR BRASILEIRAS OU COM DIPLOMA REVALIDADO NO PAÍS (NESTE ATO, DENOMINADOS DE 

CANDIDATOS DO "PERFIL I"); 

DATA/HORA 
INÍCIO E FIM 

ETAPA DESCRIÇÃO 

27/07/2022 Publicação do Edital - Publicação do Edital no Diário Oficial da União. 

15 a 19/08/2022 
(8h às 18h*) 

Período de Inscrição  
(Perfil I - CRM) 

- Período destinado à inscrição dos profissionais do Perfil I - 
inscritos em Conselho Regional de Medicina (CRM). 

22/08/2022 
(8h às 18h*) 

Publicação de inscrições 
validadas (Perfil I - CRM) 

- Publicação da lista dos profissionais do Perfil I inscritos, 
validados e aptos à indicação dos DSEI's, no site 
http://maismedicos.gov.br. 

23 a 26/08/2022 
(8h às 18h*) 

Indicação do local de atuação 
(Escolha de vagas) 

- Escolha das vagas pelos profissionais do Perfil I (inscritos 
em Conselho Regional de Medicina), com inscrição validada 
e aptos à indicação do local de atuação. 

02/09/2022 
(8h às 18h*) 

Resultado preliminar da 
indicação do local de atuação 

- Publicação do resultado preliminar, no site 
http://maismedicos.gov.br/. 

05 e 06/09/2022 
(8h às 18h*) 

Interposição de recurso 
- Período para interposição de recurso em face do resultado 
preliminar da etapa de indicação do local de sua atuação. 

08 e 09/09/2022 
(8h às 18h*) 

Análise dos recursos 
- Período destinado à análise dos recursos interpostos pelos 
profissionais do Perfil I. 

12/09/2022 
(8h às 18h*) 

Resultado dos recursos 
- Publicação do resultado acerca dos recursos interpostos 
pelos profissionais do Perfil I, no site 
http://maismedicos.gov.br. 

19/09/2022 
(8h às 18h*) 

Resultado final da alocação 
dos profissionais 

- Publicação do resultado final da etapa de indicação do 
local de atuação (escolha de vagas), no site 
http://maismedicos.gov.br 

*Horário oficial de Brasília. 
 
As demais etapas serão publicadas quando finalizar o período de defeso eleitoral, conforme aposto no início deste 
cronograma. 

 
 

Brasília/DF, 01 de agosto de 2022. 
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