
Profissionais do 6º ciclo validados não precisam solicitar prorrogação 
 

O Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (DEPREPS), 
informa aos gestores e profissionais do 6º ciclo do Programa Mais Médicos que conforme Edital Nº 1, 
de 25 de janeiro de 2018, 5.1, os médicos do 6º ciclo que já foram validados ou não validados pelo 
gestor municipal, nos termos do Edital SGTES/MS nº 11, de 4 de maio de 2016 e do Informe nº 47, 
de 05 de julho de 2016 do DEPRESP/SGTES/MS, ficarão bloqueados no Sistema de Gerenciamento 
de Programas (SGP), não podendo solicitar novamente a prorrogação.  

 

A validações já publicadas no Diário Oficial da União, nos termos das Portarias nº 216, nº 217, de 11 
de maio de 2016 e Portaria nº 466, de 24 de agosto de 2016, estão em vigência, não necessitando 
de novas confirmações. 

 
 
 
 
 
 
 

http://189.28.128.100/maismedicos/Portaria_n216-2016.pdf
http://189.28.128.100/maismedicos/Portaria_n217-2016.pdf
http://189.28.128.100/maismedicos/portaria466.pdf


CRONOGRAMA DE EVENTOS – MÉDICOS - EDITAL Nº 01, DE 25 DE 
JANEIRO DE 2018 - PRORROGAÇÃO DA ADESÃO DOS MÉDICOS 

FORMADOS EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
BRASILEIRAS E ESTRANGEIRAS, PARTICIPANTES DO PROJETO 

MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO 6º CICLO. 

 

DATA/HORA 
INÍCIO  

DATA/ 
HORA 
FINAL  

ETAPA  DESCRIÇÃO  

29/01/2018  Publicação do Edital - Publicação no Diário Oficial da União do Edital de adesão de médicos.  

30/01 a 06/02/2018 
até às 18h  

  
Período de Solicitação da Prorrogação - Solicitação de prorrogação da participação no PMMB por mais 03 (três) anos, por meio do SGP.  

30/01 a 07/02/2018 
até às 18h  

  

Período de validação da solicitação de 
prorrogação pelo gestor municipal 

- Gestor municipal valida a solicitação de prorrogação do médico por meio do SGP, de acordo com o 
item 4.  

16/02/2018  
Publicação Preliminar das solicitações de 

prorrogação validadas 
 

- Publicação preliminar das solicitações de prorrogação validadas pelo gestor municipal.  

19 e 20/02/2018 
até às 18h  

Interposição de Recurso 
Médicos CRM Brasil e intercambistas 

 

- Período para interposição de recurso de médicos CRM Brasil e intercambistas que tenham 
manifestado interesse na prorrogação.  

21 e 22/02/2018  
  

Análise de Recurso 
- Coordenação Nacional realiza a análise dos recursos interpostos por médicos CRM Brasil e 
intercambistas.  

28/02/2018  
Publicação Final das solicitações de prorrogação 

validadas 
 

  
- Publicação final das solicitações de prorrogação validadas pelo gestor municipal.  




