
EDITAL Nº 5, DE 11 DE MARÇO DE 2020 

ADESÃO DE MÉDICOS AO PROGRAMA DE PROVISÃO DE MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 

Sumário 

Tutorial para a inscrição de candidatos no Programa Mais Médicos no Sistema de 

Gerenciamento de Programas – SGP 

Procedimento 

Essa funcionalidade permite ao profissional indicar o perfil CRM BRASIL para realizar adesão ao 

Programa de Provisão de Médicos e estará disponível de acordo com os cronograma do Edital vigente. 

Edital e Cronograma estão disponíveis no link http://maismedicos.gov.br/  

Para efetuar a adesão, os profissionais deverão seguir os passos abaixo: 

1) Página do Programa Mais Médicos: Acesse a página do programa Mais Médicos, 

http://maismedicos.gov.br/. Ao acessar, o usuário deverá clicar na opção Acesse ao Sistema – 

SGP, conforme indicado abaixo: 

  

2) Sistema de Gerenciamento de Programas - SGP: O sistema irá apresentar a tela de login 

do SGP. O usuário deverá clicar na opção de inscrição de profissionais. Em cada adesão, o 

design do ícone sofre alteração, porém sempre apresenta o período de inscrição e a opção 

para o usuário efetuar a inscrição:  

OBS: Tela ilustrativa 

http://maismedicos.gov.br/
http://maismedicos.gov.br/


 

3) Indicar Perfil: O usuário deverá selecionar o perfil (CRM) para inscrição no programa.  

A adesão deve observar as etapas do cronograma oficial 

(http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Cronograma_edital_medico_11.03.2020_19ciclo.pdf ) 

4) Identificação do Profissional: O profissional iniciará sua inscrição informando seus dados 

de identificação e acesso ao sistema. 

 

 
 

Dados do Programa 

http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Cronograma_edital_medico_11.03.2020_19ciclo.pdf


Programa 

Identifica o programa para o qual o profissional efetuará sua 

inscrição. Será preenchido pelo sistema, conforme opção 

selecionada na tela de seleção do perfil profissional. 

Ciclo 
Identifica o ciclo que se encontra aberto e disponibilizado para 

inscrição. 

Período de inscrição 
Exibe o período em que estará disponível a opção de inscrição para 

adesão ao programa. 

Perfil Exibe o perfil profissional selecionado para inscrição. 
Identificação do Profissional 

CPF 

Informação apresentada para profissionais brasileiros em que deverá 

ser informado o número de CPF do profissional. 

Se for identificado que o CPF informado já existe na base de dados, 

o sistema direcionará primeiramente para a tela de validação do 

profissional [Item 10 - Validação de Acesso] para validar os dados 

de acesso e só depois, continuará para a tela de Dados Pessoais. 

Data de Nascimento 
Deverá ser informada a data de nascimento do profissional no 

formato “dd/mm/yyyy”. 

E-mail 

Deverá ser informado o endereço de e-mail do profissional, sendo 

recomendado informar o melhor e-mail de contato, ou seja, aquele 

em que o profissional realiza consultas com frequência. 

Confirmação do E-

mail 

Deverá ser informado o mesmo endereço de e-mail informado 

anteriormente. Essa informação busca garantir que o e-mail digitado 

esteja correto.  

Senha 

Deverá ser informada a senha de acesso do profissional. O sistema 

não mostrará a senha digitada, substituindo os dígitos por “*” para 

garantir a segurança. 

Confirmação da 

Senha 

Deverá ser informada a confirmação da senha, que deverá ser 

idêntica a senha informada para acesso. 

Opções  

Cancelar 
O sistema cancela a inscrição e retorna para a tela de seleção do 

perfil profissional. 

Continuar inscrição 

O sistema validará as informações de identificação informadas e, 

para o profissional que atender aos requisitos necessários, será 

direcionado para a tela de atualização dos Dados Pessoais – Item 4.  
 

Todas as informações dessa tela são obrigatórias e o sistema não permitirá continuar a inscrição sem 

o preenchimento completo. 
 
Observação: Os Profissionais inscritos poderão alterar seus dados registrados no formulário 

eletrônico até a data final de inscrição estipulada no edital vigente e será considerado válido o último 

registro com confirmação dos dados realizada pelo candidato no SGP.  

 

 

5) Dados Pessoais: O profissional deverá informar seus dados pessoais para continuar o 

processo de inscrição ao programa escolhido. 

 



 
 

 
Dados Pessoais do Profissional 

CPF 

Informação apresentada para profissionais brasileiros e será 

preenchida automaticamente com o CPF informado na identificação 

do candidato e não poderá ser modificado. 

Nome Deverá ser informado o nome completo. Informação obrigatória. 

Data de Nascimento 

Será preenchida automaticamente com a data de nascimento do 

profissional no formato “dd/mm/yyyy” informada na identificação 

do candidato e poderá ser modificada. Informação obrigatória. 

Sexo Selecionar o sexo. Informação obrigatória. 

Estado civil Selecionar na lista o estado civil. Informação obrigatória. 

CPF Cônjuge 

Caso o profissional indique no campo acima CASADO ou UNIÃO 

ESTÁVEL, o sistema apresenta este campo para que seja inserido o 

CPF do cônjuge.  

NIT/PisPasep 

Informar o Número de Identificação do Trabalhador (NIT) ou 

número do Programa de Integração Social (Pis) ou o número do 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), 

conforme enquadramento do profissional nas leis trabalhistas. 

Informação obrigatória. 

Cor / Origem étnica  Selecionar na lista a cor ou origem étnica. Informação obrigatória. 

Grupo sanguíneo Selecionar na lista o grupo sanguíneo. Informação obrigatória. 

Nacionalidade Selecionar na lista a nacionalidade. Informação obrigatória. 

País de Nascimento Selecionar na lista o país de Nascimento. Informação obrigatória. 



Estado de 

naturalidade 

Selecionar na lista a unidade federativa de nascimento do 

profissional se a nacionalidade selecionada for “Brasileira”, nesse 

caso, a informação será obrigatória. 

Município de 

naturalidade 

Selecionar na lista o município de nascimento do profissional se a 

nacionalidade selecionada for “Brasileira”, nesse caso, a informação 

será obrigatória. A lista será carregada com os municípios da 

unidade federativa selecionada. 

RG 
Informar o número do Registro Geral de pessoa física no Brasil. 

Informação não obrigatória. 

Órgão Expedição 
Selecionar na lista o órgão responsável pela expedição do RG 

quando esse for informado. Informação não obrigatória. 

UF Nascimento 
Selecionar na lista a UF de Nascimento do Profissional. Informação 

não obrigatória. 

Data de emissão 
Informar a data de emissão do RG quando esse for informado. 

Informação não obrigatória. 

Título de Eleitor Informar o Título de Eleitor do Profissional  

Nome completo do 

Pai 

Informar o nome completo do Pai do profissional. Informação não 

obrigatória. 

Nome completo da 

Mãe 

Informar o nome completo da Mãe do profissional. Informação 

obrigatória. 

Opções  

Salvar 

O sistema validará os dados pessoais informados e salvará na base 

de dados. O profissional será direcionado para a tela de atualização 

dos Dados de Contato. 

Detalhes  

A data de emissão do RG quando informada, não pode ser superior à data atual do sistema e 

deve ser uma data válida em formato Juliano para o formato DD/MM/AAAA; 

O profissional não poderá ter menos de 18 anos e mais de 100 anos; 

O sistema não permitirá salvar informações obrigatórias não preenchidas. O sistema irá 

verificar todos os campos obrigatórios. Ao identificar que o(s) campo(s) não foi preenchido, 

apresentar abaixo do campo, em vermelho, CAMPO OBRIGATÓRIO*, não gravando as 

informações. 

 
6) Dados de Contato: Após preencher os dados pessoais, o profissional deverá prosseguir 

informando seus demais dados de contato para continuar o processo de inscrição ao programa 

escolhido. 

 



 
 

 

 
Dados de Contato do Profissional 

E-mail 

Endereço de e-mail do profissional. Preenchido automaticamente 

pelo sistema conforme dados de identificação. Poderá ser 

modificado. Informação obrigatória. 
Telefone 

Tipo 
Selecionar na lista o tipo de telefone de contato. Informação 

obrigatória. 

DDI 

Informe o código de Discagem Direta Internacional do telefone de 

contato. Para o Brasil deverá ser informado o código “+55”. 

Informação obrigatória. 

DDD 
Informe o código de Discagem Direta à Distância do telefone de 

contato. Informação obrigatória. 

Número Informe o número do telefone de contato. Informação obrigatória. 

 

Acionar a opção “Adicionar” através do clique do mouse, para 

incluir os dados do telefone de contato na lista de telefones do 

profissional. 
Lista de Telefones do Profissional 

Tipo Tipo de telefone de contato.  

DDI Código de Discagem Direta Internacional do telefone de contato.  

DDD Código de Discagem Direta à Distância do telefone de contato.  

Número Número do telefone de contato.  

Ação  
Acionar a ação através do clique do mouse sobre a imagem 

disponibilizada e respectiva ao telefone de contato que desejar 



excluir. 

Endereço 

País 
Selecionar na lista o país onde reside o profissional. Informação 

obrigatória. 

Estado 

Se o profissional residir no Brasil, o sistema disponibilizará a lista 

de Unidades Federativas para seleção e a informação será 

obrigatória. 

Município 
Ao selecionar a UF, o sistema disponibilizará a lista de municípios 

para seleção e a informação será obrigatória. 

CEP 
Informar o código de endereçamento postal de endereço do 

profissional no formato 99999-999. Informação obrigatória. 

Logradouro 

Informar o nome do logradouro antecedido pelo tipo correspondente 

que poderá ser: aeroporto, alameda, área, avenida, campo, chácara, 

colônia, condomínio, conjunto, distrito, esplanada, estação, 

estrada, favela, fazenda, feira, jardim, ladeira, lago, lagoa, largo, 

loteamento, morro, núcleo, parque, passarela, pátio, praça, quadra, 

recanto, residencial, rodovia, rua, setor, sítio, travessa, trecho, 

trevo, vale, vereda, via, viaduto, viela, vila. Informação não 

obrigatória. 

Número 
Informar o número do imóvel de endereço. Informação não 

obrigatória. 

Complemento Informar o complemento do endereço. Informação não obrigatória. 

Bairro 
Informar o nome do bairro de endereço do profissional. Informação 

obrigatória. 

Opções  

Salvar 

O sistema validará os dados de contato informados e salvará na base 

de dados. O profissional será direcionado para a tela de atualização 

dos Dados Profissionais. 

Detalhes  

Deverá ser informado um endereço de e-mail válido; 

O número de telefone não poderá conter menos de 08 dígitos; 

O sistema não permitirá salvar informações obrigatórias não preenchidas; 

 

 
7) Dados Profissionais: Após preencher os dados de contato, o profissional deverá informar 

seus dados profissionais para continuar o processo de inscrição ao programa escolhido. 

 



 
 

 
Dados Profissionais 

País de Atuação 
Selecionar na lista o país onde o profissional atua profissionalmente. 

Informação obrigatória. 

País de Formação 
Selecionar na lista o país onde o profissional concluiu sua formação. 

Informação obrigatória. 

Estado de Formação Selecionar na lista o Estado de formação. Informação obrigatória. 

Cidade de Formação Selecionar na lista a Cidade de formação. Informação obrigatória. 

Instituição 

O sistema disponibilizará a lista de instituições de ensino superior 

no país de formação do profissional. Caso não encontre na lista a 

instituição de formação, deverá selecionar a opção “Outra”. 

Informação obrigatória. 

Nome da Instituição 
Informar o nome da instituição de formação se não a encontrar na 

lista, nesse caso, a informação é obrigatória.  

Data de Formação Informar Mês e Ano da conclusão do curso.  

Nível de 

Escolaridade 

O profissional deverá informar o nível de escolaridade. Informação 

obrigatória. 

UF do Registro 

Profissional 

Indicar a UF do Registro do Profissional (CRM). Informação 

obrigatória. 

Número do Registro 

Profissional 

Informar o número de registro profissional. Informação obrigatória. 

Data de Expedição 

do Diploma: 

O profissional informa a data de expedição do diploma. Informação 

obrigatória. 

Possui 

Especialização em 

Atenção 

O sistema apresenta a opção para o profissional fazer a indicação: 

 Sim  Não 
 



Básica/Saúde da 

Família da rede 

UNA-SUS? 

Informação obrigatória. 
 

 

Instituição de 

Formação 

Caso o profissional indique SIM no questionamento Possui 

Especialização em Atenção Básica/Saúde da Família da rede UNA-

SUS?, o sistema apresenta um campo para indicação da instituição. 

As instituições cadastradas no sistema são: 
Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Universidade de Brasília (UnB) 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
OUTRA: Ao indicar a opção OUTRA, o sistema apresenta um 

campo para o profissional inserir o nome da instituição. 

Informação obrigatória. 

Data de Ingresso 

Campo Data de Ingresso em que o profissional ingressou na 

especialização. 

Informação obrigatória. 

Data de Conclusão 
Campo Data de Conclusão da especialização. 

Informação obrigatória. 

Possui Residência 

em Medicina de 

Família e 

Comunidade? 

O sistema apresenta a opção para o profissional fazer a indicação: 

 Sim  Não 

Caso indique a opção sim, o sistema apresenta o ciente abaixo para 

o profissional: 

 
De acordo com o Edital vigente, o candidato à vaga deverá anexar o certificado 

de conclusão da Residência em Medicina de Família e Comunidade, no ato da 

validação da escolha da vaga para o município de atuação. 

 Estou ciente e de acordo com as regras do programa. 

Informação obrigatória. 

Possui Título de 

Especialista em 

Medicina de Família 

e Comunidade 

reconhecido pela 

AMB? 

O sistema apresenta a opção para o profissional fazer a indicação: 

 Sim  Não 

Caso indique a opção sim, o sistema apresenta o ciente abaixo para 

o profissional: 
 

De acordo com Decreto 8.516/2015, Art. 2º, Parágrafo único, o título de 

especialista de que tratam os § 3º e § 4º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 1981, é 

aquele concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da Associação 

Médica Brasileira - AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados 

pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM. O candidato à vaga 

deverá anexar o certificado no ato da validação da escolha da vaga para o 

município de atuação. 

 Estou ciente e de acordo com as regras do programa. 



Opções  

Salvar 

O sistema validará os dados profissionais informados e salvará na 

base de dados. O profissional será direcionado para a tela Termo de 

Aceite. 

Detalhes  

O sistema fará uma validação dos países de atuação e de formação informados com o perfil 

profissional selecionado para inscrição; 

O sistema não permitirá salvar informações obrigatórias não preenchidas. 

 

 
8) Termo de Aceite: Após preencher os dados profissionais, o sistema irá apresentar diversas 

caixas de ciência, com textos do Edital, para marcação do profissional 
 

DECLARAÇÃO DE RESIDENTE 

[ ] Declaro, sob as penas da lei*, estar ciente de que é requisito para minha participação no Projeto 

Mais Médicos para o Brasil não ser participante de Programa de Residência Médica, conforme Edital 

vigente. Declaro, ainda, estar ciente de que, caso seja participante de Programa de Residência 

Médica, deverei anexar no momento da confirmação do interesse na minha alocação no Sistema de 

Gerenciamento de Programas (SGP), o comprovante do meu pedido de desligamento formalizado 

junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), obedecendo as regras deste Edital de 

adesão.  

 

DECLARAÇÃO DA OFERTA EDUCACIONAL 

[ ] Declaro estar ciente de que terei que me matricular no 2º ciclo formativo - eixo aperfeiçoamento e 

extensão e cursar os módulos, conforme normas do Projeto Mais Médicos e da instituição de ensino 

superior em que estiver matriculado. 

 

DECLARAÇÃO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO 

[ ] Declaro, sob as penas da lei*, NÃO estar prestando o Serviço Militar Obrigatório no período de 

vigência do Projeto, conforme as regras deste Edital de adesão. 

 

DECLAÇÃO DE VÍNCULO INCOMPATÍVEL COM A CARGA HORÁRIA DO PROJETO 

[ ] Declaro, sob as penas da lei*, NÃO possuir vínculo de serviço com carga horária incompatível com 

as exigências do Projeto do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme as regras deste Edital de 

adesão. 

 

DECLAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE AUTORIDADE CRIMINAL E DA ENTREGA DOS 

DOCUMENTOS 

[ ] Declaro, sob as penas da lei*, estar em situação regular perante a Justiça Federal e Estadual do 

Brasil, conforme as regras deste Edital de adesão e que, caso obtenha êxito na alocação terei que 

proceder a entrega ao gestor municipal de tais documentos, assim como os demais documentos 

exigidos no Edital, quando do meu comparecimento no município para validação da minha alocação. 

 

[ ]Declaro, sob as penas da lei*, estar ciente que, em qualquer etapa da chamada regida por este 

Edital, e ainda que já em condição de participante do Projeto, poderei ter a inscrição invalidada ou 

ser desligado, se constatada pela SAPS/MS inconsistências na inscrição no SGP e documentos 

apresentados, inconformidade da documentação com a legislação do Projeto ou com as regras deste 

Edital.  

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DA 

INSCRIÇÃO  

[ ] Declaro, sob as penas da lei*, estar CIENTE de que a efetivação da minha inscrição vale, para 

todo e qualquer efeito, como forma expressa de minha concordância com todas as condições, normas 

e exigências estabelecidas conforme as regras deste Edital de adesão, não podendo dele alegar 

desconhecimento, CIENTE de que a ausência, o preenchimento incorreto, ou informações inverídicas 

de qualquer dos dados solicitados poderá acarretar na invalidação da minha inscrição, bem como em 

atrasos no pagamento ou o não recebimento da bolsa-formação, em caso de futura alocação, 

conforme as regras do Edital. 

[ ] Declaro, que as informações prestadas no ato da minha inscrição através do sistema SGP são de 



minha inteira responsabilidade, e tenho ciência de que não serão admitidas alegações de erro e 

alterações de dados após concluído o período de inscrição, conforme as regras deste Edital de 

adesão. 

[ ] Declaro ser de minha responsabilidade o preenchimento correto e atualização dos dados pessoais, 

profissionais, de contato e bancários para a regularidade do pagamento da bolsa-formação e que a 

ausência, ou o preenchimento incorreto de qualquer dos dados solicitados poderá acarretar atrasos 

no pagamento ou o não recebimento da bolsa-formação, conforme as regras deste Edital de adesão. 

[ ] Declaro ser o titular do PIS/ PASEP/NIT/ NIS informado, e que o mesmo se encontra sem 

irregularidades junto à Previdência Social. 

[ ] Declaro estar ciente que o endereço eletrônico (e-mail) cadastrado por mim no SGP é o meio 

oficial de comunicação da gestão do Projeto comigo, sendo de minha responsabilidade mantê-lo 

atualizado no SGP, assim como os demais dados cadastrais, sendo considerada válida e efetivada 

qualquer comunicação da gestão encaminhada para o meu endereço eletrônico cadastrado no SGP. 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE CONFIRMAÇÃO DO INTERESSE NA 

ALOCAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS 

[ ] Declaro estar ciente, conforme as regras deste Edital de adesão, que caso obtenha êxito na 

alocação e não confirme, no prazo do cronograma e nos termos do Edital, o interesse na alocação, 

serei excluído da seleção. 

[ ] Declaro  estar ciente de que quando da confirmação do interesse na alocação terei que informar 

os dados bancários de conta corrente ativa, de minha titularidade no Banco do Brasil. 

 

*Código Penal – Falsidade Ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 

devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 



 
 

9) Conclusão da Inscrição: Após inserir os documentos solicitados, o profissional será 

direcionado para a tela de conclusão da inscrição e poderá imprimir seu comprovante. 

 



 
 

 
Opções  

 O sistema exibirá o comprovante de inscrição em formato PDF. 

 
O sistema exibirá o espelho de inscrição em formato PDF. 

 

 

 
 

O sistema irá disponibilizar arquivo PDF, denominado Espelho de Adesão, que vai apresentar todas as 

informações preenchidas pelo profissional na inscrição. 

 

Após concluir a adesão, o profissional deverá ficar atento ao cronograma vigente para efetuar a 

seleção de municípios no SGP. 

 

(http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Cronograma_edital_medico_11.03.2020_19ciclo.pdf ) 

IMPORTANTE: 

Caso o profissional conclua a sua inscrição e deseje acessar novamente o formulário de inscrição, 

deverá acessá-lo pelo login do sistema e indicar o ciclo de inscrição. A opção de edição estará 

disponível apenas durante o período de inscrição. 

 
10) Validação de Acesso: Para o profissional que já existir na base de dados do SGP, após 

inserir o CPF no Item 4 - Identificação do Profissional, o sistema solicitará a identificação para 

prosseguir com a inscrição. 

 

 

http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Cronograma_edital_medico_11.03.2020_19ciclo.pdf


 

 
Identificação para adesão 

Usuário Informar o número do CPF do profissional. Apenas números. 

Senha 
Informar a senha cadastrada para acesso a adesão nos processos de 

inscrição aos programas. 

Opções  

Aderir 
Ao acionar a opção <Aderir>, o sistema direcionará para a tela de 

dados pessoais do profissional para dar continuidade na inscrição.  

Cancelar 

Ao acionar a opção <Cancelar>, o sistema cancela a inscrição e 

retorna para a tela de entrada do SGP, onde o profissional poderá 

reiniciar o processo de inscrição a qualquer momento. 

 
Caso o profissional não possua a senha, deverá acessar a página inicial do SGP e solicitar a 

recuperação de senha. 

 

Importante: O Edital prevê algumas regras que bloqueiam a inscrição de alguns profissionais.  

São elas: 

 

2.4. É vedada a inscrição na presente seleção de médicos: 

 

a) que participaram do Projeto Mais Médicos para o Brasil em chamadas públicas anteriores ou do 

Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e tenham sido desligados por 

descumprimento das regras dos Programas; 

 

b) que participaram do Projeto Mais Médicos para o Brasil em chamadas anteriores e que por quaisquer 

motivos estejam em débito não quitado com o Erário decorrente de sua participação anterior; 

 

c) que já participaram do Projeto e se desligaram voluntariamente, no período de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da data do desligamento deferido pela Coordenação do Projeto via SGP, anteriores a data da 

inscrição da presente seleção; 

 

d) que tenham tido a alocação homologada em chamamentos públicos anteriores do Projeto e que não 

iniciaram suas atividades, no período de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data fixada para o início das 

ações de aperfeiçoamento, anteriores a data de inscrição na presente seleção; 

 

e) de médicos que participam do Projeto Mais Médicos para o Brasil, ou seja, que constem como ativos no 

SGP; e 

 

f) de profissionais ativos no SGP no perfil de gestores Distrital ou municipal ou gestores de Distrito 

Sanitário Indígena (DSEI). 
 

 

Para os casos C e D, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Aos médicos que tenham 

sido validados e que não tenham iniciado suas ações de aperfeiçoamento, ou se desligarem 

voluntariamente a qualquer tempo, será vedada a inscrição para participação nos programas pelo 

prazo de 6 (seis) meses contados da data fixada para o início das ações de aperfeiçoamento ou 

contados do desligamento voluntário deferido pela Coordenação dos Programas via Sistema de 

Gerenciamento de Programas – SGP. 

 


