Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Saúde da Família
Coordenação-Geral de Formação e Provisão de Profissionais para Atenção Primaria
CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA A ADESÃO DE MUNICÍPIOS/DSEI
AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
EDITAL SAPS Nº 11, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
ETAPA 1
DATA/
HORA
FINAL
16/12/2021

DATA/HORA
INÍCIO

ETAPA

DESCRIÇÃO

Publicação do Edital

- Publicação no Diário Oficial da União do Edital para
a adesão de municípios ao PMpB para
municípios/DSEI.

Das 07h00 do dia 17/12 às
23h59 do dia 21/12/2021

Ação de manifestação de interesse na
Adesão no e-Gestor

1º - Acessar o e-Gestor por meio do endereço
eletrônico https://egestorab.saude.gov.br/paginas/login.xhtml;
2º - Ler o Termo de Adesão e Compromisso; e
3º - Aceite do Termo de Adesão e Compromisso de
todas as condições, normas e exigências estabelecidas
pelo Programa Médicos pelo Brasil, de que trata o
Edital.

22/12/2021

Publicação do resultado final da
manifestação de interesse

Disponibilizar
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br
a
relação
dos
Distritos/Municípios que aderiram ao PMpB.

ETAPA 2
DATA/HORA
INÍCIO

DATA/
HORA

Das 12h00 do dia 22/12 às
23h59 do dia 24/12/2021

27/12/2021

ETAPA

DESCRIÇÃO

Ação de confirmação do quantitativo de
vagas em cada Distrito/Município pelo
gestor.

1º - Acessar o e-Gestor por meio do endereço
eletrônico
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/login.xhtml
com seu login e senha específicos, e clicar no “Módulo
de Adesão APS”, e:
- Clicar no botão “Nova Adesão”, selecionar a
estratégia “Programa Médicos pelo Brasil”.
2º - Inserir o quantitativo de médicos (vagas) de
interesse, respeitando o teto de vagas elegíveis e
disponibilizadas pela SAPS/MS para os Distritos e dos
Municípios, e, por fim, confirmar tal quantitativo, e:
- Inserir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
Representante do Distrito ou do Município;
- Ler o Termo de Adesão e Compromisso;
- Aceite do Termo de Adesão e Compromisso de todas
as condições, normas e exigências estabelecidas pelo
Programa Médicos pelo Brasil, de que trata o Edital.
3º - Finalizar a confirmação do quantitativo de vagas
após o aceite do Termo de Confirmação da Adesão e
Compromisso.

Disponibilização da lista dos Municípios
Elegíveis.

Disponibilizar
no
endereço
eletrônico
http://maismedicos.gov.br
a
relação
dos
Distritos/Municípios que confirmaram o quantitativo
de vagas no PMpB.

*Conforme horário oficial de Brasília

Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021.

