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Publicada  em  30  de  Novembro  a  Portaria  que  atualiza  a  Coordenação  
Nacional  do  Projeto  Mais  Médicos.



Edital  Nº  19  - Mais  de  mil  vagas  para  brasileiros  no  1º  edital  com  
substituição  de  cooperados

Edital	  será	  publicado	  no	  dia	  11/11,	  com	  
prioridade	  para	  brasileiros	  (CRM	  Brasil	  e	  
formados	  no	  exterior):	  

• 838	  locais	  ocupados	  por	  cubanos	  que	  já	  
encerraram	  o	  prazo	  de	  3	  anos	  e	  com	  
potencial	  para	  atrair	  brasileiros	  

• Outras	  166	  vagas	  de	  desistentes	  nos	  
últimos	  dois	  meses



CRONOGRAMA	  DE	  EVENTOS

11/11/2016

Publicação
do  Edital
Publicação	   no	  Diário	   Oficial	  
da	  União	  do	  Edital	  de	  adesão	  
de	  municípios.

Confirmação
de  Vagas
Renovação	  dos	  municípios	   aptos	  a	  participarem	  
dos	  Programas	  de	  Provisão	  do	  Ministério	   da	  Saúde	  
e	  confirmação	   de	  vagas	  autorizadas.

19/12/2016
a  04/01/2017
até  às  18h

Publicação de
Municípios Elegíveis
Publicação	   de	  lista	  que	  municípios	  
aptos	  a	  renovação	  e	  confirmação	   de	  
vagas	  autorizadas

Validação
1ª  Chamada  CRM  Brasil

26  a  27/01
e  30  a  31/01  

Início  das  atividades
1ª  Chamada  CRM  Brasil
Início	  das	  atividades	  dos	  médicos	  CRM	  Brasil	  
nos	  municípios.

01/02/17
-‐ Apresentação	   pessoal	  dos	  médicos	  nos	  municípios	   para	  entrega	  dos	  
documentos	   previstos	  no	  edital	  supracitado.
-‐ Validação	  do	  médico	   pelo	  gestor	  no	  sistema	  SGP.
*Após	  a	  validação,	  o	  sistema	  estará	  aberto	  para	  que	  os	  médicos	  que	  atendam	  
aos	  requisitos	  previstos	  no	  item	  13	  e	  subitem	  13.2.3	  possam	  solicitar	  a	  
emissão	  de	  passagens	  para	  o	  início	  das	  atividades.

11/11/2016

11/01
até  às  18h

Publicação
de  Resultado
dos  Municípios
Publicação	   de	  resultado	   de	  
municípios	   aderidosInscrição dos  médicos

Brasileiros



Substituição	  dos	  médicos	  da	  
Cooperação	  OPAS
• Após completarem 3 anos, os médicos da

Cooperação com a OPAS estão sendo
substituídos;
• 415 médicos constituíram família no

Brasil e foram autorizados pelo Governo
Cubano a ficarem por mais 3 anos.

• Os demais que completam 3 anos em 2016
saíram/saem do país entre novembro e
dezembro e seus substitutos serão repostos
entre dezembro e fevereiro (Reposição direta
da Cooperação + Edital para reposição com
brasileiros)



COOPERAÇÃO	  OPAS	  -‐ Calendário	  de	  Substituição

Chegadas dos	  médicos	  em	  substituição	  das	  saídas	  de	  2016

Mês
Ida	  para	  o	  Brasil

Médicos Previsão	  chegada	  
nos	  municípios

DEZEMBRO/2016 1.381 15	  e	  16/12

JANEIRO/2017 1.011 26	  e	  27/01

FEVEREIRO/2017 1.086 16	  e	  17/02



Chegada	  dos	  médicos	   ao	  
Módulo	   de	  Acolhimento	   e	  
Avaliação	  em	  Brasília/DF
1.380	  MÉDICOS Início	  das	  

atividades	  do	  
médico	  no	  
município

Emissão	  do	  
Registro	  Nacional	  de	  
Estrangeiro	  (RNE)	  e	  
Início	   da	  Gestão	  
Documental

Ativação	  das	  contas	  
no	  Banco	  do	  Brasil/	  
Entrega	  do	  cartão	  BB

Período	   de	  gestão	  
documental

15	  dias

LINHA	  DO	  TEMPO	  – MÓDULO	  DE	  ACOLHIMENTO	  NACIONAL	  DEZEMBRO

Deslocamento	  dos	  
médicos	  para	  os	  

estados/	  Municípios



SUBSTITUIÇÃO	  
DE	  DEZEMBRO

UF Nº	  demunicípios Nº de	  Vagas
AC 7 11
AL 34 46
AM 33 42
AP 6 7
BA 176 220
CE 69 111
DF 1 1
ES 5 15
GO 23 25
MA 74 100
MG 94 114
MS 17 19
MT 9 12
PA 62 81
PB 38 40
PE 71 101
PI 41 51
PR 41 55
RJ 10 20
RN 27 28
RO 19 21
RR 2 3
RS 48 63
SC 43 46
SE 12 17
SP 58 109
TO 20 23
Total	  Geral 1.040 1.381

Solicitamos o APOIO de todos os
Secretários Estaduais de Saúde
para recepção dos médicos nas
Capitais e distribuição aos seus
municípios de atuação.

Solicitamos a MOBILIZAÇÃO dos
Secretários municipais para
recepção dos médicos em seus
municípios.

*Amazônia Legal – Ministério a DEFESA
levará até o município.



Obrigado!

SGTES	  /MS


