


Provimento	  emergencial
ações	  em	  curso

Edital nº EDITAL Nº 08, DE 14 DE ABRIL DE 2016, em andamento:

• 1.367 vagas ofertadas;
• 947 vagas preenchidas por médicos com perfil CRM Brasil;
• 420 vagas remanescentes ofertadas para Brasileiros formados no exterior.

Vagas Aprovadas -‐ Projeto	  Mais	  Médicos	  (Março/2016)
CRM/Brasil Intercambistas	  Individuais Intercambistas	  Cooperados
5.274 1.537 11.429

18.240



Reunião Tripartite
Ministério	  da	  Saúde	  – OPAS	  -‐ Cuba

Pauta:
• Permanência dos médicos cooperados
• Reposição do contingentede reserva

Justificativas para a prorrogação e permanência dos Cooperados ativos:

• Término do período de três anos dos médicos do 1º, 2º, 3º e 4º ciclos do Projeto Mais
Médicos;

• Estudo técnico do comportamento dos médicos brasileiros nos Editais indicando que
vagas hoje ocupadas por cooperados não seriam preenchidas pelo perfil CRM Brasil;

• Não gerar desassistência nos municípios cobertos pelo Programa.



Discussão	  da	  MP	  723/16
Prorrogação	  da	  permanência	  dos	  Médicos	  Intercambistas

Medida Provisória nº. 723, de 29 de abril de 2016 – Altera o prazo de dispensa de que trata o caput do art. 16 da lei nº.12.871, de 22 de
outubro de 2013. Dispensa a revalidação de diploma do médico intercambista para prorrogação da adesão do Projeto Mais Médicos
para o Brasil por mais três anos. Art. 1º O prazo de dispensa previsto no art. 16 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, fica
prorrogado por três anos.*

Comissão Mista da MP 723/16:
• Presidente: Leonardo Quintão
• Relator: Humberto Costa
• DATA: 05/07/2016

Para discussão é necessária a mobilização do:
• Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)
• Conselho Nacional de SecretariasMunicipais de Saúde (CONASEMS)
• Associação Brasileira deMunicípios (ABM)
• Frente Nacional dos Prefeitos (FNP)
• ConfederaçãoNacional dos Municípios (CNM)



Ciclos
Vencimento dos	  

Vistos

Quantidade	  de	  
médicos	  que	  

finalizam	  3	  anos

Substituição	  
direta	  pela	  
Cooperação*

Substituição	  por	  
Editais

1º	  ciclo 24/08/2016 297 221 76
2º	  ciclo	   -‐ etapa	  1 30/09/2016 1.614 835 779
2º	  ciclo	   -‐ etapa	  2 04/11/2016 2.524 1.707 817
3º	  ciclo 28/01/2017 1.899 1.428 471
4º	  ciclo 04/03/2017 3.525 2.445 1.080
Total 9.859 6.636 3.223

Subtituição da	  Cooperação	  -‐ Números


