PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.708, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016
(acresce e altera dispositivos da Portaria Interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013)
•

A exigência “ser habilitado para o exercício da medicina em país que apresente relação estatística
médico/habitante igual ou superior a 1,8/1000” não será aplicada a médicos brasileiros formados
em instituições de educação superior estrangeiras e com habilitação para exercício da medicina no
exterior.

•

O médico que, voluntariamente, venha a se desligar do Projeto, ficará impedido de aderir em
chamada futura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de efetivação do
desligamento.

•

A partir de janeiro de 2017, o valor mensal da bolsa-formação será de R$ 11.520,00 (onze mil e
quinhentos e vinte reais), já considerada nesse valor a contribuição previdenciária.

Cooperação Internacional
(Reunião realizada nos dias 08 e 09 de setembro de 2016)
•
•
•
•

•
•

Acertado reajuste da bolsa formação apresentada ao Governo Cubano pela OPAS, que passará a
ser de R$ 11.520,00 a partir de janeiro de 2017.
Reajuste da ajuda de custo para saúde indígena de 10% - realizado (TC 67 OPAS/MS).
Foi renovado Acordo do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana da Saúde para
continuidade da cooperação internacional por mais 3 anos no Projeto Mais Médicos.
Médicos cubanos que tenham formado família no Brasil poderão prorrogar permanência por mais
três anos no PMM, de acordo com as regras definidas pelo governo cubano. Nesse caso, a saída
em novembro ou dezembro passará de fim de missão para recesso;
Necessidade de iniciar a discussão da revisão da Portaria 30 de 12/02/2014 - cumprimento das
obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal
e Municípios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.
Validação do cronograma de substituição dos profissionais.

12º ciclo do Projeto Mais Médicos
Balanço do Edital

533 vagas disponibilizadas
• 74 validadas para precedência (PROVAB  Mais Médicos)
• 459 para escolha dos profissionais
PRIMEIRA ETAPA – MÉDICOS FORMADOS NO BRASIL

SEGUNDA ETAPA – BRASILEIROS FORMADOS NO EXTERIOR

Primeira Chamada: 457 médicos selecionados
• 330 Homologados (iniciaram as atividades)
• 03 Vagas de município desistente confirmada
• 126 Vagas remanescentes para próxima chamada

Chamada Única: 217 médicos selecionados
• 0 Homologados (iniciaram as atividades); aguardando
informação – homologação de 28/11 a 02/12 (Vagas não
preenchidas vão para Intercambistas Estrangeiros, em
06/12).

Segunda Chamada: 125 médicos selecionados
• 95 Homologados (iniciaram as atividades)
• 12 Validações Indeferidas (descumprimento regra
editalícia ou desistência de município)
• 18 Médicos não compareceram para validação da
vaga
• 01 Vaga não foi escolhida por médico algum.

