INFORME DO PROGRAMA
.
MAIS MÉDICOS

Substituição dos Médicos da Cooperação OPAS:
Após completarem 03 anos, os médicos da Cooperação com a OPAS
estão sendo substituídos.
795 médicos que constituíram família no Brasil foram autorizados pelo
Governo Cubano e Brasileiro a permanecer por mais 03 anos no Programa.
Os demais que completam 03 anos entre 2016 e 2017 saíram/saem do
país seus substitutos estão sendo repostos de duas formas:
• Reposição direta da Cooperação: vagas não atrativas para brasileiros
segundo estudo do Ministério da Saúde – 4,7 mil vagas
• 1.380 médicos já substituídos em dezembro;
• 900 sendo substituídos entre 27/01 e 06/02;
• Calendário de 2017 será discutido em Reunião Trilateral (Brasil –
OPAS – Cuba) nos dias 9 e 10/2 em Havana.
• Edital para reposição com brasileiros: 4,9 mil vagas
• 956 vagas no Edital em curso;
• Demais vagas nos próximos Editais, conforme calendário de saídas
dos médicos cubanos.

Brasileiros terão novas oportunidades em
locais antes ocupados por cubanos
• Editais serão publicados de 3 em 3 meses com ofertas a brasileiros
formados no Brasil ou em instituições de qualquer país
• Cerca de 4.000 vagas da Cooperação serão oferecidas para
substituições por brasileiros em 2017
• Cooperação está mantida enquanto houver vagas que brasileiros
não se interessem em ocupar.

Foram1.390 oportunidades para brasileiros
no 1º edital de substituição dos cubanos
Prioridade para brasileiros, formados no Brasil ou com registro para atuar no Brasil:
• 956 locais ocupados por cubanos que já encerraram o prazo de 3 anos e com
potencial para atrair brasileiros
• Outras 434 vagas de desistentes nos últimos meses
Edital em andamento:
• 1.378 médicos alocados (apenas 12 vagas remanescentes)
• Fase atual: permuta – médicos alocados tiveram até ontem(25/01) para solicitar
permuta para outros municípios. Resultado final sai dia 27/1.
• Médicos iniciam as atividades em 01/02. as vagas remanescentes de quem não
iniciar as atividades irão para segunda chamada de médicos brasileiros em
08/02.

Critérios do Programa Mais Médicos
Necessidade de discutir os critérios de vagas do Mais Médicos, priorizando os municípios
mais vulneráveis e com mais dificuldade para prover este profissional
• Formado Grupo de Trabalho composto por MS (SGTES, SAS e SE), CONASS e CONASEMS
para discutir os critérios de vagas do Programa;
•

Primeira reunião em 19/1 – apresentação da proposta do MS. Segunda reunião agendada
para amanhã (27/01).

Discussão sobre a atualização da Portaria nº 30 – “Cumprimento das obrigações de oferta de
moradia, deslocamento e alimentação e água potável pelo Distrito Federal e Municípios aos
médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil”

•

Compromisso assumido por CONASS e CONSEMS em setembro de 2016 de atualizar os
valores dos auxílios moradia e alimentação;

•

Acolhimento Estadual – tornar responsabilidade dos Estados a recepção dos novos
médicos nas Capitais e o deslocamento dos mesmos aos municípios de atuação.

Obrigado!

