Informe Nº 12/2013
Brasília, DF, 30 de agosto de 2013.
Esse e-mail é de envio para informes automáticos do PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL. Demais dúvidas e esclarecimentos, favor encaminhar ao e-mail
maismedicos@saude.gov.br ou no endereço eletrônico: http://maismedicos.saude.gov.br/.

Informativo sobre chegada e recepção dos profissionais.
Prezado(a)
Pedimos ao (a) senhor (a) que entre em contato como (a) médico (a) para confirmar a
recepção no aeroporto, assim como o nome da pessoa responsável por levá-lo ao município.
Sugerimos que o município se organize para a recepção e inserção do médico nas equipes de
saúde da família identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Na chegada, o médico deverá apresentá-lo (a):
- 2 (duas) vias do termo de adesão e compromisso gerado pelo sistema eletrônico;
- cópia de documento oficial de identificação, com foto;
- comprovante da situação de regularidade perante a Justiça Eleitoral;
- sendo o médico do sexo masculino, comprovante de situação de regularidade com as
obrigações militares;
- cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso;
- cópia do registro no Conselho Regional de Medicina do local de atuação;
- currículo vitae;
O(a) senhor(a) gestor(a) deverá assinar e carimbar os termos, abaixo da assinatura do médico;
conferir a documentação e confirmar a verificação pelo sistema maismedicos.saude.gov.br.
Ademais, pedimos que oriente o médico a encaminhar os termos e documentação no prazo de
15 dias, por via postal, para a Coordenação do Projeto, no endereço: Ministério da Saúde,
Edifício Sede, bloco G. 7º andar. Brasília-DF, CEP: 70.058-900, com a indicação "PROJETO MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL / SGTES / MS".

Caso o Município ainda não tenha feito a Indicação de Moradia e Alimentação para os
profissionais selecionados, solicitamos que acesse o sistema SGP e faça a indicação até o dia 30
de agosto de 2013.
Atenciosamente,
COORDENAÇÃO NACIONAL
Projeto Mais Médicos para o Brasil
Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SGTES
Ministério da Saúde – MS

