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DOCUMENTOS E ABERTURA DE CONTA
Prezados (as) médicos (as) brasileiros (as),
A Coordenação Nacional do Projeto Mais Médicos para o Brasil informa que suas atividades
iniciarão no dia 2 de setembro de 2013.
Objetivando viabilizar sua adesão ao Programa, solicitamos observar os itens a seguir:
Entrega de Documentos nos Municípios
No ato de apresentação ao gestor(a) municipal, é imprescindível a entrega dos seguintes
documentos:
 Termo de adesão e compromisso gerado pelo sistema eletrônico devidamente
assinado por você (em duas vias);
 Comprovante da situação regular perante a Justiça Eleitoral;
 Comprovante da situação regular com as obrigações militares;
 Certificado de conclusão de curso e diploma de graduação em medicina em instituição
de educação superior brasileira legalmente estabelecida e certificada pela legislação
vigente ou possuir diploma de graduação em medicina obtido em instituição de
educação superior estrangeira revalidado no Brasil;
 Documento oficial de identificação com foto;
 Registro no Conselho Regional de Medicina;
 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
 Comprovação de conta bancária;
 Fotos 3x4 (duas); e
 Currículo Profissional.
O(A) gestor(a) municipal deverá assinar e carimbar os termos de compromisso logo abaixo da
assinatura do(a) médico(a). O gestor municipal conferirá e confirmará a sua documentação no
sistema.
Envio de documentos à Coordenação Nacional
Após a verificação pelo gestor, você terá até 15 dias para o envio dessa mesma documentação
pelo correio para a Coordenação do Projeto em envelope identificado:
"PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / SGTES / MS"
Ministério da Saúde, Edifício Sede, bloco “G”. 7º andar. CEP: 70058-900, Brasília-DF.
Conta Individual no Banco do Brasil

É importante que você insira seus dados bancários no sistema (Sistema de Gerenciamento de
Programas), o mesmo sistema utilizado na inscrição para o projeto:
http://maismedicos.saude.gov.br.
A conta bancária individual deve ser exclusiva no Banco do Brasil.
Caso você não tenha conta bancária, deverá procurar uma agência do Banco do Brasil e
solicitar abertura, podendo utilizar como documento de comprovação de renda a lista de
selecionados que está publicada no sítio do Ministério da Saúde.
Essa informação é indispensável para o pagamento de bolsa e ajuda de custo e precisa ser
colocada no sistema até 21 de agosto (quarta-feira).
Estamos à disposição para mais esclarecimentos no e-mail: maismedicos@saude.gov.br ou no
endereço eletrônico: http://maismedicos.saude.gov.br/.

Atenciosamente,
COORDENAÇÃO NACIONAL
Projeto Mais Médicos para o Brasil
Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SGTES
Ministério da Saúde – MS

