Informe Nº 1/2 -2013
Brasília, DF, 26 de setembro de 2013.
Esta é uma mensagem automática. Favor não respondê-la. Quaisquer dúvidas ou
esclarecimentos sobre o projeto Mais Médicos para o Brasil favor encaminhar ao endereço
eletrônico maismedicos@saude.gov.br, e problemas relativos ao sistema no
http://maismedicos.saude.gov.br/.

Informativo sobre chegada e recepção dos profissionais ao
município.
Prezado(a),
Você foi contemplado no Projeto Mais Médicos para o Brasil para exercício no município
«MUNICIPIO_LOCADO»-«UF_LOCADO». Suas atividades terão início no dia 1º de outubro de
2013 (terça-feira).
Objetivando viabilizar sua participação no Projeto, solicitamos observar os seguintes itens:
Entrega de Documentos no Município
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 (em duas vias);
 Registro no Conselho Regional de Medicina;
 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;

O(a) gestor(a) municipal deverá assinar e carimbar os termos de compromisso logo abaixo da
assinatura do(a) médico(a). O gestor municipal deverá, ainda, conferir e confirmar a sua
documentação no sistema.

Envio de documentos à Coordenação Nacional
Após a verificação pelo gestor, você terá até 15 dias para o envio da documentação pelo
correio para a Coordenação do Projeto em 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".

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

