Informe nº 03/2013

Brasília, 21 de outubro 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: bolsa.maismedicos@saude.gov.br e problemas relativos ao sistema no http://maismedicos.saude.gov.br/.

Informativo aos médicos formados em Instituição de Educação Superior Brasileira ou com diploma
revalidado no Brasil sobre: Benefício – Ajuda de Custo - Projeto Mais Médicos Para o Brasil.

Benefício - Ajuda de custo
Segundo edital Nº 39 de 8 de julho de 2013, a ajuda de custo será concedida, observadas as seguintes condições:
a) Faixa 1 - Municípios situados na região da Amazônia Legal, em região de fronteira e áreas indígenas: concessão de ajuda de custo no valor de R$
30.000,00;
b) Faixa 2 - Municípios situados na Região Nordeste, na Região Centro-Oeste e na região do Vale do Jequitinhonha-MG: concessão de ajuda de custo no
valor de R$ 20.000,00;

c) Faixa 3 - Capitais, regiões metropolitanas, Distrito Federal e Municípios não contemplados nas alíneas "a" e "b" deste subitem: concessão de ajuda de
custo no valor de R$ 10.000,00.
As ajudas de custo previstas nas modalidades “ a e b” serão pagas em 2 (duas) parcelas, sendo que a primeira será paga no primeiro mês de participação
no Projeto, que inicia no dia 01/10/2013 ao dia 30/10/2013 e corresponderá a 70% do valor total; e a segunda será paga no sexto mês de participação no
Projeto e corresponderá a 30% do valor total.
A ajuda de custo prevista na modalidade “c” será paga em parcela única no primeiro mês de participação no Projeto.
Requerimento da ajuda de custo – 21 a 25 de outubro de 2013
Considerando o Manual Orientador de Ajuda de Custo publicado no site http://maismedicos.saude.gov.br:
Para solicitar a ajuda de custo, o médico participante deverá acessar o site http://maismedicos.saude.gov.br, a partir do dia 21 ao dia 25 de outubro, através
do CPF e senha pessoal.
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