MINISTÉRIO DA SAÚDE
Carta Circular nº 27/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS
Brasília, 14 de junho de 2018

PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AO ESTADO DE RORAIMA NOS MUNICÍPIOS
DE PACARAIMA E BOA VISTA
Prezado Médico Participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
O Ministério da Saúde, em virtude da situação emergencial do estado de Roraima,
e atendendo à Medida Provisória N° 820 de 15 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre medidas de
Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
migratório provocado por crise humanitária:

Convoca Vossa Senhoria, em caráter de urgência e temporário, a atuar pelo Projeto
Mais Médicos para o Brasil no Município de Pacaraima-RR ou Boa Vista-RR, em Hospital de Campanha
das Forças Armadas Brasileiras, constituído nestas localidades para garantir atenção de emergência à
saúde da pessoa nacional ou estrangeira em situação de vulnerabilidade.

Esta oferta é destinada aos Médicos formados em instituições de educação superior
brasileira ou com diploma revalidado no País, com início das atividades no dia 18 de junho de 2018
(segunda-feira), pelo prazo máximo de 3 (três meses), considerando o prazo de permanência do médico
no Projeto (36 meses).

Os médicos que concordarem, irão prestar o serviço humanitário nas seguintes
condições:


Estrutura de Acomodação fornecida pelas Forças Armadas Brasileiras aos
médicos, auditores federais, procuradores, oficiais militares e outros
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Área de lazer



Alimentação, inclusas três refeições diárias



Auxílio compensatório no valor de uma bolsa-formação – R$ 11.865,60



Deslocamento do município de alocação do Projeto ao município de
Pacaraima-RR ou Boa Vista-RR

*Estas condições serão ofertadas apenas aos médicos participantes interessados,
não estando incluídos os dependentes legais.

Os médicos que tiverem interesse deverão manifestar-se por meio do link
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=39764 até amanhã, 15/06/2018, às
18h.

Atenciosamente,

Coordenação do Projeto Mais Médicos Para o Brasil
Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde - DEPREPS
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – SGTES
Ministério da Saúde – MS
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