Informe nº 08/2017 - Brasília, 08 de fevereiro de 2017.
COMUNICADO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDICOS INTERCAMBISTAS INDIVIDUAIS E RETORNO AO PAÍS DE
ORIGEM
<<MUNICÍPIO-UF>>
PREZADO(A) «Nome_do_Profisional»,
Para os médicos intercambistas do «EtapaCiclo» que não tiveram a prorrogação da participação
no Projeto Mais Médicos para o Brasil homologada, as atividades encerram em «Mês». Suas atividades
devem ser encerradas no dia «Data_encerramento_das_atividades».
Conforme disposto na Lei do Programa Mais Médicos e regulamentado pela Portaria nº 266, de 24 de
julho de 2013, fica autorizado o custeio pelo Ministério da Saúde das despesas com deslocamento dos

médicos participantes e seus dependentes legais para o país de origem.
Para solicitação de passagem aérea de retorno ao país de origem, orientamos que o profissional
acesse o Sistema de Gerenciamento de Programas – SGP e solicite a passagem até 30 dias antes da viagem.

Cada médico participante terá direito ao deslocamento de, no máximo, dois (2) dependentes, caso estes
tenham vindo ao Brasil com passagem emitida pelo Ministério da Saúde. No sistema será exigido
informar a data do vencimento do Visto (VICAM) e anexar a cópia do visto digitalizada.
A data de retorno poderá ser no máximo até dois dias antes do vencimento do visto (VICAM). Os
bilhetes aéreos serão encaminhados aos e-mails dos profissionais participantes do Projeto.
Dentro do perfil do SGP, sigam o passo a passo para solicitação de passagem:

Benefícios  Passagem  Solicitar  Solicitar Passagem  Tipo de Requerimento: Deslocamento de Retorno
para País de Origem

Caso o médico ainda não tenha utilizado o período de descanso no último ano de participação no
Projeto, deverá gozar do recesso no último mês de participação.

Aproveitamos para agradecer pela sua dedicação ao Projeto Mais Médicos para o Brasil e por ter
contribuído para melhorar a saúde da população brasileira.
Cordialmente,
Coordenação Nacional do Programa Mais Médicos
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

