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2.2.5. Não possuir vínculo de serviço com carga horária incompatível com as
exigências do Projeto; e
2.2.6. Estar em situação regular perante autoridade competente na esfera
criminal no Brasil.
2.3. Para fins de comprovação do disposto nos subitens 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5,
o médico participante prestará declaração negativa de vínculo, quando do
preenchimento do formulário de adesão, sob as penas da lei.
2.4. Para fins de comprovação do cumprimento do disposto no item 2.2.3, na
hipótese de ser participante de programa de residência médica, o médico interessado
terá 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação do resultado da localidade em
que será alocado para participar do Projeto, para enviar à Coordenação do Projeto Mais
Médicos para o Brasil o comprovante do seu pedido de desligamento formalizado junto
à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
2.4.1. O documento de que trata o item 2.4. deverá ser enviado à
Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, por via eletrônica, pelo médico
participante através do endereço eletrônico: maismedicos@saude.gov.br.
2.5. Não será aceita a inscrição de médicos que já participam do Projeto
Mais Médicos para o Brasil ou do Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica (PROVAB), ou seja, que constem como ativos no SGP em qualquer dos Programas
de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde.
2.6. Será vedada a adesão de candidatos que participaram de quaisquer das
chamadas públicas anteriores do Projeto Mais Médicos para o Brasil ou do Programa de
Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), conforme respectivos Editais,
que tenham sido desligados por descumprimento de normas editalícias ou das regras
normativas dos Programas.
2.7. Será vedada a inscrição dos médicos que tenham sido validados e que
não iniciaram suas ações de aperfeiçoamento em seleções anteriores, ou que se
desligaram voluntariamente a qualquer tempo do Projeto Mais Médicos ou do Programa
de Valorização do Profissional da Atenção Básica, no prazo de 6 (seis) meses anteriores
à data de início da inscrição na presente seleção.
2.7.1. O prazo estabelecido no subitem 2.7 será contado da data fixada para
o início das ações de aperfeiçoamento ou contados do desligamento voluntário deferido
pela Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil via Sistema de Gerenciamento
de Programas - SGP nas seleções anteriores.
2.7.2. Na hipótese de desligamento voluntário do Projeto Mais Médicos para
o Brasil em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, será exigida do médico
participante a restituição dos valores recebidos a título de ajuda de custo e passagens
aéreas nos termos do art. 22, § 8º, da Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369/2013,
acrescidos de atualização monetária, por via administrativa e/ou judicial, inclusive
inscrição do nome do devedor no Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (CADIN), conforme Lei nº 10.522, de19 de julho de 2002.
2.7.3. O médico participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil que se
desligou voluntariamente, no período entre 180 (cento e oitenta) dias e 720 (setecentos
e vinte) dias de participação no Projeto, caso venha a aderir ao Projeto nesta seleção,
não terá direito a recebimento da ajuda de custo, nem custeio de deslocamento de que
trata a Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369, de 08 de julho de 2013.
2.7.4. O médico participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil que
tenha sido desligado voluntariamente, com mais de 720 (setecentos e vinte) dias de
participação no Projeto, caso venha a aderir ao Projeto nesta seleção, terá direito a
recebimento de nova ajuda de custo correspondente a 01 (uma) bolsa-formação de que
trata a Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369, de 08 de julho de 2013,
independente do município em que foi alocado.
2.8. Não poderão aderir a este Edital, em qualquer dos perfis, profissionais
ativos no SGP como gestores municipais ou de Distrito Sanitário Especial Indígena
(DSEI).
2.9. Os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades dos médicos que
participarem do Projeto Mais Médicos para o Brasil encontram-se previstos na Lei nº
12.871/2013, no Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de 2013, na Portaria
Interministerial MS/MEC nº 1.369/2013, Resoluções da Coordenação do Projeto Mais
Médicos para o Brasil e demais atos regulamentares e editais correspondentes,
normativos do Sistema Único de Saúde e na legislação brasileira em geral.
2.10. Em caso de pagamento indevido da bolsa-formação, inclusive por
motivos de temporalidade entre pedido de desligamento do profissional, seu
deferimento e o processamento da folha de pagamento, o Ministério da Saúde adotará
os procedimentos de cobrança para restituição ao Erário.
3. DA INSCRIÇÃO E DA ESCOLHA DO LOCAL DE ATUAÇÃO NO PROJETO MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL.
3.1. REGRAS GERAIS PARA INSCRIÇÃO
3.1.1. As inscrições para adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil serão
efetuadas via internet, através do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP),
acessível pelo endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br.
3.1.2. A inscrição será disponibilizada apenas para os profissionais médicos
formados em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado no
Brasil, que possuam inscrição junto a Conselho Regional de Medicina no Brasil,
conforme cronograma disponível no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br,
tendo em vista a necessidade imediata de início da atividades.
3.1.3. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de
concordância, por parte do médico interessado, de todas as condições, normas e
exigências estabelecidas neste Edital e demais normativas do Programa Mais Médicos,
disponíveis no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br, além das normas do
Sistema Único de Saúde (SUS).
3.1.4. No ato de inscrição, o médico interessado deverá preencher formulário
eletrônico com as informações constantes neste Edital, com necessária indicação do
endereço domiciliar, endereço eletrônico (e-mail) e telefone.
3.1.5. Efetivada a inscrição, o interessado não poderá alterar os dados por
ele registrados no formulário eletrônico, sendo considerado como válido apenas o
último registro com confirmação dos dados realizados pelo candidato no SGP.
3.1.6. O preenchimento correto dos dados é de responsabilidade exclusiva do
interessado. A ausência de informações, o preenchimento incorreto, ou informações
inverídicas de qualquer dos dados solicitados poderá acarretar a invalidação da adesão,
bem como atrasos no pagamento ou o não recebimento da bolsa, em caso de futura
alocação.
3.1.7. Para que seja efetivada a sua inscrição, o médico deverá preencher o
formulário eletrônico e selecionar a opção "salvar" em todas as etapas de
preenchimento no SGP, gerando o comprovante de inscrição.
3.2. DA ESCOLHA DO LOCAL DE ATUAÇÃO
3.2.1. Após a confirmação da inscrição, o SGP disponibilizará a tela para
escolha do Município/DSEI para alocação.
3.2.2. O candidato poderá escolher o município/DSEI para alocação, de
imediato, após confirmação de inscrição, ou a qualquer momento dentro do período
indicado no cronograma disponível no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br.
3.2.3. O direito à alocação se dará pelo critério de prioridade no acesso ao
SGP e confirmação da escolha do Município/DSEI, gerando o comprovante de alocação
e emitido o Termo de Adesão e Compromisso, conforme minuta do Anexo I. O
interessado que primeiro efetivar eletronicamente a opção pelo Município/DSEI terá
direito à vaga, estando automaticamente alocado.
3.2.4. Confirmada a escolha do Município/DSEI de alocação, não será possível
a alteração.
3.2.5. Não poderão realizar inscrição e nova escolha de Município/DSEI, os
interessados que já tenham logrado êxito na alocação.
3.2.6. As informações prestadas no ato de inscrição e a escolha do
Município/DSEI através do sistema SGP são de responsabilidade exclusiva do candidato,
não sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados após confirmadas as
ações de inscrição e alocação.
3.2.7. A alocação é condicionada à existência de vagas disponíveis, ainda que
concluída a inscrição.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato nº 563/18, Processo nº 1134/18, firmado entre o Grupo Hospitalar
Conceição e a COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES CAÍ SUPERIOR LTDA., inscrita no
CNPJ sob n.º 91.360.420/0001-34. Objeto: É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO de
gêneros alimentícios (carnes) DA AGRICULTURA FAMILIAR, para atendimento da
demanda regular dos órgãos e entidades da administração pública, de acordo com o
edital da chamada pública n.º 03/2018, o qual fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Valor total para o
período de 12 (doze) meses de R$ 303.967,80 (trezentos e três mil e novecentos e
sessenta e sete reais e oitenta centavos).
Espécie: Contrato nº 562/18, Processo nº 1134/18, firmado entre o Grupo Hospitalar
Conceição e a ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PISCICULTORES DO EXTREMO SUL,
inscrita no CNPJ sob n.º 11.272.640/0001-77. Objeto: É objeto desta contratação a
AQUISIÇÃO de gêneros alimentícios (filé de peixe) DA AGRICULTURA FAMILIAR, para
atendimento da demanda regular dos órgãos e entidades da administração pública, de
acordo com o edital da chamada pública n.º 03/2018, o qual fica fazendo parte
integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Valor
total para o período de 12 (doze) meses de R$ 394.539,60 (trezentos e noventa e
quatro mil e quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).
Espécie: Contrato nº 569/18, Processo nº 840/18, firmado entre o Grupo Hospitalar
Conceição e a DESKART SUL DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., inscrita no
CNPJ: 08.471.046/0001-09. Objeto: regular a relação jurídica, decorrente do
empréstimo em regime de Comodato, sem ônus, por parte da COMODANTE ao
COMODATÁRIO, de bem de propriedade daquele, a seguir descrito(s): porta papel
termoplástico de alta qualidade, auto corte, com medidas aproximadas de
28Lx36Ax28P, que deverão ser fornecidos em comodato ao GHC (10 unidades).
Espécie: Contrato nº 568/18, Processo nº 972/18, firmado entre o Grupo Hospitalar
Conceição e a CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ
90.108.283/0001-82. Objeto: regular a relação jurídica, decorrente do empréstimo em
regime de Comodato, sem ônus, por parte da COMODANTE ao COMODATÁRIO, de bem
de propriedade daquele, a seguir descrito(s): 01 (uma) seladora de bancada p/tubo de
pvc p/manter a ester. Do hemocomponente, 01 (uma) separador automático de
hemocomponentes e software P/interface c/sist.HEMOVIDA.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2018 - UASG 250052
Nº Processo: 2251/2018.
PREGÃO SISPP Nº 204/2018. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -.CNPJ Contratado:
00911246000115. Contratado : OXIGEN COMERCIO, INDUSTRIA E -REPRESENTACOES DE
EQUIPAME. Objeto: Aquisição de 40(quarenta) bandeja lisa em acrilico para fixação de
blocos de proteção.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteracoes . Vigência: 14/11/2018 a
13/05/2019. Valor Total: R$8.260,00. Fonte: 6151000000 - 2018NE803960. Data de
Assinatura: 14/11/2018.
(SICON - 19/11/2018) 250052-00001-2018NE800697
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 139/2018 - UASG 250052
Número do Contrato: 48/2015.
Nº Processo: 0223/2015.
PREGÃO SISPP Nº 107/2015. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -.CNPJ Contratado:
33040635000171. Contratado : BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E -COMERCIO DE
PRODUTOS LABO. Objeto: Alteração do endereço e CNPJ/MF para efeito de faturamento,
passando para Avenida Portugal, no. 1100, parte C26 - Área C63, Itaqui - Itapevi - SP - Cep
06.696-060. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteracoes . Data de Assinatura:
07/11/2018.
(SICON - 19/11/2018) 250052-00001-2018NE800697

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO
E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
EDITAL Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018
ADESÃO DE MÉDICOS AO PROGRAMA DE PROVISÃO DE MÉDICOS DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE - PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
O MINISTÉRIO DA SAÚDE, por meio da SECRETARIA DE GESTÃO DO
TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE (SGTES/MS), considerando as ações de
aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o
SUS, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871, de
22 de outubro de 2013, regulamentado pela Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC,
de 8 de julho de 2013, torna pública a realização de chamamento público de médicos
formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado
no Brasil para adesão ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, para fins de alocação nas vagas ociosas de
cooperação com organismo internacional, conforme estabelecido neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. Este Edital tem por objeto realizar chamamento público de médicos
formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado
no Brasil, nos termos do art. 13, §1º, inciso I da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013, e do art. 18, §1º, inciso I, da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de
julho de 2013 e respectivas alterações, para adesão ao Projeto Mais Médicos para o
Brasil, para fins de alocação nas vagas ociosas de cooperação com organismo
internacional, indicadas nos anexos II e III, nos termos estabelecidos no presente Edital,
com a finalidade de aperfeiçoar médicos na atenção básica em saúde em regiões
prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante oferta de curso de
especialização por instituição pública de educação superior e atividades de ensino,
pesquisa e extensão, que terá componente assistencial mediante integração ensinoserviço.
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL
2.1. Poderão participar do chamamento público promovido pelo presente
Edital, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, apenas médicos formados em
instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País.
2.2. Constituem requisitos para a participação dos médicos de que trata o
item 2.1:
2.2.1. Possuir 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, na forma da lei;
2.2.2. Possuir habilitação em situação regular para o exercício da medicina,
mediante registro junto a Conselho Regional de Medicina (CRM) no Brasil;
2.2.3. Não ser participante de programa de residência médica;
2.2.4. Não estar prestando o Serviço Militar Obrigatório no período de
vigência do Projeto;
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