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SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

PORTARIA Nº 29, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

Homologa o resultado do processo de seleção das Propostas de Instituições Federais de Educação Superior (IFES) que
se candidataram para participação no PROGRAMA DE APOIO AO INTERNATO MÉDICO EM UNIVERSIDADES
FEDERAIS - PRÓ-INTERNATO e dispõe sobre o prazo para adequação das Propostas e apresentação de do-
cumentos.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, do Ministério da Saúde, no uso de suas
atribuições e, considerando os termos das Portarias Interministeriais nº 4; nº 421 e nº 422, de 3 de março de 2010; Portaria nº 4.279/GM/MS,
de 30 de dezembro de 2010 e do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2.011 e Edital de Convocação nº 65, de 6 de dezembro de 2013,
resolve:

Art. 1º Homologar o resultado do processo de seleção das Propostas que se candidataram ao Programa de Apoio ao Internato Médico
em Universidades Federais - PRÓ-INTERNATO.

Art. 2º Divulgar a relação dos Projetos selecionados, conforme Anexo desta Portaria.
Art. 3º As Instituições Federais de Educação Superior deverão firmar Termo de Compromisso com o objetivo de atender às adequações

dos respectivos Projetos, de acordo com a avaliação realizada durante o Processo Seletivo do Pró-Internato, bem como da apresentação da
documentação necessária para viabilizar o projeto inclusive o pagamento das bolsas, sob pena de desclassificação.

Parágrafo único. As adequações relativas a cada projeto, se necessárias e conforme processo avaliativo, serão comunicadas pela
Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde/MS à coordenação dos projetos aprovados, individualmente, por meio dos endereços
eletrônicos indicados nos projetos enviados ao Ministério da Saúde.

Art. 4º O prazo para o atendimento do disposto no artigo 3º e § 1º será de 10 (dez) dias contados a partir da data do recebimento do
e-mail.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MOZART JÚLIO TABOSA SALES

ANEXO

IFES SELECIONADAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO INTERNATO MÉDICO EM UNIVERSIDADES FEDERAIS - PRÓ-
I N T E R N ATO

Instituição de Educação Superior proponente UF
Universidade Federal do Acre AC
Universidade Federal do Amapá AP
Universidade Federal do Ceará - campus Sobral CE
Universidade Federal do Cariri CE
Universidade Federal de Ouro Preto MG
Universidade Federal de São João del Rei - Campus Centro Oeste Dona Lindu MG
Universidade Federal de Viçosa MG
Universidade Federal de Campina Grande - campus Cajazeiras PB
Universidade Federal do Vale do São Francisco - campus Petrolina PE
Universidade Federal do Rio de Janeiro - campus Macaé RJ
Fundação Universidade Federal de Rondônia RO
Universidade Federal de Roraima RR
Universidade Federal de Ciências da Saude de Porto Alegre RS
Universidade Federal de São Carlos SP
Universidade Federal do Tocantins TO

Unidade Neonatal;
Considerando as Deliberações CIB/PR nº 411, e 429 de

11/11/2013, que homologam as respectivas reabilitações; e
Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de

Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica excluído o número de leitos das Unidades de

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), dos hospitais a seguir relacio-
nados:

CNES Hospital Nº leitos
0014109 Hospital Santa Casa de Mise-

ricórdia - Campo Mourão/PR
26.02 05

CNES Hospital Nº leitos
0013846 Hospital Nossa Senhora do

Rocio - Maternidade e Cirur-
gia Nossa Senhora do Rocio

LTDA - Campo Largo/PR
26.02 32

Art. 2º Fica habilitado o número de leitos das Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) dos hospitais a seguir relacio-
nados:

CNES Hospital Nº leitos
0014109 Hospital Santa Casa de Mise-

ricórdia - Campo Mourão/PR
26.10 05

CNES Hospital Nº leitos
0013846 Hospital Nossa Senhora do

Rocio - Maternidade e Cirur-
gia Nossa Senhora do Rocio

LTDA - Campo Largo/PR
26.10 32

Art. 3º As referidas unidades poderão ser submetidas à ava-
liação por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso
de descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, terão suspensos os efeitos de
sua habilitação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre o cumprimento das obriga-
ções de oferta de moradia, deslocamento,
alimentação e água potável pelo Distrito
Federal e Municípios aos médicos partici-
pantes do Projeto Mais Médicos para o
Brasil, nos termos da Portaria Interminis-
terial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de
2013.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere o art. 55, do Anexo I do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de
2013, e

Considerando o disposto no art. art. 11, incisos III e IV, da
Portaria Interministerial nº 1.369 MS/MEC, de 8 de julho de 2013;
e

Considerando as obrigações estabelecidas para o Distrito Fe-
deral e Municípios, conforme editais de convocação, para partici-
pação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria estabelece parâmetros mínimos e pro-

cedimentos a serem observados pelo Distrito Federal e pelos Mu-
nicípios que tenham efetivado adesão ao Projeto Mais Médicos para
o Brasil, no cumprimento dos deveres e exercício das competências
que lhes são inerentes em conformidade com a Portaria Intermi-
nisterial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, em especial nos
arts. 9º, 10, 11, quanto à recepção, deslocamento, garantia de mo-
radia, alimentação e água potável aos médicos participantes do Pro-
jeto.

Art. 2º Esta Portaria aplica-se aos Municípios participantes
do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme obrigações pre-
vistas para os Municípios que venham a aderir ao Projeto segundo
editais normativos específicos.

CAPÍTULO II
DO FORNECIMENTO DE MORADIA AOS MÉDICOS

PA RT C I PA N T E S
Art. 3º O Distrito Federal e Municípios deverão assegurar o

fornecimento de moradia aos médicos participantes do Projeto Mais
Médicos para o Brasil por alguma das seguintes modalidades:

I - imóvel físico;
II - recurso pecuniário; ou

III - acomodação em hotel ou pousada.
§ 1º As modalidades de que tratam os incisos I e II deste

artigo devem ser prioritárias nas situações em que o médico par-
ticipante esteja acompanhado dos familiares.

§ 2º Na modalidade prevista no inciso I deste artigo, o
imóvel poderá ser do patrimônio do ente federativo ou por ele locado
e deverá ter padrão suficiente para acomodação do médico e seus
familiares.

§ 3º Na modalidade de que trata o inciso II deste artigo, o
ente federativo pode adotar como referência para o recurso pecuniário
para locação de imóvel, em padrão suficiente para acomodar o mé-
dico e seus familiares, os valores mínimo e máximo de R$ 500,00
(quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), po-
dendo o gestor distrital e/ou municipal adotar valores superiores,
conforme a realidade do mercado imobiliário local, mediante com-
provação do valor mediante 3 (três) cotações de custo no mercado
imobiliário do município ou Distrito Federal.

§ 4º Na modalidade prevista inciso II deste artigo, reco-
menda-se ao ente federativo solicitar ao médico participante com-
provação de que o recurso pecuniário está sendo utilizado tão so-
mente para a finalidade de despesa com moradia.

§ 5º Na modalidade prevista no inciso III, o ente federativo
deverá disponibilizar acomodação em hotel ou pousada para os mé-
dicos participantes, mediante anuência destes, por escrito, quanto a
aceitação por esta opção de moradia em detrimento daquelas previstas
nos incisos I e II deste artigo.

Art. 4º A oferta de moradia pelo Distrito Federal e Mu-
nicípios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o
Brasil deverá atender a condições mínimas de habitabilidade e se-
gurança, bem como o perfil do município e padrão médio da lo-
calidade.

Art. 5º São critérios para aferição de condições mínimas de
habitabilidade:

I - infraestrutura física e sanitária do imóvel em boas con-
dições;

II - disponibilidade de energia elétrica;
III - abastecimento de água.
§ 1º Os critérios previstos neste artigo devem ser assegu-

rados em qualquer das modalidades de oferta de moradia de que trata
o art. 3º desta Portaria.

§ 2º A moradia deve ser disponibilizada em plenas condições
de uso para o médico participante quando da chegada deste ao Dis-
trito Federal ou Município para início das atividades.

Art. 6º A ajuda de custo de que tratam os §§ 3º e 4º do art.
22 da Portaria Interministerial/MS/MEC nº 1.369, de 8 de julho de
2013, destinada a compensar as despesas de instalação do médico
participante pode ser utilizada pelo mesmo para ajustar a moradia
fornecida às suas necessidades.

CAPÍTULO III
DA RECEPÇÃO E DESLOCAMENTO DOS MÉDICOS

PA RT I C I PA N T E S
Art. 7º O Distrito Federal e os Municípios devem assegurar

a recepção e deslocamento dos médicos participantes desde o ae-
roporto mais próximo até as respectivas moradias, quando da chegada
destes para início das atividades.

Art. 8º O Distrito Federal e os Municípios devem dispo-
nibilizar transporte adequado e seguro para o médico participante
deslocar-se ao local de desenvolvimento das atividades de rotina do
Projeto, para os locais de difícil acesso, quando necessário.

CAPÍTULO IV
DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA PO-

TÁVEL
Art. 9º O ente federativo deverá assegurar o fornecimento de

alimentação ao médico participante, mediante:
I - recurso pecuniário; ou
II - in natura.
Art. 10. Sendo assegurada a alimentação mediante recurso

pecuniário, deverá o ente federativo adotar como parâmetros mínimo
e máximo os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 700,00
(setecentos reais).

Art. 11. Caso o ente federativo opte pelo fornecimento da
alimentação in natura recomenda-se observar o "Guia alimentar para
a população brasileira: promovendo a alimentação saudável" do Mi-
nistério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-Geral
da Política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde,
2006).

Art. 12. O ente federativo deverá assegurar meios para que o
médico participante possa dispor de água potável no decorrer de suas
atividades no Projeto Mais Médicas para o Brasil.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS DE INFORMAÇÃO AO MINIS-

TÉRIO DA SAÚDE.
Art. 13. O Distrito Federal e os Municípios deverão informar

ao Ministério da Saúde, por meio de sistema de gerenciamento de
programa-SGP, no link http://maismedicos.saude.gov.br, qual a mo-
dalidade de moradia ofertada aos médicos participantes.

Art. 14. Caso necessário modificar a moradia disponibilizada
para o médico participante, o ente federativo terá um prazo de até 60
(sessenta) dias, a partir da data de chegada do médico ao Município
de atuação, para efetivar a alteração, que deverá ser atualizada no
sistema informatizado.

Art. 15. Circunstâncias eventuais que ensejem a alteração da
moradia deverão ser deliberadas em conjunto pelo gestor e pelo
médico participante e informada no sistema de gerenciamento de
programas - SGP.

Art. 16. Adotando a modalidade prevista no art. 3º, inciso II
deste manual, o ente federativo deverá informar ao médico parti-
cipante e ao Ministério da Saúde o valor do recurso pecuniário, bem
como o prazo e forma em que o mesmo estará disponível ao médico
participante.
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