
Senhor Secretário Municipal de Saúde 

Coordenador do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica 

(PROVAB) 

             

- Sobre os bolsistas do Curso de Especialização selecionados: 

1) Os selecionados para o curso de Especialização com ênfase na Atenção 

Básica iniciarão suas atividades na Unidade Básica de Saúde do seu município, em 20 

de junho de 2012.  

2) Observar as recomendações do Edital nº 07, de 26/04/2012, Cláusula 

Terceira – Das Obrigações do Município.  

3) Estes profissionais cumprirão 08 (oito) horas semanais em atividades 

acadêmicas e 32 (trinta e duas) horas em atividades nas UBS. 

4) Os profissionais receberão do Ministério da Saúde bolsa no valor de R$ 

2.384,00, que será paga a partir de 20 de junho de 2012. As orientações para 

recebimento da bolsa serão disponibilizadas no site do PROVAB.  

            5) O selecionado/bolsista fará contato com o Secretário de Saúde do município 

ao qual foi indicado, conforme Portaria nº 07, de 06 de junho de 2012, publicada no 

DOU de 11/06/2012. 

            6) O gestor municipal, secretário municipal de saúde ou o coordenador do 

PROVAB local, deverá preencher no SIG-PROVAB os seguintes dados: nome dos 

profissionais selecionados-bolsistas, categoria profissional e CPF. O Sistema será 

disponibilizado embreve. 

            7) A aula inaugural será dia 19 de junho via web, com início às 10:30 h, no 

seguinte endereço: saude.gov.br/temporeal ( poderá ser acessado de qualquer lugar 

do pais com este endereço eletrônico) 

 

- Sobre os profissionais contratados pelos municípios: 

            1) De acordo com o Edital nº 01, de 09/01/2012, o profissional terá direito ao 

bônus de até 10% na seleção da Residência Médica de acordo com o seu desempenho.  

2) Todos os contratos de trabalho com os médicos devem ter sido assinados até o dia 
01 de abril de 2012 e enviados para o Ministério da Saúde ofício informando a situação 
atual do contratado:  PROVAB - Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bl. G, 
Sala 725 - Ed. Sede - Brasília/DF - Cep: 70.058-900 



 

2) O prazo limite para o município informar quem são os profissionais 

contratados é dia 20 de junho de 2012. 


