
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB 

 

O Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica - PROVAB 

oferece incentivos aos médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas que optarem por 

atuar nas equipes de saúde da família e outras estratégias de organização da atenção 

básica, contemplando também equipes que desenvolvem a atenção à saúde das 

populações ribeirinhas, quilombolas, assentadas e indígenas.  

Os profissionais que participarem do Programa terão acesso à supervisão a 

distância e presencial e, ao final de um ano como trabalhador da Atenção Básica, 

acesso á um bônus ao realizarem seleção para os programas de residência. Esse 

conjunto de medidas busca qualificar e valorizar o trabalho realizado pelas equipes de 

atenção básica, ofertando condições de trabalho tanto físicas quanto financeiras, 

acesso á formação em serviço, no intuito de que esses trabalhadores sintam-se 

valorizados e tenham satisfação em realizar a atenção básica. 

Nesta primeira edição do Programa de Valorização dos Profissionais na 

Atenção Básica firmará contrato de um ano com os profissionais que se inscreverem e 

forem convocados. Ao final desse período, os médicos que tiverem uma boa avaliação 

de desempenho terão uma pontuação adicional de 10% na nota dos exames de 

residência médica.  

Durante toda a atuação nas unidades de saúde, os profissionais serão 

tutoriados pelas instituições de ensino superior participantes ou programas de 

residência em saúde da família e comunidade, que darão suporte presencial e à 

distância por meio do programa Telessaúde. 

Os profissionais poderão fazer uma pré-inscrição em seis Perfis, estratificadas 

de acordo com características sócio-econômicas em cada Estado da Federação. A 

estimativa é que 3,7 mil vagas sejam abertas para preenchimento já a partir do 

próximo mês de fevereiro, sendo duas mil vagas para médicos, mil para enfermeiros e 

700 para cirurgiões-dentistas. 

 

Para realização da adesão ao PROVAB, Estados, Municípios, Profissionais e 

Instituições de Ensino deverão acessar o link http://dab.saude.gov.br/sistemas/provab 

e realizar os seguintes passos: 

http://dab.saude.gov.br/sistemas/provab


Adesão do Profissional de Saúde 

 

1) Clique no link indicado abaixo: 

 

(Fig. 1) 

 

2) Preencha os campos abaixo: 

 

 
(Fig. 2) 



3) Após a entrada dos dados de CPF e Data de Nascimento, o sistema 

solicitará o preenchimento dos dados abaixo (Dados Pessoais, Endereço, 

Formação Acadêmica, Telefones, E-mails e Áreas Específicas): 

 

(Fig. 3) 

 

Campos: 

1) Selecione a Unidade Federativa (Estado) de nascimento 

2) Selecione o município de nascimento 

3) Informe o endereço 

4) Informe o complemento do endereço (opcional) 

5) Informe o bairo 

6) Selecione a Unidade Federativa (Estado) onde reside 

7) Selecione o município onde reside 

8) Informe o CEP do endereço onde reside 

   



(Fig. 4) 

 
Campos: 

1) Selecione a profissão da área da saúde em que atua 

2) Informe o órgão da classe (Ex.: CRM para médicos, CRN para nutricionistas, etc.) 

3) Informe o número do registro no órgão da classe 

4) Informe o nome da instituição de ensino onde concluiu a graduação 

5) Selecione a Unidade Federativa (Estado) onde concluiu a graduação 

6) Selecione o município onde concluiu a graduação 

7) Informe o ano de conclusão da graduação 

8) Clique em “Selecionar arquivo” para anexar o arquivo contendo o diploma ou 

certificado de conclusão do curso e cópia de documento oficial com foto 

9) Selecione o tipo de telefone (Comercial, Celular, Público, etc.) 



10) Informe o DDD do telefone a ser informado 

11) Informe o número do telefone 

12) Informe o ramal 

13) Informe o e-mail 

14) Marque esta opção caso deseje receber informativos do DAB 

15) Marque a(s) área(s) que deseja atuar. Caso a área de atuação seja irrelevante, 

marque a opção “Indiferente”. 

 

Clique em “Salvar” para registrar as informações. 

 



4) Após salvar as informações anteriores, o sistema solicitará os municípios 

aos quais gostaria de efetuar a inscrição: 

(Fig. 5) 

 

Nesta tela, o candidato deve selecionar o perfil desejado em ordem de opção, 

podendo selecionar o mesmo perfil mais de uma vez. 

De acordo o perfil selecionado, as Unidades Federativas correspondentes ao perfil são 

mostradas na caixa de seleção. 

Para visualizar quais são os municípios que fazem pare de cada perfil, basta clicar no 

link “Clique aqui para o download da relação de municípios”. 

 

Perfil 1: Municípios capitais ou que fazem parte de alguma Região Metropolitana 

Perfil 2: Municípios com população maior que 100.000 habitantes 

Perfil 3: Municípios que não fazem parte de nenhum dos outros 4 perfis 

Perfil 4: Municípios do FIES com População rural e pobreza (Intermediária) 

Perfil 5: Municípios do FIES com População rural e pobreza (Elevada) 

 

Campos: 

1) Selecione o perfil desejado 

2) Selecione a Unidade Federativa desejada 

3) Selecione o perfil desejado 

4) Selecione a Unidade Federativa desejada 

5) Selecione o perfil desejado 

6) Selecione a Unidade Federativa desejada 

7) Selecione o perfil desejado 

8) Selecione a Unidade Federativa desejada 

9) Selecione o perfil desejado 

10) Selecione a Unidade Federativa desejada 

11) Selecione o perfil desejado 

12) Selecione a Unidade Federativa desejada 

 



 

5) Após confirmar as opções de UF/Município, o sistema apresentará a 

seguinte tela: 

 

 (Fig. 6) 

 

Esta tela informa que a pré-inscrição está concluída. 

Lembrando que, para efetuar qualquer alteração dos dados cadastrados 

anteriormente, basta acessar o sistema com o usuário e senha que foram enviados para o e-

mail do candidato. 

Da mesma forma, não esqueça de acessar o sistema após o dia 31/01/2012 para 

concluir a inscrição no programa. 


