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I - médico participante: médico intercambista ou médico
formado em instituição de educação superior brasileira ou com di-
ploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de
educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Me-
dicina no exterior.

§ 3o A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil
ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde, que dis-
ciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da
Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições pú-
blicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto,
incluindo a carga horária, as hipóteses de afastamento e os recessos.

Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocor-
rerá mediante oferta de curso de especialização por instituição pública
de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e
extensão que terão componente assistencial mediante integração en-
sino-serviço.

§ 1o O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de
até 3 (três) anos, prorrogável por igual período caso ofertadas outras
modalidades de formação, conforme definido em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2o A aprovação do médico participante no curso de es-
pecialização será condicionada ao cumprimento de todos os requisitos
do Projeto Mais Médicos para o Brasil e à sua aprovação nas ava-
liações periódicas.

§ 3o O primeiro módulo, designado acolhimento, terá du-
ração de 4 (quatro) semanas, será executado na modalidade pre-
sencial, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, e
contemplará conteúdo relacionado à legislação referente ao sistema de
saúde brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS, no-
tadamente da Atenção Básica em saúde, aos protocolos clínicos de
atendimentos definidos pelo Ministério da Saúde, à língua portuguesa
e ao código de ética médica.

§ 4o As avaliações serão periódicas, realizadas ao final de
cada módulo, e compreenderão o conteúdo específico do respectivo
módulo, visando a identificar se o médico participante está apto ou
não a continuar no Projeto.

§ 5o A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
responsável pelas avaliações de que tratam os §§ 1o a 4o, disciplinará,
acompanhará e fiscalizará a programação em módulos do aperfei-
çoamento dos médicos participantes, a adoção de métodos trans-
parentes para designação dos avaliadores e os resultados e índices de
aprovação e reprovação da avaliação, zelando pelo equilíbrio cien-
tífico, pedagógico e profissional.

Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I - o médico participante, que será submetido ao aperfei-
çoamento profissional supervisionado;

II - o supervisor, profissional médico responsável pela su-
pervisão profissional contínua e permanente do médico; e

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável
pela orientação acadêmica.

§ 1o São condições para a participação do médico intercam-
bista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado
em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação
superior estrangeira;

II - apresentar habilitação para o exercício da Medicina no
país de sua formação; e

III - possuir conhecimento em língua portuguesa, regras de
organização do SUS e protocolos e diretrizes clínicas no âmbito da
Atenção Básica.

§ 2o Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1o

sujeitam-se à legalização consular gratuita, dispensada a tradução
juramentada, nos termos de ato conjunto dos Ministros de Estado da
Educação e da Saúde.

§ 3o A atuação e a responsabilidade do médico supervisor e
do tutor acadêmico, para todos os efeitos de direito, são limitadas,
respectiva e exclusivamente, à atividade de supervisão médica e à
tutoria acadêmica.

Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclu-
sivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do
Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 3
(três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu diploma nos
termos do § 2o do art. 48 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1o ( V E TA D O ) .

§ 2o A participação do médico intercambista no Projeto Mais
Médicos para o Brasil, atestada pela coordenação do Projeto, é con-
dição necessária e suficiente para o exercício da Medicina no âmbito
do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo aplicável o art. 17
da Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957.

§ 3o O Ministério da Saúde emitirá número de registro único
para cada médico intercambista participante do Projeto Mais Médicos
para o Brasil e a respectiva carteira de identificação, que o habilitará
para o exercício da Medicina nos termos do § 2o.

§ 4o A coordenação do Projeto comunicará ao Conselho
Regional de Medicina (CRM) que jurisdicionar na área de atuação a
relação de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Mé-
dicos para o Brasil e os respectivos números de registro único.

§ 5o O médico intercambista estará sujeito à fiscalização pelo CRM.

Art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto
Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qual-
quer natureza.

Art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Pro-
jeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto temporário de
aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogável por
igual período em razão do disposto no § 1o do art. 14, mediante
declaração da coordenação do Projeto.

§ 1o O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o
visto temporário de que trata o caput aos dependentes legais do
médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro ou com-
panheira, pelo prazo de validade do visto do titular.

§ 2o Os dependentes legais do médico intercambista estran-
geiro poderão exercer atividades remuneradas, com emissão de Car-
teira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.

§ 3o É vedada a transformação do visto temporário previsto
neste artigo em permanente.

§ 4o Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei no 6.815, de 19
de agosto de 1980, ao disposto neste artigo.

Art. 19. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos
para o Brasil poderão perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I - bolsa-formação;

II - bolsa-supervisão; e

III - bolsa-tutoria.

§ 1o Além do disposto no caput, a União concederá ajuda de
custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico
participante, que não poderá exceder a importância correspondente ao
valor de 3 (três) bolsas-formação.

§ 2o É a União autorizada a custear despesas com des-
locamento dos médicos participantes e seus dependentes legais, con-
forme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e da Saúde.

§ 3o Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem
concedidas e suas condições de pagamento serão definidos em ato
conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Art. 20. O médico participante enquadra-se como segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na con-
dição de contribuinte individual, na forma da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.

Parágrafo único. São ressalvados da obrigatoriedade de que
trata o caput os médicos intercambistas:

I - selecionados por meio de instrumentos de cooperação
com organismos internacionais que prevejam cobertura securitária
específica; ou

II - filiados a regime de seguridade social em seu país de
origem, o qual mantenha acordo internacional de seguridade social
com a República Federativa do Brasil.

Art. 21. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades aos
médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil que
descumprirem o disposto nesta Lei e nas normas complementares:

I - advertência;

II - suspensão; e

III - desligamento das ações de aperfeiçoamento.

§ 1o Na hipótese do inciso III do caput, poderá ser exigida
a restituição dos valores recebidos a título de bolsa, ajuda de custo e
aquisição de passagens, acrescidos de atualização monetária, con-
forme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação
e da Saúde.

§ 2o Na aplicação das penalidades previstas neste artigo,
serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 3o No caso de médico intercambista, o desligamento do
Programa implicará o cancelamento do registro único no Ministério
da Saúde e do registro de estrangeiro.

§ 4o Para fins do disposto no § 3o, a coordenação do Projeto
Mais Médicos para o Brasil comunicará o desligamento do médico
participante ao CRM e ao Ministério da Justiça.

Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de
Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, vol-
tadas especificamente para os médicos formados em instituições de
educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão de-
senvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da
Saúde e da Educação.

§ 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão
realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de
integração ensino-serviço.

§ 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no
caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações,
desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação
adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase
única do processo de seleção pública dos Programas de Residência
Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981.

§ 3o A pontuação adicional de que trata o § 2o não poderá
elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista
no edital do processo seletivo referido no § 2o deste artigo.

§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o terá validade até a im-
plantação do disposto no parágrafo único do art. 5o desta Lei.

§ 5o Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos
projetos e programas de que trata o caput.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Para execução das ações previstas nesta Lei, os
Ministérios da Educação e da Saúde poderão firmar acordos e outros
instrumentos de cooperação com organismos internacionais, institui-
ções de educação superior nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades
da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, consórcios públicos e entidades
privadas, inclusive com transferência de recursos.

Art. 24. São transformadas, no âmbito do Poder Executivo,
sem aumento de despesa, 117 (cento e dezessete) Funções Comis-
sionadas Técnicas (FCTs), criadas pelo art. 58 da Medida Provisória
no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, do nível FCT-13, em 10 (dez)
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), sendo 2 (dois) DAS-5 e 8 (oito) DAS-4.

Art. 25. São os Ministérios da Saúde e da Educação au-
torizados a contratar, mediante dispensa de licitação, instituição fi-
nanceira oficial federal para realizar atividades relacionadas aos pa-
gamentos das bolsas de que trata esta Lei.

Art. 26. São a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) au-
torizados a conceder bolsas para ações de saúde, a ressarcir despesas,
a adotar outros mecanismos de incentivo a suas atividades insti-
tucionais e a promover as ações necessárias ao desenvolvimento do
Programa Mais Médicos, observada a Lei no 12.550, de 15 de de-
zembro de 2011.

Art. 27. Será concedida bolsa para atividades de preceptoria
nas ações de formação em serviço nos cursos de graduação e re-
sidência médica ofertados pelas instituições federais de educação su-
perior ou pelo Ministério da Saúde.

§ 1o Integram as diretrizes gerais para o processo de ava-
liação de desempenho para fins de progressão e de promoção de que
trata o § 4o do art. 12 da Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012,
a serem estabelecidas em ato do Ministério da Educação, o exercício
profissional no SUS, na área de docência do professor, a preceptoria
de que trata esta Lei e o exercício de atividade nos programas de-
finidos como prioritários pelo Ministério da Saúde.

§ 2o Com vistas a assegurar a universalização dos programas de
residência médica prevista no art. 5o desta Lei, poderão ser adotadas
medidas que ampliem a formação de preceptores de residência médica.

Art. 28. Os médicos participantes e seus dependentes legais
são isentos do pagamento das taxas e dos emolumentos previstos nos
arts. 20, 33 e 131 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, e no
Decreto-Lei no 2.236, de 23 de janeiro de 1985.

Art. 29. Para os efeitos do art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, os valores percebidos a título de bolsa previstos
nesta Lei e na Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, não ca-
racterizam contraprestação de serviços.
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