MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
ANEXO II
Questionário - Perfil da Atenção Básica no Município (*)
Edital SGTES/MS nº 13, de 16 de agosto de 2018
1. Quantas Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão com obras concluídas (em funcionamento ou
não) no município?
2. Qual é o número de consultórios clínicos (médico e de enfermagem) disponíveis nas UBS do
município?
3. Quantas Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) estão sem médico?
4. Quantos médicos/as o município necessita para expandir o número de equipes da estratégia saúde
da família?
5. Qual o percentual da população que não tem atendimento da Estratégia de Saúde da Família?
6. Existem médicos que atuam nas UBS/Atenção Básica com carga horária menor que 40 horas
semanais?
Sim (

) Quantos: _______

Não ( )
7. Quais são os motivos para que esses médicos/as não trabalhem 40h semanais para compor uma
equipe de ESF?
( ) Exigência salarial
( ) Indisponibilidade de tempo
na ESF ( ) Outros: __________

(

) Não tem interesse em trabalhar

(*) Obs.: Conforme descrito nos itens 2.3 e 2.3.1 do Edital SGTES/MS nº 13/2018, o questionário
acima deverá ser respondido pelo link “Anexo II” no site http://maismedicos.gov.br.
“2.3. Para consulta de que trata este Edital o Município deverá acessar o endereço eletrônico
http://maismedicos.gov.br e preencher o formulário disponível que contém os campos relativos às
informações do ente.
2.3.1. Na consulta, o Município deverá apresentar as informações solicitadas no Anexo II - “Questionário
Perfil da Atenção Básica no Município” (disponível no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br),
que serão utilizadas pela gestão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, para fins de análise de viabilidade
de adesão e de demanda de vagas para eventual alocação de profissionais, segundo as normas do Programa
Mais Médicos.”.

Trata-se o presente arquivo de mera ilustração do questionário a ser respondido via sistema.
Ressaltamos que não serão aceitos questionários respondidos por qualquer outra forma que
não seja a descrita no Edital em referência.

