
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Clique para abrir o “3º Passo”.

Selecione no menu CadastroaCoordenador, 
para preencher o cadastro do Coordenador e preen-
cha os dados solicitados.
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Finalizado o processo de adesão do município 
no PROVAB 2013, imprima o Termo de compromisso 
clicando no botão “Imprimir” e Envie para a coorde-
nação do PROVAB, no endereço: Esplanada Dos Mi-
nistérios, Ministério da Saúde - Bloco G - Edifício Sede 
- Sala 725 - CEP: 70058-900.
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O manual de adesão do Provab 2013, 
contendo  todos os passos para a ade-
são, está disponível para download no 
site: provab2013.saude.gov.br.

Adesão dos Municípios
Provab 2013
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O Ministério da Saúde já lançou o edital de adesão ao Programa de Valorização dos Profissionais na 
Atenção Básica (Provab) 2013, que estimula a formação do médico com foco na necessidade da população 
brasileira, levando os profissionais para localidades com déficit de médicos.

Os gestores municipais interessados em receber os médicos participantes do Provab 2 devem aderir 
ao Programa até o dia 01 de fevereiro, acessando o site: provab2013.saude.gov.br.

Nesta segunda edição, a remuneração do médico se dará por meio de bolsa federal no valor de R$ 8 
mil mensais, paga pelo Ministério da Saúde. O município que participar do Provab, além de receber o mé-
dico, receberá, por cada equipe de saúde da família completa e implantada, um valor específico do Piso da 
Atenção Básica Variável de R$ 2.695,00 mensais. A equipe ainda poderá receber o incentivo do PAB Variável 
Qualidade relativo à participação de cada equipe no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Quali-
dade da Atenção Básica. (PMAQ).

Para ter direito à Bolsa do Provab 2, o médico deverá participar de curso de pós-graduação em Saúde 
da Família e cumprir atividades práticas nas Unidades Básicas de Saúde, a partir de 01/03. Os profissionais 
também serão acompanhados e avaliados periodicamente por instituições de ensino e, ao final de 12 me-
ses, poderão receber incentivo de 10% na seleção para ingresso na Residência Médica.

Adesão do Município ao PROVAB

Para aderir ao Provab 2013, o Gestor Municipal, que obrigatoriamente deverá ser o Secretário Mu-
nicipal de Saúde, e o Coordenador do Provab, indicado pelo Gestor, deve acessar o endereço: provab2013.
saude.gov.br, e se cadastrar no Cadastro Nacional de Profissionais de Saúde.
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Efetuado o cadastro do Gestor Municipal e 
do Coordenador do Provab no CNPS, o sistema so-
licita que acesse seu e-mail e confirme o cadastro. 
Abra o a mensagem enviada pelo CNPS e clique no 
link para ativar o cadastro.
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Concluídos os cadastros do Gestor Municipal 
e do Coordenador do PROVAB no CNPS, o Sistema 
PROVAB estará acessível para a adesão do município 
ao Programa. Clique então no link “Acessar o Provab 
2013”.

Digite CPF e a senha indicada na conclusão 
do Cadastro no CNPS e clique no botão  acessar.
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Após acessar, clique na imagem referente ao 
PROVAB.

Selecione a UF, o Município, confira o CNPJ do 
município e clique no botão “Prosseguir”.

Acesse o campo Cadastro a Gestor a Munici-
pal e preencha os dados solicitados.

Lembrete: O gestor municipal é obrigatoria-
mente o Secretário Municipal de Saúde.

Terminado o cadastro do Gestor, inicie a ade-
são do município clicando em “2º Passo”.
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Selecione no menu CadastroaMunicípio, para 
fazer o cadastro e a adesão do Município.

Para adicionar mais Estabelecimento(s) de 
Saúde clique no botão “+ Adicionar”.

Marque a opção “Li e aceito ”, depois clique no 
botão “Salvar”. 
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