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1. OBJETIVO 

 

O Ministério Público de São Paulo está coletando 

informações sobre a quantidade de médicos que ocupam cargos ou 

empregos públicos por meio de concurso público em toda a 

Administração Pública federal, estadual e municipal, incluindo a 

administração indireta (autarquias, fundações, empresas estatais), e que, 

nessa qualidade, prestam serviços de saúde no âmbito do Sistema Único 

de Saúde, e/ou exerçam atividades de ensino e pesquisa científica, em 

todo o território do Estado de São Paulo. O objetivo deste trabalho é 

mapear esses recursos humanos para subsidiar medidas de 

aprimoramento do Sistema Único de Saúde e de defesa do Patrimônio 

Público. 

 

2. ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE PRESTAM AS 

INFORMAÇÕES 

 

As informações deverão ser prestadas pela União Federal, Governo do 

Estado de São Paulo, Municípios, e respectivas fundações e autarquias 

que prestem serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde ou 

que se dediquem ao ensino e à pesquisa científica na área da saúde no 

âmbito territorial do Estado de São Paulo. Caso o município tenha 

fundação ou autarquia de saúde à qual os médicos estejam vinculados, 

pede-se o redirecionamento do e-mail para essas entidades, 

comunicando-se o Ministério Público. 
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3. PROFISSIONAIS INCLUÍDOS NA PESQUISA 

 

Estão incluídos na pesquisa médicos, assim entendidos todos os 

profissionais habilitados pela autarquia profissional competente ao 

exercício da medicina, nos termos da Lei Federal n. 12.842, de 10 de julho 

de 2013 e legislação correlata, que sejam ocupantes de cargos ou 

empregos de provimento efetivo exclusivo desses profissionais, por 

concurso público, ainda que afastados das funções de origem por 

qualquer razão (como, por exemplo, assunção de cargos políticos, 

licenças, afastamentos, etc.). 

 

4. PROFISSIONAIS EXCLUÍDOS DA PESQUISA 

 

Estão excluídos da pesquisa: 

1) os profissionais que não sejam médicos (por ex. 

odontólogos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, técnicos 

em radiologia, etc.). 

2) agentes políticos (prefeitos, vereadores, dirigentes de 

autarquias) ou ocupantes de cargos em comissão ou funções de 

confiança (secretários de saúde, assessores de saúde, diretores da 

vigilância sanitária, coordenadores de programas de saúde), salvo se 

ocupantes de cargo ou emprego de médico, concomitantemente ou na 

origem; 

3) médicos que prestam serviços desvinculados de cargo 

ou emprego, emitindo recibo, salvo se também ocupam cargo ou 

emprego público de médico; 
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4) médicos que prestam serviço enquanto pessoa jurídica, 

emitindo nota fiscal, salvo se também ocupam cargo ou emprego 

público de médico; 

5) médicos vinculados a sociedades empresárias ou 

pessoas jurídicas sem fins lucrativos privadas (empresas de mão-de-obra 

médica, organizações sociais (OS) organizações da sociedade civil de 

interesse público (OSCIP), Santas Casas, outras associações e 

fundações), com quem o ente público mantenha vínculo por contato 

administrativo, convênio, termo de parceria, contrato de gestão, termo 

de fomento, termo de colaboração ou outro instrumento congênere, 

salvo se também ocupam cargo ou emprego público de médico; 

6) bolsistas, credenciados, profissionais vinculados ao 

programa federal “Mais Médicos”, estagiários, residentes, salvo se 

também ocupam cargo ou emprego público de médico; 

7) outros profissionais que, mesmo habilitados ao exercício 

da medicina, ocupam cargos ou empregos cujas atribuições não sejam 

privativas de médico, salvo se também ocupam outro cargo ou emprego 

público de médico. 

 

5. COMO PREENCHER OS CAMPOS 

 

O formulário está em formato de tabela, admitindo preenchimento 

manual ou incorporação de dados já contidos em arquivos de extensão 

do tipo XLSX ou ODS. 

 

5.1. NOME 

 

Inserir apenas o nome completo do profissional, evitando abreviações. 
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5.2. RG 

 

Inserir os números de identificação com ou sem pontos e traços. No caso 

de documento expedido por outro estado que não São Paulo, identificar 

o estado expedidor pela respectiva sigla ao final (exemplo: 22.222.222-2-

MG) 

 

5.3. CPF 

 

Inserir apenas números, sem pontos ou traços. 

 

5.4. NATUREZA DO VÍNCULO 

 

Informe se o médico ocupa cargo público (estatutário) ou emprego 

público (CLT). 

 

5.5. LOCAL DE TRABALHO 

 

É o nome da unidade onde o serviço é prestado (hospital, centro, pronto-

socorro, ubs, clínica ambulatório etc). 

Havendo mais de um local, inserir nas linhas imediatamente abaixo, 

repetindo os dados qualificativos do profissional (nome, rg, cpf) 
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5.6. DIAS DA SEMANA TRABALHADOS 

 

Preencher com X todos os dias em que o profissional trabalha em cada 

local. Havendo variação, preencher com os dias mais frequentes. 

 

5.7. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA 

 

Preencher o horário de entrada e saída aproximado em que o profissional 

inicia e termina a prestação do serviço em cada local. 

 

5.8. CARGA HORÁRIA 

 

Indicar a carga horária total aproximada de cada profissional em cada 

local em horas. 

 

6. INSTRUÇÕES PARA ENVIO 

 

Antes de enviar, é preciso salvar o formulário. No canto superior esquerdo 

da tabela, há o link ‘enviar e-mail’. Ao clicá-lo, o usuário será direcionado 

para o seu serviço de correspondência eletrônica, em que o endereço 

de e-mail do destinatário (supermedicos@mpsp.mp.br) será 

automaticamente preenchido. Certifique-se de que o arquivo está 

devidamente preenchido e anexado antes de enviá-lo. 
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7. DÚVIDAS SOBRE PREENCHIMENTO E ENVIO 

 

Em caso de dúvidas ou dificuldades, ligar para o telefone: (11) 3119-9553 

(Andreia) ou enviar e-mail para patrimoniopublico@mpsp.mp.br. 

 


