







  





Inscrição Nome Documento Opção Resultado Justificativa 

85265519 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO 1724390 Ortopedia e Traumatologia – Acesso Direto Indeferido Não houve nenhum arquivo inserido para 
análise. 

85350664 JOSE AMELIO ARANTES MACHADO 5281108 Otorrinolaringologia – Acesso Direto Indeferido 

Os documentos apresentados não 
correspondem aos descritos no edital e na 
legislação da CNRM para bonificação. 
Conforme descrito no edital, somente os 
certificados relativos ao Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica - 
PROVAB a partir de 2012 ou indivíduos que se 
formaram nos Programas de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade/Medicina 
Geral de Família e Comunidade - PRMGFC estão 
qualificados para concorrer à bonificação. A 
qualificação pelo programa Mais Médicos não 
está incluída para bonificação. 







Inscrição Nome Documento Opção Resultado Justificativa 

85349275 ALESSANDRA DE ARAUJO 
GIOVANNETTI 43480983 Obstetrícia e Ginecologia – Acesso Direto Indeferido Não existe documentação para análise. 

BONIFICAÇÃO



85285870 ANDERSON AMARO DOS SANTOS 28974104 Ortopedia e Traumatologia – Acesso Direto Deferido  
84978821 ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ 1077863 Otorrinolaringologia – Acesso Direto Deferido  

85133906 MARIA JULIA BORZANI DESSIMONI 49754557 Clínica Médica – Acesso Direto Indeferido 

Os documentos apresentados não 
correspondem aos descritos no edital e na 
legislação da CNRM para bonificação. 
Conforme descrito no edital, somente os 
certificados relativos ao Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica - 
PROVAB a partir de 2012 ou indivíduos que se 
formaram nos Programas de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade/Medicina 
Geral de Família e Comunidade - PRMGFC 
estão qualificados para concorrer à 
bonificação. A qualificação pelo programa 
Mais Médicos não está incluída pela legislação 
para bonificação, bem como cursos de 
especialização em Medicina de Família e 
comunidade. 

83783334 THAISA VELOSO MOURAO LIMA 65350384 Obstetrícia e Ginecologia – Acesso Direto Indeferido 

Os documentos apresentados não 
correspondem aos descritos no edital e na 
legislação da CNRM para bonificação. 
Conforme descrito no edital, somente os 
certificados relativos ao Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica - 
PROVAB a partir de 2012 ou indivíduos que se 
formaram nos Programas de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade/Medicina 
Geral de Família e Comunidade - PRMGFC 
estão qualificados para concorrer à 
bonificação. A qualificação pelo programa 
Mais Médicos não está incluída para 
bonificação, bem como cursos de 
especialização em Medicina de Família e 
comunidade. . 










Inscrição Nome Documento Opção Resultado Justificativa 

84565861 ABNER DE OLIVEIRA GRIPP DONATO MG-
20.436.221 Otorrinolaringologia – Acesso Direto Deferido  

85021270 ADEUSIMAR ALVES DA SILVA JUNIOR 4318443 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 
Acesso Direto Deferido  

84914165 AMANDA BEATRIZ DE ANDRADE 46286383 Pediatria – Acesso Direto Indeferido Nenhum arquivo foi anexado para análise. 
84378689 ANGELA BAGGIO MARIA 2124070 Pediatria – Acesso Direto Deferido  
84709464 BARBARA ALVES CHIARATO 65186211 Cardiologia – Pré-requisito em Clínica 

Médica Indeferido Nenhum documento foi anexado para análise 

85324663 CAIO CARLOS SILVEIRA NOGUEIRA 9870720 Oftalmologia – Acesso Direto Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações, 
contratações temporárias ou estágios não 
registrados no MS, dentro da ação estratégica 
Brasil conte comigo, não poderão ser 
qualificados para bonificação. 

84141379 CAMILA MOTTA VENTURIN 36344555 Cardiologia – Pré-requisito em Clínica 
Médica Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 



85006122 CAMILA UBIALI DE REZENDE 459673440 

Medicina Intensiva – Pré-requisito em 
Anestesiologia, Clínica Médica ou Cirurgia 
Geral ou Pré-requisito em Área Cirúrgica 

Básica 

Indeferido Nenhum arquivo foi anexado para análise. 

85296430 CAROLINE DUTRA ZIMINIANI 53214128 Oftalmologia – Acesso Direto Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

85358983 CRISTIANO RENATO ORSOLIN 65434926 Urologia – Pré-requisito em Área Cirúrgica 
Básica Indeferido Não há nenhum documento anexado para 

análise 

85362220 DANIELE SILVEIRA MACEDO 808550661
9 Clínica Médica – Acesso Direto Deferido  

84397357 EGIDIO JOSE SILVA DE LIMA 7609424 Anestesiologia – Acesso Direto Deferido  
84379090 FERNANDA CARROCINI CAPELIM 12868803 Obstetrícia e Ginecologia – Acesso Direto Deferido  
83813403 FERNANDA MARCAL RIOS 8337394 Cirurgia Vascular – Pré-requisito em Área 

Cirúrgica Básica Indeferido Não havia nenhum documento anexado para 
análise 

85244961 FERNANDO MARTINS BRITO MG106912
43 Cirurgia Geral – Acesso Direto Deferido  

84913932 FLAVIA VIANNA ALMEIDA FREITAS MG162654
70 Clínica Médica – Acesso Direto Deferido  

83784470 GABRIELA DE LIMA ALVES 13898600 Clínica Médica – Acesso Direto Deferido  



84197528 GABRIELA HAWANE BORTOLI 
FRANCA MOREIRA 10993556 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 

Acesso Direto Deferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

83518568 GABRIELLA SAPIA CASTILHO 40404777 Clínica Médica – Acesso Direto Deferido  
85239941 GABRIELLE AVELINO DINIZ GONZAGA 3931670 Obstetrícia e Ginecologia – Acesso Direto Deferido  
85437247 GIANNE PALACIO TEIXEIRA ELLER 15092195 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 

Acesso Direto Deferido  

85312398 GUSTAVO BASTOS SALOMAO MG-
15.625.651 

Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 
Acesso Direto Deferido  

85063720 GUSTAVO MARCELO CALEFFI ARIETE 43665936 Urologia – Pré-requisito em Área Cirúrgica 
Básica Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 



85439193 HASSAN FOUAD EL SAFADI 10.674.816-
0 Obstetrícia e Ginecologia – Acesso Direto Indeferido 

O MS nos informa que não consta emissão de 
certificado no sistema para esse nome e cpf, 
para a estratégia Brasil conta comigo para 
acadêmicos. Embora julguemos importante 
toda a participação no combate à pandemia 
do SARS-COV2, de acordo com a portaria do 
MS, apenas os indivíduos que apresentarem 
certificado de atuação, ou seja, que realizaram 
estágio com a duração em horas ou dias, 
fornecido pelo MS e registrado naquele órgão 
farão jus à bonificação. As outras situações, 
como programas não terminados, 
capacitações ou estágios, não poderão ser 
qualificadas para bonificação. 

84074418 HEITOR DE SOUZA LIMANETO 17077843 Cardiologia – Pré-requisito em Clínica 
Médica Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
pelo MS e registrado naquele órgão farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

85250511 INAJA DE FIGUEIREDO MARTINS 
ESCARIAO 3271043 Anestesiologia – Acesso Direto Deferido  



85243728 ISABELLA GONCALVES CARNEIRO 
SPERA DE ANDRADE 552937290 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 

Acesso Direto Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

84836148 ISABELLA SOUZA E FARIA MG155950
70 Anestesiologia – Acesso Direto Deferido  

84877537 ISABELLE NAKASE 36775007 Anestesiologia – Acesso Direto Deferido  
84012803 JESSICA MARIA OTTE 153413368 Oftalmologia – Acesso Direto Deferido  
85374822 JONAS EDUARDO NUNES FRANCO 

NETO 15458620 Oftalmologia – Acesso Direto Deferido  

85249505 JULIA MARANGONI RODRIGUES 41033220 Pediatria – Acesso Direto Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

84689218 JULIANA SORDI ARIOLI 45096670 Obstetrícia e Ginecologia – Acesso Direto Deferido  
85398870 KENIA MARIA JORDAO CAZON 45967574 Nefrologia – Pré-requisito em Clínica Médica Indeferido Não há nenhum documento anexado para 

análise 
85190683 LARISSA CORSINI 17740910 Oftalmologia – Acesso Direto Deferido  
85255343 LAURA OLMEDO POMPEO 44261164 Pediatria – Acesso Direto Deferido  



85389773 LUCIANO MENEZES DOS SANTOS 3003508 Anestesiologia – Acesso Direto Indeferido Não há nenhum documento anexado para 
análise 

84083387 LUIZA LATORRE 39215589 Pediatria – Acesso Direto Deferido  
83448187 MARA CRISTINA ESPINDOLA 

CRISTALDO 1161885 Anestesiologia – Acesso Direto Deferido  

85400068 MARIA JULIA MONTEBELLER 
MENESES 3227532 Cardiologia – Pré-requisito em Clínica 

Médica Indeferido Não há nenhum documento anexado para 
análise 

85327115 MARIANE YUKA HOSOMI 506416343 Pediatria – Acesso Direto Deferido  
84439360 MARIO GUILHERME PEROCCO 

RIBEIRO DO VALLE FILHO 
MG-

13.821.897 Oftalmologia – Acesso Direto Deferido  

84847875 MATHEUS SALOMAO PIERETI 10085467 Urologia – Pré-requisito em Área Cirúrgica 
Básica Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

84722649 MATHEUS VENDRAMINI 48737630 Ortopedia e Traumatologia – Acesso Direto Deferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

84325704 MIRELA MESSIAS 15208629 Pediatria – Acesso Direto Indeferido Não há nenhum documento anexado para 
análise 



85236080 MURILO TUDEIA SOUSA E SILVA 16209460 Obstetrícia e Ginecologia – Acesso Direto Deferido  
84735597 NATALIA LOIS GONCALVES 48974696 Cirurgia Geral – Acesso Direto Deferido  

85445207 OTAVIO RODRIGUES DE MATOS 
NETO 2778353 Ortopedia e Traumatologia – Acesso Direto Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

85254495 PABLO NORI DE SOUZA 45377900 Obstetrícia e Ginecologia – Acesso Direto Deferido  
85285234 PAULA DE SOUZA FERREIRA 48440153 Cardiologia – Pré-requisito em Clínica 

Médica Indeferido Não há nenhum documento anexado para 
análise 

84091436 PEDRO VICTOR LINHARES SILVA 6271389 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 
Acesso Direto Deferido  

85438197 RAFAEL AKIO WATANABE 
NAKAKOGUE 48739171 Ortopedia e Traumatologia – Acesso Direto Deferido  

85222992 RAFAEL BALI MOREIRA 16491663 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 
Acesso Direto Deferido  

85400017 RAFAEL LAZZARI DE MARCO 10657123 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 
Acesso Direto Deferido  



85396303 RAQUEL MOURA ROGENSKI 104231160 Neurocirurgia – Acesso Direto Indeferido 

O MS nos informa que não consta emissão de 
certificado no sistema para esse nome e cpf, 
para a estratégia Brasil conta comigo para 
acadêmicos. Embora julguemos importante 
toda a participação no combate à pandemia 
do SARS-COV2, de acordo com a portaria do 
MS, apenas os indivíduos que apresentarem 
certificado de atuação, ou seja, que realizaram 
estágio com a duração em horas ou dias, 
fornecido pelo MS e registrado naquele órgão 
farão jus à bonificação. As outras situações, 
como programas não terminados, 
capacitações ou estágios, não poderão ser 
qualificadas para bonificação. 

84083263 RAUL CAETANO BRAGA SIMOES 34033424 Urologia – Pré-requisito em Área Cirúrgica 
Básica Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

84926422 REBECCA RENATA LAPENDA DO 
MONTE 3167442 Anestesiologia – Acesso Direto Indeferido Nenhum arquivo foi enviado para análise. 

84626259 RICARDO FARIA ANDRADE FILHO 5762177 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – 
Acesso Direto Deferido  



85276278 RODRIGO ALVARO MAMANI 
MACHACA V895589 Cardiologia – Pré-requisito em Clínica 

Médica Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 

85224634 RODRIGO MIRANDA RAMOS BORGES 50843235 Ortopedia e Traumatologia – Acesso Direto Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos do Edital Nº 4, 
do MS, de 31 de março de 2020, apenas os 
indivíduos que apresentarem certificado de 
atuação fornecido pelo MS e registrado 
naquele órgão farão jus à bonificação. As 
outras situações, como programas não 
terminados, capacitações ou estágios não 
registrados no MS, dentro da ação estratégica 
Brasil conte comigo, não poderão ser 
qualificados para bonificação. 



83396918 ROGIES JOSE ORMANEZI RAMOS 44543708 Cardiologia – Pré-requisito em Clínica 
Médica Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com a lei do MS, apenas os 
indivíduos que apresentarem certificado de 
atuação fornecido pelo MS e registrado 
naquele órgão farão jus à bonificação. Mesmo 
assim terão que ser conferidos os certificados 
de acordo com listagem atualizada fornecida 
pelo mesmo ministério. As outras situações, 
como programas não terminados, 
capacitações ou estágios não registrados no 
MS, na ação estratégica Brasil conte comigo, 
não poderão ser qualificados para bonificação. 

85208264 SAULO ANDRADE PEREIRA FILHO MG-
16.169.413 Clínica Médica – Acesso Direto Deferido  

85124567 SAULO HENRIQUE FONSECA DE 
MORAIS 16057444 Urologia – Pré-requisito em Área Cirúrgica 

Básica Indeferido 

Embora julguemos importante toda a 
participação no combate à pandemia do SARS-
COV2, de acordo com os termos da portaria 
492 do MS, apenas os indivíduos que 
apresentarem certificado de atuação fornecido 
e registrado naquele órgão, farão jus à 
bonificação. As outras situações, como 
programas não terminados, capacitações ou 
estágios não registrados no MS, dentro da 
ação estratégica Brasil conte comigo, não 
poderão ser qualificados para bonificação. 



85390682 VINICIUS DENEPOTTI NOGUEIRA 9838827 Otorrinolaringologia – Acesso Direto Indeferido 

O MS nos informa que não consta emissão de 
certificado no sistema para esse nome e cpf, 
para a estratégia Brasil conta comigo para 
acadêmicos. Embora julguemos importante 
toda a participação no combate à pandemia 
do SARS-COV2, de acordo com a portaria do 
MS, apenas os indivíduos que apresentarem 
certificado de atuação, ou seja, que realizaram 
estágio com a duração em horas ou dias, 
fornecido pelo MS e registrado naquele órgão 
farão jus à bonificação. As outras situações, 
como programas não terminados, 
capacitações ou estágios, não poderão ser 
qualificadas para bonificação. 

85360147 VIVIAN PONCIANO RODRIGUES 15972698 Clínica Médica – Acesso Direto Indeferido Não há nenhum documento anexado para 
análise 

85388785 WEBERSON PAULO DA SILVA 531748091 Cirurgia Geral – Acesso Direto Indeferido 

A imagem enviada do documento estava 
muito difícil de ser lida e o QR code não 
fornece nenhum resultado. Dessa forma, 
realizamos uma consulta ao Ministério da 
saúde que respondeu que não consta emissão 
de certificado para o presente candidato. 











