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1. RESUMO 

Da evolução do mercado de trabalho médico no Brasil surge uma 

necessidade de caracterizar o mercado de trabalho médico. O trabalho proposto visa 

caracterizar o mercado de trabalho médico na região metropolitana de São Paulo do 

ponto de vista da oferta e procura.   Para isso, serão utilizados dados provenientes 

do Banco de Empregos Médicos (BEM) que pertence ao Sindicato dos Médicos de 

São Paulo.  

2. INTRODUÇÃO 

Dentre as características marcantes do mercado de trabalho médico estão as 

constantes transformações nas formas de contratação e de tipos de vínculo 

empregatício, a intensidade do processo de trabalho com profissionais que possuem 

jornadas longas com atividades simultâneas em diversos locais, somados à 

descentralização do sistema público de saúde na ligação dos médicos com o setor 

público e na reorganização do setor privado após a implementação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (Luiz & Bahia, 2009). Alinhado às características do mercado 

brasileiro está o mercado de trabalho médico no estado de São Paulo.  

 

3. OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GERAIS: Caracterizar o mercado de trabalho médico na região 

metropolitana de São Paulo do ponto de vista da oferta e procura por emprego.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Caracterizar a oferta de vagas de empregos médicos na região metropolitana de 

São Paulo, no que diz respeito à quantidade de vagas, faixa salarial, tipo de 

empresa empregadora, especialidade, tipo de vínculo empregatício e localização da 

empresa empregadora. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  

Haverá a construção de um banco de dados, a partir das variáveis que serão 

alimentadas diariamente durante o período de três meses por meio do Banco de 

Empregos Médicos (BEM) pertencente ao Sindicato dos Médicos de São Paulo 

(SIMESP), filiado à Federação Nacional dos Médicos (FENAM), cujo acesso é 

público, disponível no domínio: http://www.simesp.org.br 

   

http://www.simesp.org.br/


5. DESENVOLVIMENTO 

Dados provenientes do Banco de Empregos Médicos (BEM) pertencente ao 

Sindicato dos Médicos de São Paulo serão utilizados como referencial para a 

formação do banco de dados do trabalho proposto. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos 2172 anúncios de empresas até o momento registrados nesta pesquisa, 

há 1421 vagas de emprego na região metropolitana de São Paulo. As três 

especialidades mais ofertadas são: Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia e 

Obstetrícia, respectivamente. Prestação de serviços é o vínculo mais encontrado, o 

que tem correspondência com o rendimento “A combinar”. Dentre as faixas salariais 

explicitadas, a menor de 5 mil reais é a mais frequente ofertada. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento de dados, ainda em andamento, apresenta a característica da 

oferta de trabalho médico concentrada na região metropolitana de São Paulo. Com 

esse estudo será possível caracterizar os tipos de vínculo predominante, quais 

especialidades possuem um maior número de vagas ofertadas, caracterizando 

assim o mercado de trabalho médico. 
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A Combinar maior de R$ 10.000,00

entre R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 menor de R$ 5.000,00


