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A Direção-Geral da Saúde foi indicada como Training Site em Portugal para formar um fellow com
nacionalidade portuguesa do Programa Europeu de Formação em Epidemiologia de Intervenção
(EPIET) do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), através da via MS-Track.
Os critérios de elegibilidade para o programa incluem:
1. Utilizador independente (mínimo B2) ou proficiente (C1 ou C2) em pelo menos duas línguas
oficiais da UE/EEE, uma das quais deve ser a língua inglesa;
2. Nacionalidade portuguesa, em pleno usufruto dos direitos inerentes à mesma;
3. Curso superior de pelo menos 3 anos concluído, atestado por um diploma em Medicina, Saúde
Pública, Epidemiologia, Medicina veterinária, Enfermagem, Biologia, Microbiologia, Farmacologia,
Biomedicina ou outras ciências sociais e da saúde, ao nível de pós-graduação, mestrado ou
equivalente; e
4. Pelo menos um ano de experiência profissional em Saúde Pública ou Epidemiologia aplicada;
5. Disponibilidade para participar nos módulos do EPIET fora de Portugal;
6. Autorização pela entidade empregadora para colaborar com a Direção-Geral da Saúde durante
um período de dois anos, confirmada por escrito.
Os interessados devem enviar o currículo e carta de motivação, que inclua a razão pela qual se
candidatam e as expetativas relativas ao programa, redigidos em língua inglesa, para
formacaodsia@dgs.min-saude.pt até às 23:59 de dia 10 de março de 2021.
O manual sobre o programa EPIET para a coorte de 2021 pode ser consultado através da ligação
seguinte: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/ecdc-fellowship-programme-manualcohort-2021.
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