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O prazo para envio das candidaturas para o Programa de Líderes em Saúde Internacional Edmundo Granda Ugalde (PLSI 2011) é prorrogado até 10 de janeiro de 2011, e em fevereiro,
será divulgada a lista dos candidatos selecionados. O curso é oferecido pela OPAS/WDC por
meio de reuniões presenciais e sessões em seu Campus Virtual de Saúde Pública da
OPAS/OMS terá início em março do próximo ano.

Os requisitos necessários para candidatura são:

• Mestrado em saúde pública, relações internacionais ou áreas afins;
• Mínimo três anos de experiência a nível de direção ou gestão em saúde pública, relações
internacionais ou áreas afins. A experiência pode ser em serviços, docência ou pesquisa;
• Emprego atual no nível gerencial ou executivo em saúde pública, desenvolvimento, relações
internacionais ou um campo relacionado em uma instituição dedicada ao bem público em um
país membro da OPAS / OMS;
• Cidadão ou residente de um membro da OPAS / OMS;
• domínio dos idiomas Espanhol ou Inglês, com uma habilidade básica para entender e ler em
outra língua.

Os interessados devem encaminhar a Representação da OPAS/OMS no Brasil (aos
cuidados da Consultora Roberta de Freitas Santos) até dia 10 de janeiro de 2011 os seguintes
documentos:

• Formulário de inscrição ( baixe aqui )
• Curriculum vitae
• Cópia do diploma de gradução
• Cópia do diploma de pós-graduação
• Carta de respaldo da instituição a que se vincula
• Cartas de referência, se houver.

Endereço para envio de candidaturas: Setor de Embaixadas Norte, Lote 19, 70800-400
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Brasília, DF, Brasil

Clique aqui saber&nbsp;mais informações

Notícias relacionadas:

Seleção para Programa de Líderes em Saúde Internacional - Edmundo Granda Ugalde (PLSI)

II Conferência Internacional de Saúde, 25 anos do PLSI e apresentação dos trabalhos da
Turma 2010
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