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Informação relativa ao Regulamento de Estágios no INEM

Para solicitar um estágio, deve preencher o Formulário de Solicitação de Estágio (anexo do
Regulamento). Cada pedido será remetido à respectiva Delegação Regional do INEM.

No geral, os estágios podem ser realizados nos seguintes meios e locais de trabalho do INEM:


Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)



Ambulância de Suporte Básico de Vida (SBV)



Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV)



Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)



Helicóptero de Emergência Médica



Unidade Móvel de Intervenção Psicológica em Emergência (UMIPE)
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Estágios Formativos

Os Estágios Formativos devem estar integrados no plano curricular de um curso académico ou acção de
formação, como forma de avaliação directa ou indirecta.
Não serão aceites candidaturas a título individual.

Assim, o regulamento prevê:


Estágios inseridos nas acções de formação do INEM (inseridos aqui os estágios no CAPIC para formação de
bolsa de psicólogos a actuar em situações de excepção);



Estágios decorrentes de acções de formação em Emergência Médica por outras entidades, mas
credenciadas pelo INEM para o efeito;



Estágios decorrentes de acções de formação (não de emergência médica) realizadas por outras
Entidades1.

Público‐alvo:


Formandos de licenciaturas em áreas da saúde e afins;



Formandos de especializações ou pós‐graduações em áreas da saúde e afins.

Objectivo:
Possibilitar aos estagiários a aquisição de conhecimentos no domínio do Sistema Integrado de Emergência
Médica (SIEM) e do Sistema de Saúde Pré Hospitalar (SSPH), necessários ao cumprimento dos objectivos
estabelecidos no protocolo de colaboração entre o INEM e a Entidade.

1

Estes estágios dependem da criação de protocolos entre o INEM e a Entidade interessada. Apenas podem ser realizados 12

estágios por delegação. Estes estágios só podem ser realizados nos CODU, nas ambulâncias SBV e SIV, nas VMER e nas UMIPE e
com duração máxima de 6 turnos no meio ou local escolhido.
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Estágios de Observação

Os Estágios de Observação não têm como fim último uma avaliação e não fazem parte de qualquer
plano curricular. O estagiário não tem uma intervenção autónoma nas situações, apenas assiste e
vivencia a actividade diária dos operacionais do INEM.

Público‐alvo:


Operacionais do INEM



Operacionais de outras Entidades do SIEM



Profissionais e técnicos de saúde que não pertencem ao SIEM



Alunos universitários de medicina, enfermagem, psicologia ou áreas relacionadas

Objectivo:


Possibilitar aos operacionais uma visão global da actividade e da actuação do INEM no domínio da
emergência médica e do socorro pré‐hospitalar e, no caso de operacionais do INEM, possibilitar também
a troca de experiências com colegas que operam em realidades geográficas diferentes;



Sensibilizar e informar outros profissionais ou estudantes para a actuação e actividade do INEM, no
âmbito da emergência médica pré‐hospitalar.

