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Coordenador

Gerente da Área de Sistemas de Saúde e Coordenador da Unidade Técnica de
Recursos Humanos – OPAS/OMS Brasil, coordenando também as áreas de Serviços
de Saúde, Medicamentos, Tecnologia e Inovação em Saúde.

Felix Rígoli atuou como assessor para as Américas em Washington, na área de
Políticas em Recursos Humanos, desde 2000, mas especificamente coordenando a Rede de
Observatórios de Recursos Humanos das Américas.

Nascido no Uruguay, ele é médico, especialista em Política de Saúde pela Fundação Getulio Vargas
e em Recursos Humanos pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, no
Brasil. Dois mestrados sobressaem-se na sua carreira acadêmica e profissional; o primeiro, em
Saúde Pública, no Uruguai, e o outro em Administração de Saúde, no Canadá, na Universidade de
Montreal.

Foi gerente do principal complexo de serviços de saúde no Uruguay e atuou como consultor para o
Banco Mundial, o BID e varias agências internacionais nas Américas. É autor de artigos e capítulos
de livros da OMS, OPAS e outros, nas áreas de sistemas de saúde, gestão de serviços e recursos
humanos para a saúde.

Area Manager, Health Systems and Technical Coordinator of Human Resources Policy, PAHO/WHO
Brazil, coordinating also the areas of Health Services, Medicine, Technology and Innovation in
Health.

Felix Rígoli served as advisor for the Americas in Washington, in the area of Policies in Human
Resources, since 2000, but specifically coordinating Observatories Network of Human Resources of
the Americas.
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Born in Uruguay, he is a medical doctor specialized in Health Policy and the Getulio Vargas
Foundation in Human Resources from the National School of Public Health, Oswaldo Cruz
Foundation, Brazil. Two Masters degree stand out in their academic and professional career: the
first, Public Health, Uruguay, and the other in Health Administration, Canada, University of
Montreal.

He was manager of the organization of primary health care in Uruguay and served as a consultant
for the World Bank, IDB and various international agencies in the Americas. He has authored
articles and book chapters from WHO, PAHO and others in the areas of health systems, service
management and human resources for health.
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