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REGISTRO DE ESPECIALIZAÇÃO 
 

PARA ENFERMEIROS 
Resolução COFEN nº. 389/2011 

 
Original e cópia do Diploma e/ou Certificado de pós-graduação / Residência em 
Enfermagem; 
 
Original e cópia do Comprovante de residência com CEP atualizado no nome do 
requerente. Caso esteja em outro nome, o profissional deverá firmar declaração de 
residência no momento de seu atendimento no COREN-BA; 
 
01 foto 3x4 (SOMENTE NAS SUBSEÇÕES – Interior do Estado), com fundo branco, 
recente e sem uso anterior (colocar o nome no verso); 
 
OBS: Em conformidade com a Decisão COREN-BA nº. 07/2016, TODAS AS 
Anotações / registros de especialização, qualificação ou título ESTARÃO ISENTOS do 
pagamento da taxa. 
ATENÇÃO: Valor para emissão da Cédula de Especialista = R$ 50,00. 
 
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
É autorizado o registro do título de especialista em Enfermagem Obstétrica do 
Enfermeiro que apresente declaração e histórico escolar emitidos pela instituição de 
ensino formadora reconhecida pela autoridade competente de ensino. A não 
apresentação do certificado no prazo estipulado de 01 (um) ano implica no 
cancelamento do registro da especialização. 
 
O registro da especialização em Enfermagem Obstétrica, além do disposto na 
Resolução COFEN nº 389/2011, será condicionado a comprovação dos critérios 
mínimos de qualificação para os títulos de Obstetriz e de pós-graduação Stricto ou 
Lato Sensu, em conformidade com as exigências previstas na Resolução COFEN nº 
516/2016, Art. 1º, §3º, incisos I, II e III. A comprovação deverá ser feita através de 
documento oficial da autoridade que expediu o diploma ou certificado. 
 
Em caso de títulos concedidos por Sociedade, Associação ou Colégio de 
Especialistas, tendo como critério a experiência profissional, deverá o Enfermeiro ter 
comprovado atividade de ensino, pesquisa e/ou assistência na área da especialidade 
requerida de, no mínimo, três (3) anos; 
 
De acordo com o Art. 2º, § 1º da Resolução-COFEN nº 389/2011, o título de 
especialista deve estar explícito no certificado, além do nome do curso;  
 
Todo certificado de especialista deve conter o nº de RG do profissional, conforme 
determina a Lei Federal nº 7.088/83 que o individualize e o diferencie de homônimo;  
 
Os registros de especialização na modalidade de Residência em Enfermagem, 
deverão atender aos requisitos previstos na Resolução COFEN nº 459/2014; 
 
Os certificados e/ou diplomas de pós-graduação emitidos por instituições estrangeiras 
deverão ser acompanhados de comprovante de revalidação no Brasil;  
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PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE ENFERMAGEM: 

 
Resolução COFEN nº. 418/2011 

 
 
Original e cópia do Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso de especialização, 
mencionando o título a que faz juz e com o registro do sistema educacional;  
 
Original e cópia do Comprovante de residência com CEP atualizado no nome do 
requerente. Caso esteja em outro nome, o profissional deverá firmar declaração de 
residência no momento de seu atendimento no COREN-BA; 
 
01 foto 3x4 (SOMENTE NAS SUBSEÇÕES – Interior do Estado), com fundo branco, 
recente e sem uso anterior (colocar o nome no verso); 
 
OBS: Em conformidade com a Decisão COREN-BA nº. 007/2016, TODAS AS 
Anotações / registros de especialização, qualificação ou título ESTARÃO ISENTOS do 
pagamento da taxa. 
 
ATENÇÃO: Valor para emissão da Cédula de Especialista = R$ 50,00 
 
 
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 
O certificado/diploma escolar deverá estar de acordo com a legislação vigente do 
Sistema Educacional.  
 
Os certificados e/ou diplomas de especialização emitidos por instituições estrangeiras 
deverão estar acompanhados de comprovante de revalidação no Brasil;  
 
 
Não serão considerados documentos incompletos, ilegíveis, com emenda ou 
rasura. 


