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REGISTRO DE ESPECIALIZAÇÃO  
 

Documentação necessária:  
 
Técnica(o) e Auxiliar de Enfermagem (Resolução Cofen nº 418/2011) 
 

 Original e cópia do certificado, onde conste autorização da instituição para oferta 
do curso e carga horária; 

 Registro no SISTEC; 
 Original e cópia do RG;  
 01 foto 3x4 (somente nas subseções), com fundo branco, recente e sem uso 

anterior (colocar o nome no verso);  

Enfermeira(o) (Resolução Cofen nº 581/2018) 
 

 Original e cópia do diploma ou certificado, onde conste credenciamento da 
Instituição para oferta do Curso e carga horária (lato sensu), ou reconhecimento do 
curso pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES e CNE (stricto sensu); 

 Original e cópia do RG;  
 01 foto 3x4 (somente nas subseções), com fundo branco, recente e sem uso 

anterior (colocar o nome no verso);  

 Para registro de especialidade em Obstetrícia além dos documentos citados acima, 
é necessário documento oficial da instituição de ensino que comprove a realização 
de no mínimo, 15 (quinze) consultas de Enfermagem pré-natais, 20 (vinte) partos 
com acompanhamento completo do trabalho de parto, parto e pós-parto e no 
mínimo, 15 (quinze) atendimentos ao recém-nascido na sala de parto. 

O título concedido por Sociedades, Associações ou colégios de Especialistas será 
registrado mediante apresentação: 

 Cópia do edital concernente à realização da prova, de abrangência nacional, 
publicado em jornal de grande circulação 

 Original do certificado, no qual conste, em cartório, o registro do estatuto da 
Sociedade, Associação ou Colégio de Especialistas 

 Em caso de títulos concedidos por sociedade, associação ou colégio de 
especialistas, tendo como critério a experiencia profissional, deverá o Enfermeiro 
ter comprovado atividade de ensino, pesquisa e/ou assistência na área da 
especialidade requerida de, no mínimo, 3 (três) anos. 

O sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem somente procederá o registro de 
títulos de pós-graduação lato sensu, quando iniciado, após conclusão da graduação, 
conforme inciso III do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Não serão considerados documentos incompletos, ilegíveis, com emenda ou rasura. 


