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COREN-SP de cara nova na web
Portal reformulado para facilitar prestação de serviços ao profi ssional

Desde março deste ano, o novo portal do Conselho Regional de Enferma-

gem de São Paulo (www.coren-sp.gov.br) está com uma formatação vol-

tada a uma navegação mais fácil. O objetivo é possibilitar que o visitante 

encontre com rapidez as informações de que precisa.

No cabeçalho, foram colocados ícones que levam o internauta para serviços de aten-

dimento personalizado, como ouvidoria, fale conosco e assessoria de imprensa, além 

do atalho direto para o site do Conselho Federal de Enfermagem. 

Fale Conoco Imprensa CofenOuvidoria

@
Ir para o site
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No link do Coren-SP Educação, é possível também acompa-

nhar o calendário e efetuar inscrições nas atividades do Pro-

jeto Aprimoramento, que consiste na promoção de atividades 

com os simuladores do COREN-SP Educação no interior e 

no litoral do estado.

Na parte inferior da barra lateral há ainda os campos de busca 

por profissionais (que serve para localizar enfermeiros, téc-

nicos e auxiliares pelo nome, CPF ou número de inscrição no 

COREN-SP e para assinatura da Newsletter  COREN-SP, 

boletim eletrônico enviado duas vezes por semana com 

as principais notícias da Enfermagem e da área da Saúde.

No rodapé, além dos links já listados anteriormente, o 

internauta encontra links para os perfis do Conselho nas 

Redes Sociais (Facebook, Twitter, Google+, Linked In, 

Picasa e Youtube) e para a versão digital da última edição 

de Enfermagem Revista.

Institucional Atendimento Publicações ÉticaDocumentos

A barra superior de menus identifi ca cada área por cores:

Institucional (laranja) – traz 
informações gerais sobre o 
Conselho, suas áreas, a ges-
tão, dados de transparência e 
horários de funcionamento.

Atendimento (verde) – 
acesso ao agendamento 
de serviços, emissão de 
2ª via de boleto, atualiza-
ção de endereço e busca 
por profissionais.

Documentos (azul) – rela-
ciona toda a documentação 
necessária para os diversos 
serviços prestados pelo aten-
dimento do Conselho, como 
registro profissional, registro 
de especialização, cancela-
mento, inscrição remida etc.

Publicações (rosa) – contém 
os atalhos para as páginas 
da Enfermagem Revista, da 
Newsletter COREN-SP, li-
vretos, oportunidades de tra-
balho e da Biblioteca Maria 
Rosa de Sousa Pinheiro.

Ética (roxo) – informa-
ções sobre processo éti-
co-disciplinar, comissões 
de ética, normas, códigos 
e legislações da área da 
Enfermagem.

Logo abaixo, um banner traz as 
informações recentes mais impor-
tantes para o exercício da Enferma-
gem, dados sobre eventos, cursos e 
campanhas do Conselho. 

A seguir, um bloco com três abas 
trás as últimas notícias do Sis-
tema COFEN/CORENs e temas 
pertinentes ao exercício profis-
sional, separadas em textos, ví-
deos e galerias de fotos.

No menu lateral esquerdo, um link exclu-
sivo do COREN-SP Educação leva para 
uma página onde está disponível a agenda 
do centro de educação permanente do Con-
selho e os campos para inscrição em treina-
mentos, cursos e aulas de habilidades.
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