
Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP – 01331-000 
Telefone: 11 3225.6300 
www.coren-sp.gov.br

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Razão Social:  _________________________________________________________________________________________________
CNPJ:  __________________________________ Nome Fantasia:  _______________________________________________________
CEP:  ____________________ Endereço:  __________________________________________________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: ___________________________________________________________

UF: ______________E-mail:  _____________________________________ Tel:  _________________ Fax: __________________
Entidade Mantenedora/OS/OSCIP:  __________________________________ CNPJ:  ________________________________________

Natureza: Pública Privada Filantrópica

Ramo de atividade:

Horário de funcionamento:  __________________________________

Nome da Empresa / Instituição: __________________________________________________  CNPJ:____________________________
Departamento / Unidade de Serviço:  ______________________________________________________________________________ 

Declaro para todos os �ns que estou quite com as obrigações eleitorais, bem como com as anuidades em todas as categorias
em que tenho inscrição.

a) Nome da Instituição:  ________________________________________________________________________________________
Unidade de Serviço/Setor/Depto. em que trabalha:  ___________________________ 

Empresa/Instituição (inserir neste campo os dados do contratante)

REQUERIMENTO PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENFERMAGEM – RT

Responsável Técnico (inserir neste campo os dados do local de atuação):

Dados pessoais do RT

Prestação de serviços de assistência à saúde 
Limpeza Técnica Hospitalar Equipamentos/Produtos Hospitalares   

Outras (especi�car):  ____________________________________
Formação pro�ssional

CEP:  _____________________________________________
Endereço:  ___________________________________________________________________________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: ________________________________________________ UF: ________
E-mail:  _____________________________________ Tel:  _________________ e  __________________ Fax: __________________
Nome Fantasia:  ____________________________________________________________
Nome do(a) Enfermeiro(a):  ____________________________________________ Inscrição no COREN-SP:  _____________________

Horário de Trabalho:  ____________________________
Especi�car os Dias da Semana Trabalhados: _________________________________________________________________________

      Carga horária semanal na Unidade:  ______________________________

Possui outros vínculos Pro�ssionais? Não Sim. Se sim, preencha os campos abaixo:

Função:   ____________________________ 
Horário de Trabalho:  das ______ às ______ Dias da semana: _________________________ Carga horária semanal: _____________
b) Nome da Instituição: _________________________________________________________________________________________
Unidade de Serviço/Setor/Depto. em que trabalha: ________________________________ Função: __________________________
Horário de Trabalho:  das ______ às ______ Dias da semana: _________________________ Carga horária semanal: _____________

Endereço Residencial: ________________________________________________________________ CEP:  ____________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: ________________________________________________ UF: ________
E-mail:  _________________________________ Telefone residencial:  _________________  Celular: _______________________

Representante legal da Empresa/Instituição ou Responsável pelo local de atuação do RT
Nome do Representante legal da Empresa / Instituição: _______________________________________________________________
Cargo:  ____________________________________________ Formação:  ______________________________________________
Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras.
Termos em que, pedimos Deferimento.

São Paulo, de de  _______

assinatura e carimbo do Enfermeiro assinatura e carimbo do Representante Legal
____________________________________________ ____________________________________________
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1.  Requerimento para Anotação de Responsabilidade Técnica preenchido, assinado e carimbado.
2.  Cópia simples do comprovante de inscrição no CNPJ da Empresa/Instituição.
3.  Cópia da comprovação do vínculo empregatício existente entre a Empresa/Instituição e o Enfermeiro Responsável Técnico.  
 Ex.: Cópia simples do Contrato de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviços, Termo de posse de cargo público.
4.  Ato de designação do Enfermeiro para o exercício da Responsabilidade Técnica preenchido, carimbado e assinado pelo  
 Representante Legal da instituição (ANEXO I).
5. O Enfermeiro RT que já possui Anotação de Responsabilidade Técnica em outra Empresa/Instituição, deverá firmar de próprio  
 punho, declaração de que suas atividades como RT nas Empresas/Instituições não coincidem em seus horários.
6.  Instituições filantrópicas: para isenção da taxa, anexar cópia simples do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de  
 Assistência Social dentro da validade ou o último CEBAS válido acompanhado de declaração válida emitida pelo   
 ministério competente que comprove o pedido tempestivo de renovação, conforme Lei Federal nº 12.101/2009.
7.  Relação nominal do pessoal de enfermagem em exercício na instituição; assinada e carimbada pelo RT, se possível; por categoria,  
 contendo número de inscrição ou autorização no Coren-SP e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) (ANEXO II); se não  
 houver outros enfermeiros / obstetrizes ou técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem em exercício na  
 instituição/empresa, assinalar que é o único profissional de enfermagem da instituição. Instituições de ensino também  
    deverão apresentar estes documentos.
8.  Para instituição de ensino superior, anexar cópia da publicação em Diário Oficial da União (D.O.U.) de autorização de seu  
 credenciamento.

 OBS.: O número do CPF dos profissionais é solicitado na listagem para facilitar a atualização dos dados das instituições e evitar  
 cadastramento de homônimos.

Importante:
A ART pelo Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Conselho regional de Enfermagem pelo Enfermeiro responsável pelo 
planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação sos Serviços de Enfermagem da 
empresa/instituição/ensino onde estes são executados.

Caso a instituição/empresa já possua Anotação de Responsabilidade Técnica a sua validade consta no canto superior direito do 
Certificado, sendo assim, o pedido de nova concessão dentro deste prazo faz-se necessário a devolução do atual Certificado.

Conferência dos documentos (uso exclusivo de funcionários do Coren-SP) 

Documentos não recebidos: ( 3 ) Comprovante de Vínculo; ( 4 ) Designação; ( 6 ) CEBAS; ( 7 ) Relação de Pro�ssionais.

Códigos dos vínculos não declarados: ___________ - ___________ - ___________ - ___________
Obs:  ________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Deferido Indeferido – Apresentar este formulário no próximo atendimento, portando todos os documentos necessários
 listados abaixo e os documentos solicitados e/ou corrigidos conforme avaliação.

Avaliador: _____________________________________________________________________   Data: ______ /______ /__________

Documentos necessários para a concessão da CRT



Inserir timbre e identificação da instituição

    ANEXO I – ATO DE DESIGNAÇÃO DO ENFERMEIRO 
PARA O EXERCÍCIO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nome da Empresa / Instituição: ________________________________________________________________

O (A) Enfermeiro (a) __________________________________________________________________________
   

O (A) Enfermeiro (a) desempenhará suas funções no endereço:       

Bairro_____________________    Cidade_______________________       UF_______        CEP_______________

Unidade de serviço________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

São Paulo, de de  _______

Assinatura e Carimbo do Responsável Legal pela Instituição
____________________________________________

foi designado para exercer o cargo de Responsável Técnico de Enfermagem.
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(___) Declaração de Único Pro�ssional de Enfermagem (assinalar esta opção apenas se não houver 
outros enfermeiros / obstetrizes ou técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem em 
exercício na instituição/empresa).

Declaro, sob as penas da lei e para efeitos de Anotação de Responsabilidade Técnica de 
Enfermagem, que sou o(a) único(a) pro�ssional de Enfermagem atuante nesta instituição/empresa, 
comprometendo-me a informar o Conselho sobre possível aumento do quadro de pro�ssionais de 
Enfermagem que estarão sob minha responsabilidade.

                                 

 ___________________________________________________________ 
                       Assinatura e Carimbo do Enfermeiro RT

   ANEXO II – RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

Nome do estabelecimento: ___________________________________________________ Município: ___________________________ Data: ____________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

Nome Completo Categoria Pro�ssional
Nº Registro 
COREN-SP Setor de Trabalho CPF

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

A listagem apresentada corresponde:
(___) Apenas ao setor pelo qual é responsável.
(___) A todos os pro�ssionais de enfermagem da instituição.
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