
Edital de Convocação para formação da Comissão de Ética 
de Enfermagem

Timbre da instituição

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE
ÉTICA DE ENFERMAGEM (CEE) – Período (ano) a (ano)

A Comissão Eleitoral do Serviço de Enfermagem da instituição  __________
____________________,  em conformidade com o disposto nas Resoluções 
Cofen nº 564/2017 e Resolução Cofen nº 593/18, bem como na Decisão 
Coren-SP/Plenário - 14/2018, por meio da Comissão Eleitoral, CONVOCA 
pelo presente edital todos os profissionais de Enfermagem interessados em 
participar da composição da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE).

1. A Comissão de Ética de Enfermagem do Serviço de Enfermagem da 
instituição ________será composta por __ (X) membros, sendo: __
efetivos, sendo __ enfermeiros/ obstetriz(es) e ___técnicos ou auxiliares 
de Enfermagem, com igual número de suplentes, por categoria 
profissional, conforme dispõe os artigos 4º e 5º da Decisão Coren-SP/
Plenário - 14/2018.

2. Os candidatos ao pleito deverão atestar por meio de declaração (Termo 
de Candidatura) os seguintes requisitos:

•	 Possuir vínculo empregatício na instituição que forma a presente CEE;
•	 Estar com a situação inscricional e financeira regularizada junto ao 

Coren-SP, em todas as categorias em que esteja inscrito, mediante 
apresentação de certidões negativas vigentes durante o processo 
eleitoral;

•	 Não ter condenação transitada em julgado em processo administrativo e/
ou ético, na instituição e no Conselho de Enfermagem, respectivamente, 
em período inferior a 5 (cinco) anos, a contar da data do registro da 
candidatura;

•	 Não possuir anotações de penalidades junto ao seu empregador, nos 
últimos 5 (cinco) anos.

3. As inscrições deverão ocorrer no (local designado pela instituição), do(a) 
(nome da instituição) até o dia _____de ______________de 20____. 

4. A eleição será realizada dentre os candidatos devidamente inscritos 
pela Comissão Eleitoral designada pelo(a) Enfermeiro(a) Responsável 
Técnico(a) desta instituição, entre os dias (ou nos dias) _____e _____ 
de ____________de 20__ .

Obs.: Deverão ser respeitados os prazos previstos no Capítulo IV – Das 
Eleições, da Decisão Coren-SP/ Plenário – 14/2018, com relação aos prazos.

                                                                                                                                  
(Local e data)

(Presidente e membros da comissão eleitoral: assinatura/carimbo)


