
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Sede: Av. Moreira e Silva, n.º 430, bairro Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-500, Fone: (82) 3221-4118 

Subseção: Rua Esperidião Rodrigues, n.º 323, 1º andar, Sala 07, Centro, Arapiraca/AL, CEP 57300-060, Fone: (82) 3522-5824 

 

(PREENCHER EM LETRA DE FORMA) 

REQUERIMENTO PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 

 

 01 – Empresa/Instituição/Estabelecimento de Ensino: 

Razão Social: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _____________________________________________________________________________________CNES:________________ 

CNPJ:____________________________________Ramo de atividade:____________________________________________ 

Natureza Jurídica: (  )Pública    (  )Privada    (  )Filantrópica    (  )Outras_______________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________Nº__________Bairro:______________________ 

Cidade: ________________UF:_____ CEP: _______________ Fones: (     ) __________________________ (      ) ________________________  

E-mail: ______________________________________ Horário de funcionamento:________________________________ 

Entidade Mantenedora: _______________________________________________  

Modalidades de atendimento:  

(  ) Internação (  )Pronto Atendimento ( )Ambulatorial ( )Serviços Especializados ( )Ensino/Pesquisa (   ) Outros, especificar :________________________ 

02 - Representante Legal da Empresa/Instituição/Estabelecimento de Ensino:  

Nome:______________________________________________________________Cargo: __________________________________  

Formação: ___________________________________ 

 03 - Dados do Responsável Técnico 

Nome do(a) Enfermeiro(a)_________________________________________________________ Nº Inscrição Coren-AL:___________________  

Endereço do Enfermeiro_____________________________________________________Nº________Bairro:_____________________________ 

Cidade: ________________________________ UF :_____ CEP: _______________ Fones:(     ) _______________(     ) ________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________     

Unidade de Serviço/Setor/Dept. ________________________________________ Horário de Trabalho: ___________________________ Dias da semana 

__________________________ Total carga horária semanal:____________________________________________________________ 

(  ) Declaro para todos os fins que não possuo débito com o COREN-AL, até o ano do exercício anterior. 

04-Informações sobre outros Vínculos Empregatícios: 

Possui outros vínculos Profissionais? (  )Não (  )Sim, preencha campo (s) abaixo (s):  

A) Instituição/Empresa____________________________________________________________ Horário de Trabalho: ___________________________ 

Dias da semana_____________________ Total carga horária semanal ____________ Unidade de Serviço/Setor/Dept. _____________________ Função: 

________________________________________________________________________ 

Declara que, caso o Enfermeiro Responsável Técnico venha se afastar por qualquer motivo, inclusive por licença, com prazo superior a 30 (trinta) dias, 

comunicará por escrito ao COREN-AL, em até 15 (quinze) dias, conforme previsto na Resolução COFEN nº 509/2016, sendo que a substituição do 

referido profissional deverá ser solicitada através do envio de novo Requerimento para Anotação de Responsabilidade Técnica. Declara ter 

conhecimento que deixando de responder pela Responsabilidade Técnica do Serviço de Enfermagem da Instituição/Empresa/Ensino, o Enfermeiro RT 

deverá comunicar por escrito ao COREN-AL, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para fins de cancelamento da sua anotação, sob pena de responder 

a Processo Ético-Disciplinar perante a Autarquia. Declara, ainda, ter conhecimento de todo o teor da resolução supramencionada, bem como de que a 

Certidão de Responsabilidade Técnica deverá ser afixada em local visível ao público e ser renovada a cada 12 (doze) meses após sua emissão, devendo 

encaminhar ao COREN-AL novo requerimento no mês que antecede o seu vencimento, com o mínimo de 30(trinta) dias.  

Vem requerer à Presidência deste Conselho, que designe conceder:  

Certidão de Responsabilidade Técnica do Serviço de Enfermagem – CRT para o exercício de 20_______   

SITUAÇÃO: (  ) CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA          (  ) SUBSTITUIÇÃO ENFº RT                            (  ) 2ª VIA CRT  

QUE RESPONDE PELA: (    ) GESTÃO ASSISTENCIAL    (   )GESTÃO DE ÁREA TÉCNICA        (    ) GESTÃO DE ENSINO   

DESEJO A CRT EM FORMATO:           DIGITAL (     )               IMPRESSA (    ) 

 Assino o presente requerimento com o compromisso de serem verdadeiras as informações por mim prestadas e prontifico-me a comunicar 

imediatamente, por escrito, ao Coren-AL, caso ocorra quaisquer alterações. Termos em que pede deferimento.  

 

______________________________, _______ de ________________________ de ___________ 

 

 

_____________________________________________________ Assinatura e carimbo do Representante legal (especificar cargo)  

 

____________________________________________________ Assinatura e carimbo do Enfermeiro RT/Coren-AL 


