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ANEXO II - MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 

Todos os Candidatos deverão obrigatoriamente anexar os documentos abaixo 
relacionados de forma eletrônica no sistema de inscrições do TEEM-PROF. 

 

É obrigatório que os seguintes títulos e/ou documentos anexados sejam autenticados ou 
reconhecido firma por autenticidade em cartório: 

1. Cópias autenticadas: 
a. Uma (01) cópia autenticada da Cédula de Identidade Profissional, emitida pelo 

Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, na categoria Enfermeiro.  

b. Uma (01) cópia autenticada da certidão de tempo de inscrição profissional, emitida 

pelo Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, na categoria Enfermeiro. 

c. Uma (01) cópia autenticada do Boleto de Pagamento do COREN de sua jurisdição; 

na categoria Enfermeiro, relativo ao ano 2019 ou declaração de regularidade do 

COREN de sua jurisdição. 

2. Cópias autenticadas e reconhecimento de firma por autenticidade: 

a. Requerimento de Inscrição – Anexo I 

b. Declaração de Comprovação de Atuação – Anexo III 

c. Declaração de Cópias Autenticas – Anexo V 

3. Cópias simples: 

a. Uma (01) cópia simples do comprovante de pagamento da inscrição para TEEM-
PROF. 

b. Uma (01) cópia simples de cada certificado apresentado. 
c. Todas os demais documentos que não se enquadrarem nos itens 1 e 2, podem 

ser cópias simples. 

 

O candidato deverá observar atentamente as instruções desta seção quando da 
preparação dos títulos a serem anexados para compor a Prova de Títulos. 

Se o candidato não tiver nenhum título em determinado Bloco, deverá ser informado, no 
sistema de inscrição que o mesmo não possui “Nenhum Título”. 

O sistema de inscrições obedecerá a ordem dos blocos abaixo relacionados: 

 

Bloco 1: Identificação do Candidato: Nome – Data e Local de nascimento – Data e instituição de 
graduação – N° de Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e Jurisdição – N° do 
Documento de Identidade, Data e Órgão Expedidor. Anexar cópias dos documentos solicitados 
no item nº 4 desde edital. 

 

Bloco 2: Tempo de atuação, como Enfermeiro na área de Urgência e Emergência, em 
assistência, gerência, ensino e/ou pesquisa. Anexar Declaração(ões) de Comprovação de 
Atuação. 

 

Bloco 3: Formação acadêmica: Cursos completos, reconhecidos pelo Ministério da Educação, 
de Especialização (carga horária mínima de 360 horas), Residência ou Aprimoramento, 
Mestrado e Doutorado, cujas áreas ou temas tenham relação direta ou aplicação às áreas de 
Enfermagem em Urgência e Emergência. Anexar cópias dos Certificados de Conclusão. 



 

 

Bloco 4: Cursos de imersão completos, com carga horária mínima de 5 (cinco) horas: Basic Life 
Support (BLS), Advanced Cardiac Life Support (ACLS), PICC (Peripherally Inserted Central 
Catheter), FCCS (Fundamentals in Critical Care Support), ATCN (Advanced Trauma Critical 
Nurse), PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support), Internacional Trauma Life Support (ITLS), 
Pediatric Advanced Life Support (PALS), Disaster Management & Emergency Preparedness 
(DMEP), Advanced Medical Life Support (AMLS), Curso Tactical Combat Casualty Care (TCCC), 
Cursos do Departamento de Enfermagem da ABRAMEDE e/ou COBEEM. Demais cursos cujas 
áreas ou temas tenham relação direta ou aplicação às áreas de Enfermagem em Urgência e 
Emergência, ou que subsidiem a área de Urgência e Emergência, promovidos por entidades 
oficiais ou sociedades afins. Anexar cópias dos Certificados de Aprovação/Conclusão. 

 

Bloco 5: Participação, como ouvinte/congressista, em eventos que tenham relação direta ou 
aplicação às áreas de Enfermagem em Emergência, promovidos por entidades oficiais ou 
sociedades afins, nos últimos 10 (dez) anos. Anexar cópias dos certificados de participação. 

 
Bloco 6: Instrutor de Cursos de imersão, com carga horária mínima de 5 (cinco) horas: Basic 

Life Support (BLS), Advanced Cardiac Life Support (ACLS), PICC (Peripherally Inserted Central 

Catheter), FCCS (Fundamentals in Critical Care Support), ATCN (Advanced Trauma Critical 

Nurse), PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support), Internacional Trauma Life Support (ITLS), 

Pediatric Advanced Life Support (PALS), Disaster Management & Emergency Preparedness 

(DMEP), Advanced Medical Life Support (AMLS), Curso Tactical Combat Casualty Care (TCCC), 

Cursos do Departamento de Enfermagem da ABRAMEDE e/ou COBEEM ou outros cujas áreas ou 

temas tenham relação direta ou aplicação às áreas de Enfermagem em Urgência e Emergência, 

promovidos por entidades oficiais ou sociedades afins. Anexar cópias das Declarações/Certificados 

de Instrutor. 

 
Bloco 7: Ministrar aulas, palestras, conferências e participação em mesas-redondas em cursos 

e/ou eventos que tenham relação direta ou aplicação às áreas de Enfermagem em Urgência e 

Emergência, ou que subsidiem à área de Urgência e Emergência – promovidos por entidades 

oficiais ou sociedades afins, nos últimos 10 (dez) anos. Anexar cópias dos certificados. 

 
Bloco 8: Participação em comissões organizadoras de cursos e/ou eventos que tenham relação 

direta ou aplicação às áreas de Enfermagem em Urgência e Emergência, promovidos por 

entidades oficiais ou sociedades afins, nos últimos 10 (dez) anos. Anexar cópias dos 

certificados. 

 

Bloco 9: Trabalhos apresentados, como autor ou co-autor, em eventos cujos temas tenham 

relação direta ou aplicação às áreas de Enfermagem em Urgência e Emergência, promovidos 

por entidades oficiais ou sociedades afins, nos últimos 10 (dez) anos. Anexar cópias dos 

certificados de participação. 

 
Bloco 10: Publicações em anais, periódicos, jornais ou livros técnico-científicos, cujos temas da 

publicação tenham relação direta ou aplicação às áreas de Enfermagem em Urgência e 

Emergência ou áreas afins (terapia intensiva, cardiologia e neurologia), nos últimos 10 (dez) 

anos. Listar em ordem cronológica, de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Anexar cópia da primeira página de cada publicação. 

 
Bloco 11: Participação em entidades de classe: COFEN, COREN, ABEn, Sociedades de 

Especialistas, nos últimos 10 (dez) anos. Anexar documento(s) comprobatório(s), com o tempo de 

atuação e cargo ocupado. Associado de Sociedade de Especialistas em Área/Modalidade do 



 

Concurso. Anexar documento comprobatório com tempo de afiliação. 

 
Bloco 12: Atividades relacionadas à Pesquisa, nos últimos 10 (dez) anos. Anexar documento(s) 
comprobatório(s). 
 
Bloco 13: Outras atividades não-contempladas nos Blocos anteriores, nos últimos 10 (dez) anos. 

Anexar documento(s) comprobatório(s). 

 
Bloco 14: Título de Especialista outorgado por Sociedades de Especialistas, em conformidade 

com a regulamentação do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. 
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