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O Colégio Brasileiro de Enfermagem em Emergência (COBEEM) e o Departamento de            
Enfermagem da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE), por intermédio           
de sua Comissão Bipartite de Titulação, comunica por meio deste presente Edital, a realização do               
concurso para obtenção do Título de Enfermeiro Especialista em Emergência por Proficiência            
Curricular – TEEM-PROF. 
 
Capítulo I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO CONCURSO 
Parágrafo Único - O Título de Enfermeiro Especialista em Emergência (TEEM), na modalidade             
Proficiência Curricular (TEEM-PROF) tem por objetivo certificar o Enfermeiro a exercer a            
especialidade de Urgência e Emergência, validando sua competência técnica profissional e           
científica, de acordo com os critérios do Colégio Brasileiro de Enfermagem em Emergência e do               
Departamento de Enfermagem da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, aprovados           
e regulamentados pela legislação profissional vigente. 
Art. 1º - O processo de Titulação de Enfermeiros Especialistas em Emergência, por Sociedades              
de Especialistas, é regulamentado por meio das seguintes normas: 
1.1 - Resolução COFEN Nº 581/2018, de 11 de julho de 2018, que atualiza, no âmbito do                 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para Registro de Títulos           
de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros e aprova a lista das              
especialidades, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução COFEN          
n° 570/2018. 
1.2 - Estatuto da COBEEM, que prevê a outorga do Título de Enfermeiro Especialista em               
Emergência, mediante aprovação em Concurso de Proficiência Curricular, através da Comissão           
Bipartite de Titulação e Comissão Julgadora. 
1.3 - Regimento do Departamento de Enfermagem da ABRAMEDE, que prevê a outorga do              
Título de Enfermeiro Especialista em Emergência em parceria com o COBEEM, mediante            
aprovação em Concurso de Proficiência Curricular, através da Comissão Bipartite de Titulação e             
Comissão Examinadora. 
1.4 – O TEEM-PROF tem validade determinada conforme descrito CAPÍTULO IX - DA             
RENOVAÇÃO DO TÍTULO deste edital, cujo portador do Título só poderá fazer uso deste se em                
pleno gozo de seus deveres junto ao sistema COFEN-CORENs, COBEEM e/ou Departamento            
de Enfermagem da ABRAMEDE. 

 
CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS MÍNIMOS 

 



 

Art. 1º - Poderá se candidatar ao TEEM-PROF o enfermeiro que comprovar, por documentação              
legal, os seguintes requisitos: 
1.1 - Mínimo de dez (10) anos de inscrição no Sistema COFEN/CORENs; 
1.2 - Registro de, no mínimo, cinco (5) anos trabalhados ininterruptos em assistência,             
gerenciamento, ensino e/ou pesquisa na área de Urgência e Emergência Adulto ou Pediátrica. 
 

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES 
Art. 1º - As inscrições serão aceitas pelo Departamento de Enfermagem da ABRAMEDE, no              
período de 10 de maio de 2019 até 22 de julho de 2019 às 23h59min, impreterivelmente. É                 
vedada a inscrição extemporânea. 
Art. 2º - O ato de inscrever-se subentende, automaticamente, o reconhecimento e concordância             
do candidato com as normas e condições descritas nesse edital, não cabendo qualquer recurso              
que o interpele. Tal documento está disponível nos sites: www.abramede.com.br e           
www.cobeembrasil.com.br e www.enfermagemabramede.com.br. 
Art. 3º - O candidato deverá certificar-se de que a documentação anexada está completa, pois               
não será permitida a inclusão de documentos após a data limite para a inscrição. Tais               
documentos constam neste edital. 

Art. 4º - O candidato assume a responsabilidade jurídica por todas as informações por ele               
fornecidas, bem como eventuais erros ou omissões de sua parte cometidos. 
Art. 5º - Dúvidas e informações adicionais poderão ser esclarecidas por meio do e-mail:              
enfermagem@abramede.com.br. 
Art. 6º - Taxa de inscrição: 
6.1- Associado ABRAMEDE ou COBEEM: R$ 700,00 (Setecentos Reais) [Deve ser anexado            
junto com os documentos comprobatórios da titulação, o comprovante de pagamento de            
anuidade do ano de 2019]. 
6.2 - Não associado ABRAMEDE ou COBEEM: R$ 1.000,00 (Mil Reais) 
6.3 - Não serão aceitos depósitos feitos na conta corrente da ABRAMEDE e do COBEEM para                
efeito de inscrição no concurso para TEEM-PROF. 
6.4 - O pagamento somente terá validade se realizado com o boleto bancário ou por meio de                 
cartão de crédito, diretamente no site do Departamento de Enfermagem da ABRAMEDE,            
(www.enfermagemabramede.com.br), no ato da inscrição. 
6.5 - O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até às 23h59min do dia 22 de julho                   
de 2019. 
Art. 7º - Os documentos necessários deverão ser anexados de forma eletrônica, através do              
sistema de inscrições disponível no site www.enfermagemabramede.com.br, impreterivelmente,        
até às 23h59min do dia 22 de julho de 2019. 
Art. 8º - As informações prestadas no Requerimento de Inscrição e documentos anexados são              
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão Bipartite de Titulação do direito             
de excluir deste certame aquele que o preencher de forma incompleta, incorreta ou que fornecer               
dados comprovadamente inverídicos. 
Art. 9º - A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição e a outorga do Título ao candidato, se                  
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em            
documentos apresentados. 
Art. 10º - A Comissão Bipartite de Titulação não realizará reembolso do valor da inscrição em                
caso de documentação incompleta, reprovação ou desistência. 
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Art. 11º - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será devolvido em caso de                 
cancelamento do certame por conveniência da ABRAMEDE/COBEEM. 
Art. 12º - O valor referente aos custos de documentação providenciada pelo candidato não será               
ressarcido em caso de cancelamento do certame por conveniência da ABRAMEDE/COBEEM. 
Art. 13º - Qualquer ônus ao candidato, por inobservância do presente Edital, será de sua inteira                
responsabilidade, excetuando-se o contido no Art. 11º. 
 

CAPÍTULO IV – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
Art. 1º - Todos os Candidatos deverão, obrigatoriamente, anexar os documentos abaixo            
relacionados, de forma eletrônica, no sistema de inscrições do TEEM-PROF, em formato pdf. 
1.1 – Requerimento de Inscrição - Anexo I - uma (01) cópia autenticada; conforme modelo               
fornecido pela ABRAMEDE/COBEEM, devidamente preenchido, assinado pelo candidato e com          
firma reconhecida em cartório. 
1.2 – Uma (01) cópia simples do comprovante de pagamento da inscrição para TEEM-PROF. 
1.3 – Uma (01) cópia autenticada da Cédula de Identidade Profissional, emitida pelo Conselho              
Regional de Enfermagem de sua jurisdição, na categoria Enfermeiro.  
1.4 – Uma (01) cópia autenticada da certidão de tempo de inscrição profissional, emitida pelo               
Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, na categoria Enfermeiro. 
1.5 – 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. 
1.6 – Curriculum Vitae – Anexo II - a ordem de apresentação da comprovação dos títulos deve                 
seguir obrigatoriamente a ordem estabelecida no sistema eletrônico de inscrições. 
1.7 – Declaração de Comprovação de Atuação – Anexo III – uma (01) cópia autenticada,               
conforme modelo fornecido pela ABRAMEDE/COBEEM, de cada instituição apresentada, em          
papel timbrado, com assinatura e carimbo do Responsável Técnico da Enfermagem ou Diretor da              
Instituição. E assinatura do candidato com firma reconhecida em cartório. 
1.8 – Uma (01) cópia simples de cada certificado e apresentado.  
1.9 – Declaração de Cópias Autênticas – Anexo V - uma (01) cópia autenticada; conforme               
modelo fornecido pela ABRAMEDE/COBEEM, devidamente preenchido, assinado pelo candidato         
e com firma reconhecida em cartório. 
2.0 – Estes documentos serão arquivados na forma eletrônica pela ABRAMEDE/COBEEM           
durante o prazo de 06 (seis) meses, na empresa organizadora do TEEM-PROF. 
Parágrafo Único – o reconhecimento de firma de assinaturas não pode ser por semelhança.  
Art. 2º - As inscrições serão aceitas se cumpridas as exigências pelo candidato. 
Art. 3º - O Candidato que apresentar a documentação exigida incompleta não terá assegurado o               
direito de participar do certame e será automaticamente eliminado do Concurso. 
Art. 4º - A Comissão Bipartite de Titulação da ABRAMEDE/COBEEM divulgará, no site da              
ABRAMEDE e do COBEEM, até o dia 26 de julho de 2019, a lista dos candidatos aptos a                  
concorrer à titulação, que atenderam às exigências deste edital. 

 
CAPÍTULO V – DA BANCA EXAMINADORA 
Art. 1º - A Banca Examinadora será composta por membros titulares, indicados pela Comissão              
de Titulação, possuidores de notória capacitação e competência profissional e científica na área             

 



 

e modalidades. 
Art. 2º - A Banca Examinadora será responsável pela avaliação e julgamento dos comprovantes e               
títulos enviados pelos candidatos. 
Parágrafo Único – A Comissão Bipartite de Titulação reserva-se ao direito de manter em sigilo os                
integrantes da Banca Examinadora, por questões éticas e de segurança. 

 

CAPÍTULO VI – DA TITULAÇÃO POR PROFICIÊNCIA 
Art. 1º - A titulação por proficiência consiste na análise do Curriculum Vitae e dos respectivos                
documentos comprobatórios apresentados pelo candidato na inscrição. 
Art. 2º - A pontuação ocorrerá em conformidade com a Atribuição de Pontos para Prova de                
Título - Anexo IV -  deste Edital. 
Art. 3º - A nota final compor-se-á pela somatória dos pontos obtidos nos quesitos avaliados. 
Art. 4º - Cada título será considerado uma única vez. 
Art. 5º - Receberá nota zero o Candidato que não entregar os documentos comprobatórios dos               
títulos na forma solicitada e, também, o comprovante de pagamento da inscrição no prazo e no                
local estipulados neste Edital, ou seja, 23h59min do dia 22 de julho de 2019. 
Art. 6º - Não será objeto de recurso, nem de solicitação de revisão, a perda de pontos pela                  
indicação equivocada de títulos. 
Art. 7º - A Nota Final do Concurso de Titulação pode variar de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
Art. 8º - Serão considerados aprovados os Candidatos que alcançarem, no mínimo, setenta (70)              
pontos na Nota Final. 

 
CAPÍTULO VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS E FINAL DO CONCURSO 
Art. 1º - Será emitido a declaração provisória, para os aprovados, mediante solicitação pelo              
e-mail enfermagem@abramede.com.br , até o dia 16 de setembro de 2019. 
Art. 2º - A relação dos Candidatos aprovados no Concurso será divulgada através dos Editais de                
Resultado Final, nos sites da ABRAMEDE e do COBEEM – www.abramede.com.br e            
www.cobeembrasil.com.br e www.enfermagemabramede.com.br em 31 de agosto de 2019. 
Art. 3º - Todos os Candidatos poderão solicitar os respectivos resultados da análise de currículo               
(pontuação), através de requerimento à Comissão de Titulação, até quinze (15) dias            
consecutivos após a publicação do resultado final do Concurso, ou seja, até 15 de setembro de                
2019. 
Art. 4º - A Comissão Bipartite de Titulação terá 15 dias consecutivos para emitir parecer sobre a                 
solicitação da análise de currículo (pontuação). 

 
CAPÍTULO VIII – DA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE TITULAÇÃO 
Art. 1º - Será emitido o certificado com o título de Enfermeiro Especialista em Emergência por                
Proficiência Curricular – TEEM-PROF – pelo COBEEM, após o pagamento da taxa, a partir de               
setembro de 2019. 
Art. 2º - O valor de R$ 60,00 (Sessenta Reais) deverá ser pago com o boleto bancário ou por                   
meio de cartão de crédito, diretamente no site do Departamento de Enfermagem da ABRAMEDE              
(www.enfermagemabramede.com.br), mediante solicitação pelo e-mail:     
enfermagem@abramede.com.br. 
Art. 3º - O certificado será emitido e enviado para o candidato aprovado em correspondência               
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registrada (Reg+AR), após o encaminhamento da cópia do comprovante do pagamento da taxa             
para o e-mail: enfermagem@abramede.com.br. 
Art. 4º - Será de responsabilidade do TITULADO fazer o registro do Título de Enfermeiro               
Especialista em Emergência no sistema COFEN/CORENs, conforme Resolução Cofen 581/2018. 

 
CAPÍTULO IX - DA RENOVAÇÃO DO TÍTULO  
Art. 1º - O TEEM-PROF deverá ser renovado a cada cinco (05) anos, devendo o candidato                
participar neste período de pelo menos um (01) Congresso promovido pelo COBEEM ou             
ABRAMEDE; a participação no Congresso referente à re-titulação é obrigatória. Para revalidação            
do título, sem a realização de uma nova prova, o profissional deverá acumular pontos em eventos                
realizados e ou aprovados pela ABRAMEDE ou COBEEM, estipulados em edital próprio. 

Art. 2º - O profissional deverá apresentar ao COBEEM a cada cinco (5) anos, documentos e                
certificados de participação atualizados que comprovem a pontuação realizada durante este           
período. 

 
CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º - A ABRAMEDE e o COBEEM não se responsabilizam por despesas, a quaisquer títulos,                
realizadas pelos candidatos. 
Art. 2º - Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,              
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito.  
Art. 3º - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Bipartite de Titulação da                
ABRAMEDE e COBEEM, composta pelos seguintes representantes: 
3.1 - Adriana Roloff 
3.2 - Cintia Cristina da Silva Vasconcelos 
3.3 - Claudir Lopes da Silva 
3.4 - Daniele Martins de Lima Oliveira  
3.5 - Eleine Aparecida Penha Martins 
3.6 - Fernanda Salazar Meira 
3.7 - Francilene da Luz Belo 
3.8 - Karin Viegas 
3.9 - Lilian Frustockl 
3.10 - Lincoln Vitor Santos 
3.11 - Márcio Neres dos Santos 
3.12 - Marcos Aurélio da Silva Fonseca 
3.13 - Mateus de Sousa Arci 
3.14 - Raphael Costa Marinho 
3.15 - Rodrigo Madril Medeiros 
3.16 - Sergio Dias Matruchi 
3.17 - Susana Endres 
3.18 - Zoraide Immich Wagner 
 
Art. 4º - Fica eleito o Foro da Comarca da capital do Estado do Rio Grande do Sul para dirimir                    
quaisquer controvérsias oriundas do presente edital e de sua execução, com renúncia expressa a              
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 



 

 
Porto Alegre, 10 de maio de 2019. 
 

Prof. Dra. Karin Viegas 
Presidente do Concurso de Provas e Títulos – ABRAMEDE e COBEEM 
Enfermeira. COREN-RS 46.824 
 
Prof. Me. Marcos Aurélio da Silva Fonseca 
Presidente do Concurso de Provas e Títulos – ABRAMEDE e COBEEM 
Enfermeiro. COREN-SE 47.210 

 


