
 
 

 

 

Requerimento de ART/CRT - 1ª vez ou Renovação 

 

 

Documentos Necessários 

1 - Requerimento de ART totalmente preenchido em formato digital, assinado e carimbado pelo Responsável 
Técnico e pelo Representante Legal da empresa; 

2 - Ato de designação do profissional para exercício da chefia de serviço, com indicação de sua jornada de 
trabalho e descrição sucinta das atividades de enfermagem do RT, devidamente assinado e carimbado pelo 
Representante Legal; 

3 - Cópia do cartão de CNPJ e CNES; 

4 - Listagem dos profissionais de enfermagem atualizada com: nome completo, número de inscrição no Coren-
RJ, CPF, endereço físico, CEP, contato telefônico, endereço eletrônico, cargo/função, horário de trabalho e 
setor/unidade de Trabalho, conforme modelo. 

Obs.: A listagem também deverá ser enviada em formato excel para o email: cpi@coren-rj.org.br 

5 - Cópia do comprovante de vínculo existente entre a instituição/empresa e o enfermeiro (pessoa física e/ou 
jurídica): 

a) Carteira de trabalho: tirar cópia da folha onde consta Foto + Qualificação civil + Contrato de trabalho + 
Anotações Gerais;  

b) Contrato de trabalho ou Contrato de prestação de serviços; 

c) Para concursados (instituições públicas/militares): trazer cópia do Diário Oficial ou Nomeação; 

d) Para sócios/diretores de empresa: anexar cópia do contrato social contendo nomeação do Enfermeiro como 
sócio da empresa. 

Obs.: Não serão aceitos carteira/contrato de trabalho com prazo final determinado e/ou em período de 
experiência. 

6 - Para instituições públicas: Anexar solicitação de isenção de taxas; 

7 - Para empresas filantrópicas: Anexar solicitação de isenção de taxas e certificado de filantropia com validade 
ou o último certificado válido acompanhado de declaração emitida pelo ministério competente que comprove o 
pedido tempestivo de renovação, conforme Lei Federal nº 12.101/2009.; 

8 - Em caso de Renovação de ART anexar cópia da CRT anterior. 

 

Orientações e Informações adicionais: 

 A jornada de trabalho não poderá ser inferior a 6 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais. 

 O Enfermeiro RT requerente deverá estar quite com suas anuidades, em todas as categorias em que 

estiver inscrito, exceto a do ano vigente. 

 

Atenção: 

 Todos os Requerimentos devem ser protocolados pelo Enfermeiro RT ou por um Representante Legal da 

Empresa. Na ausência destes, serão aceitos protocolos realizados por outros funcionários, desde que 

estejam munidos de procuração emitida pela instituição/empresa autorizando o portador a realizar o 

procedimento neste Conselho. O mesmo se aplica para a retirada de CRT.  

 Não serão aceitos requerimentos preenchidos a mão.  

 

 

 

Para maiores Informações ou esclarecimento de dúvidas 

Telefone: (021) 3232-8730 – ramal 313, 310 e 305 

E-mail: crt@coren-rj.org.br 

Site: www.coren-rj.org.br 
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