
 

 

REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 
 
01 – Empresa/Instituição/Estabelecimento de Ensino: 

 
Razão Social:  _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nome Fantasia: _____________________________________________________________________   CNPJ: ____________________________ 
 
Ramo de atividade: _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Natureza Jurídica: (     )Pública (     )Privada (     )Filantrópica (    )Outras   -   Horário  de funcionamento:   (     )24 horas  (     )Diurno  (     )Noturno 
 
Endereço:_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bairro: ____________________________________________  Cidade: _______________________________ UF :_____ CEP: _______________ 
 
Fones: (      ) _______________  (      ) _______________  Fax: (       ) _______________  E-mail: _______________________________________ 
 
Entidade Mantenedora: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Modalidades de atendimento:  (     )Internação   (     )Pronto Atendimento   (     )Ambulatorial    (     )Serviços Especializados    (     )Ensino/Pesquisa 
 

02 - Responsável Técnico: 
 
Nome do(a) Enfermeiro(a): ________________________________________________________________________________________________ 
 
Inscrição no Coren-PE: _________________________________Unidade de Serviço/Setor/Dept. ________________________________________ 
 
Horário de Trabalho: ___________________________   Dias da semana __________________________   Carga Horária Semanal: ___________ 
 
Endereço do Enfermeiro__________________________________________________________________________________________________ 
 
Bairro: ____________________________________________  Cidade: _______________________________ UF :_____ CEP: _______________ 
 
Fones: (      ) _______________  (      ) _______________    E-mail: _______________________________________________________________ 
 
Possui outros vínculos Profissionais? (     )Não  (     )Sim, preencha os campos abaixo: 
 
A) Nome da Instituição: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Horário de Trabalho: ___________________________   Dias da semana __________________________   Carga Horária semanal: ____________ 
 
Unidade de Serviço/Setor/Dept. ________________________________________  Função: ____________________________________________ 
 
B) Nome da Instituição: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Horário de Trabalho: ___________________________   Dias da semana __________________________   Carga Horária semanal: ____________ 
 
Unidade de Serviço/Setor/Dept. ________________________________________  Função: ____________________________________________ 
 

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

 
Nome: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: _________________________________________________________       Formação: __________________________________________ 

 

04 - Motivo: 

 
Os abaixo assinados, vêm mui respeitosamente requerer ao Coren-PE: 
  (    ) A Concessão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 
  (    ) A Renovação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 
  (    ) O Cancelamento da Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT.  N° ___________   válido até: _____/_____/______ 
  (    ) Outros: ________________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                               

  Recife, ________ de ______________________ de __________ 
 
 
________________________________________________                                           ________________________________________________ 
       Assinatura e Carimbo do Representante Legal                                                              Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico 

 

                                                                                                                                       
Observações: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



 

 

Instruções para o preenchimento do Requerimento de ART 
 
01. Dados da Empresa/Instituição/Estabelecimento de Ensino: 
1.1. Preencher os dados , indicando Razão Social, Nome Fantasia, Endereço e a Entidade Mantenedora, de acordo com o CNPJ. 
 
1.2. Ramo de Atividade, Indicar em qual se enquadra: 
a) Prestação de Serviço de Assistência à Saúde. 
b) Formação Profissional de Nível Técnico e/ou Enfermagem. 

       c) Equipamentos / Produtos Hospitalares. 
       d) Outros (especificar). 

 
1.3. Natureza: 
a) Marcar o campo correspondente à natureza da Empresa e, se for o caso, o de Filantropia (anexar certificado). 
 
1.4. Modalidades de atendimento: 
a) Indicar no(s) campo(s) correspondente(s), as atividades desenvolvidas na Empresa/Instituição. 

 
1.5. Turno de funcionamento: 
a) Indicar no campo correspondente, o turno diário de funcionamento da Empresa/Instituição. 
 
02. Responsável Técnico: 
a) Indicar o nome do Enfermeiro Responsável Técnico, o nº de Inscrição no Coren-PE; nome e endereço do mesmo, horário 

de trabalho(início e fim), dias da semana e carga horária semanal de trabalho; 
b) Indicar os demais vínculos profissionais quando houver, preenchendo os campos identificados; 
c) Assinar o formulário e carimbar, indicando o e-mail pessoal, quando houver. 
 
03. Representante Legal da Empresa/Instituição/Estabelecimento de Ensino: 
a) Preencher nome completo, cargo ocupado e formação ou nº de Inscrição no Órgão de Classe. 

 
04. Motivo do Requerimento: 
a) Indicar no campo próprio, o motivo do Requerimento. 
b) Quando se tratar de Cancelamento, indicar o nº de anotação da CRT e validade; 
c)  Assinaturas legais: Datar e assinar o Requerimento, com aposição de carimbo nos campos indicados. 
 

Informações complementares 
 
a) Preencher um formulário para cada RT, quando houver mais de 1 (um) na Instituição; 
b) As Instituições de saúde pública e as que comprovarem ser filantrópicas, poderão requerer dispensa do recolhimento da taxa 

referente a emissão do CRT; 
c) O(a) Enfermeiro(a) designado(a) para responder como RT deverá estar quite com suas anuidades, de acordo com a Decisão 
Coren-PE nº 009/2006 e Resolução Cofen nº 509/2016; 
d) O pedido de cancelamento da Anotação de Responsabilidade Técnica, deverá ser feito no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 

ocorrência, através de ofício ao Coren-PE, devendo a Empresa/Instituição requerer a anotação do novo Responsável Técnico. 
(Devendo ser preenchido novo formulário com os dados do novo RT, Anexando os respectivos documentos, inclusive cópia da 
Certidão de Responsabilidade Técnica da RT cancelada); 
e) O Enfermeiro só poderá ser Responsável Técnico por no máximo 02(duas) Instituições, conforme dispõe a Decisão Coren-PE nº 
009/2006 e Resolução Cofen nº 509/2016. 
 

Documentos necessários 

 
a) Requerimento preenchido, assinado e carimbado; 
b) Cópia do contrato de trabalho do Enfermeiro com a Empresa/Instituição (páginas da CTPS onde conste a anotação dos dados 

pessoais e nº da CTPS, e do vínculo empregatício entre o profissional e a Empresa/Instituição), ou ainda, ato de nomeação do 
Enfermeiro para o cargo, no caso de Concurso Público; 
c) Cópia do Ato de designação como Responsável Técnico (declaração e/ou ofício), assinado pelo representante legal da 

Empresa/Instituição; 
d) Cópia do cartão de CNPJ; 
e) Relação nominal dos Profissionais de Enfermagem que atuam na instituição (nome completo, CPF e categoria profissional. O 

arquivo deve ser em formato EXCEL); 
f) Instituições públicas podem solicitar isenção das taxas e emolumentos mediante ofício. Instituição de caráter filantrópico, 

anexar cópia do Certificado de Filantropia para isenção de taxa e emolumentos referente a Responsabilidade Técnica; 
g) Cópia da CRT anterior, quando existir; 
h) Cópia de documento que Autoriza o funcionamento do Curso de Enfermagem, em casos de ART para instituições de Ensino 
Médio profissionalizante. 
 

 OBS.: A documentação deverá ser encaminhada, junto com este REQUERIMENTO e o FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO 
RT preenchidos, assinados, carimbados e salvos no formado de PDF, para o e-mail canalrt@coren-pe.gov.br.  
 

mailto:canalrt@coren-pe.gov.br

