
 
Autarquia Federal - Lei 5.905/73 

 

 

HOMENAGEM HONRA AO MÉRITO DA PLENÁRIA DO COREN-TO 

 

O CONSELHO DE REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS 

realiza a abertura do projeto para concessão da homenagem/honraria “Honra ao 

Mérito da Plenária do COREN-TO” – Ano 2022. Trata-se de uma premiação mensal 

nos dias de ROP, com a finalidade de conceder honrarias e homenagear os 

profissionais da Enfermagem que tenham se destacado e prestado relevantes 

serviços ou contribuído de forma significativa para o reconhecimento, visibilidade e 

consolidação da Enfermagem como prática social.  

 

1. DO OBJETO:  

Este Projeto visa promover a indicação e posterior seleção de profissionais da 

Enfermagem que tenham se destacado e contribuído para o desenvolvimento técnico-

científico da Enfermagem, na defesa do profissional e da profissão ou realizado 

relevantes serviços no campo da Saúde, a fim de que recebam a 

homenagem/honraria “Honra ao Mérito da Plenária do COREN-TO”. 

A homenagem é constituída de Certificado/Diploma e/ou Medalha de Honra ao 

Mérito em Enfermagem, na forma, modelos, dimensões, cores e demais 

características definidas pelo Plenário do COREN-TO para ser entregue nos dias de 

ROP conforme calendário da instituição. 

O evento ocorrerá mensalmente, e homenageia enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem.  Profissionais que, com trajetórias de comprometimento e dedicação, 

contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento da profissão, e mostra que a 

Enfermagem, para além do cuidado, é formada de profissionais humanos, que lutam 

para garantir a qualidade da assistência à saúde da população brasileira, mesmo nos 

contextos mais adversos. 
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2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

 Ter no mínimo 05 anos de atuação profissional no Estado do Tocantins; 

 Ser registrado e estar quite com as obrigações financeiras; 

 Ter contribuído para a projeção da classe profissional; 

 Reputação ilibada; 

 Indicação de um conselheiro; 

 Não ter sofrido condenação ético-disciplinar; 

 Notório desempenho profissional. 

 

3. DAS INDICAÇÕES: 

Um conselheiro e/ou entidade representativa da Enfermagem, poderá indicar os 

nomes de candidatos a receber a Honraria, desde que acompanhado da proposta de 

indicação de candidato à honraria, de acordo com o modelo anexo. 

 

4. DO JULGAMENTO: 

Os candidatos deverão ser julgados com absoluta imparcialidade, considerando 

taxativamente os critérios de seleção.  

O julgamento das indicações será feito pelo Plenário em reunião, e as decisões 

tomadas pelo voto da maioria dos seus integrantes presentes. 

Havendo consenso da maioria poderá ser dispensada a votação para aquela 

indicação. 

Em caso de empate, a presidência proferirá o voto de desempate. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO: 

Compete ao Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins a elaboração do 

material de divulgação da Honra ao Mérito da Plenária do COREN-TO. A divulgação 

deverá ser feita nos boletins informativos do Conselho, em seu sítio eletrônico, além 

da mídia tradicional. 
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ANEXO I - PROPOSTA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO À HONRARIA DA PLENÁRIA DO COREN-TO   

CONSELHEIRO OU ENTIDADE REPRESENTATIVA INDICANTE: 

Nome: ____________________________________________________________________________  

Telefones/Fax/E-Mail: ________________________________________________________________  

CANDIDATO: 

Nome completo: ____________________________________________________________________  

Data Nasc.: _____/_____/_______              Naturalidade:_____________________________________  

Profissão: __________________________________________________________________________  

Função Atual: _______________________________________________________________________  

Endereço Resid.: ____________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________________ UF: _____________   

Telefones/Fax/E-Mail: ________________________________________________________________  

Endereço Funcional: _________________________________________________________________  

Cidade: _______________________________________________ UF: ___________  

Telefones/Fax/E-Mail: ________________________________________________________________   

 É representante classista? (     ) Sim (     ) Não   

 Sofreu sanções disciplinares pelo Código de Ética? (     ) Sim (     ) Não   

 Possui Registro no COREN-TO? (     ) Sim (     ) Não     N.º COREN-TO/_______________________  

 Está em dia com suas obrigações no COREN? (     ) Sim (     ) Não   

 Foi condenado em qualquer foro ou instância? (     ) Sim (     ) Não  

Justificativa da indicação: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do Proponente 
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