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RETIFICAÇÃO 

Na Instrução Normativa Nº 001, de 10 de fevereiro de 2022, publicada nas redes sociais 

do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – TO “Considerando a aprovação pelo 

Plenário do Coren –TO em sua 347ª Reunião Ordinária que cria o Prêmio anual Profissional 

Destaque da Enfermagem Tocantinense – Enfermeira Dra. Magdalena Akemi no âmbito 

Estadual”. 

No artigo 4º da Instrução Normativa nº 001, de 10 de fevereiro de 2022 

ONDE SE LÊ: 

Art. 4º. O Coren –TO disponibilizará 104 Títulos, sendo homenageados profissionais de 

Enfermagem que desempenharam ações de visibilidade no Estado do Tocantins com os Títulos, 

segundo as 08 (oito) Regiões de Saúde: 

          LEIA-SE: 

Art. 4º. O Coren –TO disponibilizará 112 Títulos, sendo homenageados profissionais de 

Enfermagem que desempenharam ações de visibilidade no Estado do Tocantins com os Títulos, 

segundo as 08 (oito) Regiões de Saúde: 

 

      No artigo 6º da Instrução Normativa nº 001, de 10 de fevereiro de 2022 

ONDE SE LÊ: 

Art. 6º. Os nomes dos candidatos ao título nas instituições de saúde deverão ser indicados em 

reunião composta pela equipe de Enfermagem, coordenada pela gerência de Enfermagem, 

separadamente por categoria ou por eleição interna com voto secreto ou a critério da instituição; 

nas instituições de educação, pelo corpo docente juntamente com o Coordenador de 

Enfermagem. Nestes dois casos, as indicações devem ser preenchidas em formulário próprio 

que será disponibilizado no site do Coren –TO e, em seguida, deverá ser protocolado na sede 

do Conselho Regional e/ou nas Subseções de Araguaína e Gurupi, com a exigência de envio da 

Ata de Reunião que escolheu os profissionais. Para os cargos legislativos, executivos e 

empreendedorismo, a indicação deverá ser feita por uma Instituição de Saúde, Instituição de 

Ensino ou entidades de classe onde atuem profissionais de Enfermagem. 



 
Autarquia Federal - Lei 5.905/73 

 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS 

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça 

 

QD. 601 SUL, Conj. 01, Lote 12 - AV. Teotônio Segurado – Palmas - TO 
 CEP: 77.016-330 – Tel: (63) 3214-5505   

E-mail secretaria@corentocantins.org.br 

 
 

         LEIA-SE: 

Art. 6º. Os nomes dos candidatos ao título nas instituições de saúde deverão ser indicados em 

reunião composta pela equipe de Enfermagem, coordenada pela gerência de Enfermagem, 

separadamente por categoria ou por eleição interna com voto secreto ou a critério da instituição; 

nas instituições de educação, pelo corpo docente juntamente com o Coordenador de 

Enfermagem. Nestes dois casos, as indicações devem ser preenchidas em formulário próprio 

que será disponibilizado no site do Coren –TO e, em seguida, deverá ser protocolado na sede 

do Conselho Regional e/ou nas Subseções de Araguaína e Gurupi, com a exigência de envio da 

Ata de Reunião que escolheu os profissionais. Para os cargos legislativos, executivos e 

empreendedorismo, a indicação deverá ser feita por uma Instituição de Saúde, Instituição de 

Ensino ou entidades de classe onde atuem profissionais de Enfermagem. 

Parágrafo Único: Não havendo indicação para os cargos citados no Art. 6º, da Instrução 

Normativa nº 001, de 10 de fevereiro de 2022, a Comissão Especial fará as indicações, 

respeitados os critérios legais. 

 

Palmas, 04 de maio de 2022. 
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