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Emprego: 101 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Requisito: Ensino Fundamental Completo.

Atividades relacionadas ao emprego: Desenvolver atividades de auxilio nos serviços da Autarquia, dentre as quais: 
Manter limpas as dependências da sede; disponibilizar serviços de copa; operar equipamentos de reprografia: executar  
serviços externos; executar serviços de arquivo e desarquivo.

Emprego: 201 a 203, 205 e 206 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Requisito: Ensino Médio Completo.

Atividades relacionadas ao emprego: Desenvolver atividades de auxilio administrativo da instituição, dentre as quais: 
execução  dos  serviços  administrativos  rotineiros  necessários  a  realização  dos  objetivos  da  entidade;  executar 
procedimentos operacionais relacionados ás atividades administrativas da tesouraria, secretaria ou almoxarifado; prestar  
auxilio  na execução de  cursos,  oficinas,  palestras,  encontros  seminários  e  solenidades realizados pelo  Coren-RO; 
organizar  ,  conferir  manusear e controlar  o  andamento de processos e documentos em geral,  acompanhando seu 
trâmite interno e externo; enviar para publicação  os atos decorrentes das deliberações do Plenário, para cuja validade  
seja necessário esse procedimento; realizar levantamento e/ou suprir  a área de material de consumo e controle de 
material de expediente da área de atuação; realizar atendimento ao publico, direto e/ou indireto e recepcionar chamadas 
telefônicas relacionadas a área de atuação; operar em prol das atividades do Coren-RO equipamentos de facsímile, 
telex,  reprografia,  microcomputadores  e  máquinas  de  datilografia;  acionar  manutenção   preventiva  e  corretiva  de  
equipamentos; arquivar  documentos, a fim de finalizar, com efetividade, processos das áreas administrativas. Auxiliar  
na coordenação das atividades da Unidade de Inscrição, Registro e Cadastro, dentre as quais; realização de inscrições,  
franquias,  autorizações,  remissões,  transferências e cancelamento de inscrições dos profissionais e os registros de 
empresas, após analise da documentação respectiva, promovendo as diligencias necessárias; emissão e digitação de 
dados  das  carteiras  e  cédulas  profissionais  de  identidade;  organização  e  atualização  do  cadastro  de  todos  os 
profissionais inscritos em caráter definitivo ou provisório, bem como o de empresas registradas; alimentação de banco 
de dados sobre 40 horas semanais cadastro de empresas não registradas e das entidades em atuação na área de  
enfermagem.

Emprego: 204 – MOTORISTA

Requisito: Ensino Médio Completo, possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, possuir disponibilidade para 
realizar viagens para o interior de Rondônia ou outros Estados,  a critério da Presidência do Coren-RO, apresentar 
Relatório do DETRAN relativo às infrações de transito, ocorridas ou não no período de 12 (doze) meses, imediatamente 
anteriores a apresentação da mesma, não podendo apresentar pontuação máxima de infrações.

Atividades relacionadas ao emprego: Dirigir  e manobrar  veículos oficiais  do Coren- RO; transportar  funcionários, 
conselheiros e Presidente do Coren-RO em missão oficial, quando designado pela Presidência do Coren-RO , podendo 
transportar  cargas  e/ou  valores  da  instituição;  realizar  verificações  e  manutenções  básicas  dos  veículos  e  utilizar  
equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outras. Seguir  
normas de segurança e higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Emprego: 401 – ADVOGADO

Requisito:  Ensino Superior  em Direito,  registro na OAB e 03 anos de experiência forense comprovada através de  
certidão comprobatória emitida pelo Poder Judiciário.

Atividades relacionadas ao emprego: Assessorar a presidência, diretoria, plenários, as comissões, grupos de trabalho 
e as unidades do COREN – RO, em todos os assuntos de natureza jurídica de sua competência e de interesse da  
entidade; Representar o COREN-RO em juízo, em qualquer instância, em demandas que configurar a entidade como  
Autor, Réu, Assistente, Oponente ou em que este for de qualquer forma interessado e proceder ao ajuizamento de 
ações  e/ou  as  defesas;  Assessorar  a  presidência,  opinando  em  aspectos  jurídicos  em  que  o  COREN-RO  seja 
interessado: nos convênios, contratos, acordos e procedimentos administrativos; Elaborar parecer conclusivo sobre a 
interpretação  da  legislação  em  geral  e,  em  particular  das  Leis,  Decretos,  Resoluções,  Regulamentos,  Normas, 
Instruções  e  demais  dispositivos  relacionados  com as  atividades  do  COREN-RO;  Propor  medidas  que  facilitem a 
uniformidade na aplicação da legislação em vigor. Organizar e manter codificado cópias de seus pronunciamentos,  
pareceres e decisões judiciais, bem como o fichário de legislação, doutrina e jurisprudência de interesse do COREN-RO; 
Comunicar a Presidência as decisões proferidas nos procedimentos judiciais sob sua responsabilidade, sugerindo as  
medidas cabíveis; Exercer outras atividades que lhe forem conferidas pelo presidente do COREN-RO, compatível com a 
natureza da assessoria jurídica; Elaborar resposta de Memorandos e Ofícios jurídicos; Realizar análise e alteração de  
pratica equivocadas, visando a segurança jurídica do COREN-RO; Organizar as pastas dos processos e dos controles 
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processuais; Adotar as formas de controle dos processos judiciais e administrativos do COREN-RO;Atender consultas 
relativas ao exercício profissional da Enfermagem.

Emprego: 402 – CONTADOR

Requisito: Ensino Superior em Ciências Contábeis, conhecimentos em contabilidade Pública e registro no CRC.

Atividades  relacionadas  ao  emprego: Executar  os  serviços  de  contabilidade  e  finanças  previstos  na  estrutura 
organizacional  do Coren-RO;  Elaborar,  disponibilizar,  controlar  e  manter  toda  a documentação  contábil,  financeira,  
orçamentária  e  patrimonial;  Elaborar  as  propostas  orçamentárias;  Controlar  a  execução  orçamentária;  Executar  o 
processamento da despesa, contabilização orçamentária, financeira e patrimonial; Executar o levantamento e controle 
patrimonial;  Coordenar  as  providências  relativas  ao  controle  interno  e  externo  do  Coren-RO  e  dos  processos  de 
prestação de contas em geral; Elaborar, analisar e assinar balancetes contábeis e financeiros; Elaborar e acompanhar 
os  relatórios  da  gestão  fiscal,  inclusive  os  previstos  na Lei  de Responsabilidade  Fiscal,  dentro  dos  prazos  legais;  
Analisar e controlar as despesas, em relação aos limites previstos em lei; Proceder estudos e emitir pareceres técnicos 
sobre matéria contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, submetida a sua apreciação; Executar os procedimentos 
relativos às compras do Coren-RO; Participar de comissões de licitações, inquéritos, controle interno, e outras, quando 
formalmente designado; Ser responsável pelo recebimento, guarda e movimentação de valores; Elaborar empenhos e 
liberações  de  pagamentos  das  despesas  autorizadas  pelo  Presidente  e  Tesoureiro;  Efetuar  pagamentos  e 
recolhimentos,  devidamente  autorizados  pelo  Presidente  e  Tesoureiro;  Conferir  a  documentação  relativa  ao 
recebimento, guarda e movimentação de valores; Preencher cheques bancários e/ou ordem de pagamento do Coren-
RO;  manter  registro  de  movimento  bancário  atualizado;  Observar  prazos  legais  para  fins  de  recebimentos  e 
pagamentos; Prestar assessoramento ao Presidente, Diretoria, CTC e Plenário do Coren-RO sobre matéria contábil,  
financeira,  patrimonial  e  orçamentária;  Fazer  levantamento  e  organizar  demonstrativos  contábeis  patrimoniais  e 
financeiros; Emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; Assessorar sobre matéria 
orçamentária e tributaria; Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho contábil; Executar outras atividades 
correlatas por determinação superior.

Emprego: 403 a 407 – ENFERMEIRO FISCAL

Requisito:  Ensino  Superior  em Enfermagem,  registro  no COREN e disponibilidade  para  viagens intermunicipais  e 
interestaduais, bem como para realizar trabalhos noturnos, independentemente de comunicação prévia por parte da 
chefia.

Atividades relacionadas ao emprego: Desenvolver atividades relacionadas com a Unidade de Fiscalização, conforme 
estabelecidas no Regimento Interno do Coren-RO, dentre as quais:  realizar  visitas de fiscalização na jurisdição do 
Coren-RO, de acordo com o planejamento elaborado ou fora dele em caso de necessidades urgentes, fazer relatório de 
visitas e notificação de infrações; prestar orientações aos profissionais de enfermagem, aos dirigentes das instituições  
de saúde pública e/ou privadas, no sentido de aprimorar o atendimento de enfermagem à Comunidade, divulgado Leis,  
Resoluções, Decisões, Código de Ética de Enfermagem e outras normas pertinentes ao exercício profissional; orientar e 
notificar os profissionais de enfermagem a procederem com sua regularização perante o Coren e notificar pessoas no 
exercício ilegal da profissão, suspendendo a continuidade deste ilícito, dentro do prazo legal; realizar palestras na área 
de jurisdição do Coren ou fora dela, quando designado pela Chefia da Unidade de Fiscalização, Diretoria do Coren-RO 
ou Cofen; inspecionar e examinar os locais de trabalhos públicos e privados, onde a Enfermagem for exercida, com 
anotação  de  irregularidades  e  infrações  administrativas  verificadas,  realizando  encaminhamento  de  denúncias  à 
presidência do Coren-RO, com vistas à deliberação do plenário quanto à instauração dos processos éticos, bem como 
representações  às  repartições  competentes,  conforme  o  caso;  Estabelecer  contato  com os  profissionais  de  varias 
categorias de pessoal de Enfermagem. Orientando-os quanto ao atendimento de seus compromissos junto a entidade,  
auxiliando-o nos procedimentos de inscrição, franquia, transferência, remissão, cancelamento ou autorização; Participar 
de comissões interdisciplinares, quando necessário ou designado pelo Plenário ou Diretoria do Coren-RO; orientar o 
encaminhamento de denuncias, recebê-las, colhendo informações, visando sua fundamentação; orientar profissionais e 
instituições, quando à CRT (Certidão de Responsabilidade Técnica) e RE (Registro de Empresa) junto ao COREN;  
realizar  ato  fiscalizatório  em instituições  de ensino  de nível  médio  ou  superior  de  Enfermagem,  tendo  em vista  a  
legislação de Enfermagem e as normas pertinentes à educação em consonância com o Conselho Estadual ou órgão 
equivalente;  prestar  assessoria  ao  Enfermeiro  Responsável  Técnico  em especial,  com vistas  à  implementação  da 
sistematização  da  Assistência  de  Enfermagem,  Resolução  COFEN272/2002;  prestar  informações  ao  Plenário  e  à 
Diretoria do COREN, sempre que solicitado; elaborar, mensalmente, relatório de suas atividades.
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