TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

FALE COM A
COORDENAÇÃO

DESCRIÇÃO DO CURSO
Formação de nível médio, o curso Técnico em Enfermagem inclui disciplinas teóricas e práticas e é
uma excelente opção para quem tem interesse pela área da saúde e quer entrar mais rápido no
mercado de trabalho. As aulas práticas são realizadas em laboratórios, onde o estudante irá treinar
os procedimentos que posteriormente irá executar no estágio sempre supervisionado por
profissionais experientes. O curso tem duração de dois anos, divididos em quatro semestres. Após
a conclusão, é possível trabalhar em locais como hospitais, clínicas, casas de repouso, empresas de
home care, Serviços de Atendimento de Urgência e Emergência.

DESCRIÇÃO COMPLETA DO CURSO.
ÁREA DE ATUAÇÃO, PERFIL E CONTEÚDO
Formação de nível médio, o curso Técnico em Enfermagem inclui disciplinas teóricas e práticas e é uma
excelente opção para quem tem interesse pela área da saúde e quer entrar mais rápido no mercado de
trabalho. As aulas práticas são realizadas em laboratórios, onde o estudante irá treinar os procedimentos que
posteriormente irá executar no estágio sempre supervisionado por profissionais experientes. O curso tem
duração de dois anos, divididos em quatro semestres. Após a conclusão, é possível trabalhar em locais como
hospitais, clínicas, casas de repouso, empresas de home care, Serviços de Atendimento de Urgência e
Emergência. Como faço ara fazer o Curso? Para fazer o curso o aluno precisa ter 18 anos e precisa participar
do Vestibulinho a Etec que acontece todo semestre. O que se estuda durante o Curso? Como o curso tem
duração de dois anos, as disciplinas trabalhadas nessa formação buscam garantir ao aluno o desenvolvimento
necessário para que seja colocado em prática conhecimentos em disciplinas ligadas a rotina na profissão.
Como: Anatomia, Farmacologia, Enfermagem Cirúrgica, Saúde da Mulher e da Criança, pacientes críticos,
saúde do idoso, centro cirúrgico, saúde mental...E o estágio Supervisionado? Além de completar as disciplinas
teóricas e práticas, os alunos precisam cumprir as horas de estágio supervisionado, que são obrigatórias e
fazem parte da grade curricular do curso. É importante falar que apesar do curso ser noturno, os estágios
acontecem durante o dia e o aluno precisa completa-los para conseguir a formação como Técnico de
Enfermagem. Geralmente, o estágio é realizado em hospitais e unidades básicas de saúde.Registro Profissional
no Coren:Depois de concluir o curso, o profissional técnico em Enfermagem deve obter o registro junto ao
Conselho Regional de Enfermagem (Coren), que deve estar localizado na sua região para poder trabalhar. O
registro é obrigatório e não precisa fazer uma prova para consegui-lo. Deve-se apenas apresentar os
documentos solicitados e pagar a anuidade.Se o seu interesse é fazer um curso Técnico em Enfermagem de
qualidade, venha pra Etec fazer parte da nossa família.

