Passo a passo ara obtenção da certidão de Regularidade
1° Passo
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Ajud.

Pagamento da anuidade
em janeiro com 10% de
desconto
Leia mais

16dez 2013
Pagamento da anuidade em janeiro com
10% de desconto

30 nov 2013
Nota de pesar: filha da enferm". a
Aminadab Ro<lrigues Rodarte

04 dez 2013
Inscrição Remõda - saiba quem tem esse
direito e quais são as vantagens

21 novlOn

03 dez 2013

Ministério da Saúde lança Edital Provab 2
par. Enfermeiros

Evite a prática l egal na sala de cirurgia

14nov2013
Semana O: Coreo-GO fiscaliza transporte

móvel no estado de Goiás
02 dez 2013
Sindicato dos Enfermeiros de Goiás tem
nova direloria

13 nov 2013
Enferme.os de Goiânia optaram por
continuar as negociações com a
Secretaria Municipal de Saúde

Mais noticias
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A arecerá em uma nova ágina a o ção: Acesse
como mostra na figura abaixol
Jf'

c

D

fi( It"'l"""õ locle ..

"

• Is.ottwllejOnu

" ,_ _

.co,en.dr,.,

D 'hWW.incorpnelcom,brfapp/mcorpnel30619.dU/log m?conselho"corengo
Apcnumonto deAn... ,., Tnl".. • aB· Edll<a_ i6. Pc"al do T"bynal d.,. fi J090< To".""" I"'" (i] Q"al~o, Web

10

o Pdocio c..;hofr

ua Inscrição,

>< , f3 8m"1VINto ......

Jf y D

lncc,pNO'< Log,n ><

\~==,I~~"''!o'RR",,~

II» «]

tj

(à. Oocymento< ("""'ei.

.. 1011 l iveSttums Bit (Xtr...

D ' KYP'''' lUdo. rc,_

lO

CJ

IS! ,.. ;
O"",od.""",o<

Para EHTIUlIt e 'er ,"ce ..o '"cs •• ""0;05 disponive,", d""" . no. c.mpos
ab. ""o o nume, o da s y. I"s erlça" oU CPF oU CHP) " a

.",,,h,,.

Sendo . pnm.". v.z, digrt. o nym • ..., de rns.:nçAc .. d rQye em Cria, um "
se" h ...
Ce .., te n". n qu. a do l U.. senh .. , dign e o nume", d" ","ençAo e diaue e m

l em b ,a, su a se " ha .

ATENÇÃO · Se vod u t,; a~"",,,"do o ... t.ma ~I a I ' VU CEVE "tol.."r o
num" ", de "". inscriçi o.

Siga as orientações do quadro ao lado, caso
tenha esquecido ou perdido a senha click em
lembrar sua senha que será encaminhado nova

..

senha para o seu e-mail cadastrado. Caso
tenha esquecido ou perdido o e-mail deverá
enviar solicitação de nova senha e
cadastramento de novo e-mail para
corengo@corengo.org.br •
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2° Passo

No menu ao lado esquerdo em azul aparecerá à opção: Requerimento de Certidão,
este é o próximo item a ser clicado, logo após clique em selecione procurando a
opção REQ. CERTIDÃO DE REGUlARIDADE - REGUlARIDADE PROFISSIONAL como
mostra na figura abaixo!
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30 Passo

Após a escolha do item REQ. CERTIDÃO DE REGULARIDADE - REGULARIDADE
uma página como na figura abaixo. Click em

PROFISSIONAL aparecerá

Imprimir Protocolo; através do número de protocolo será possível
verificar o andamento do pedido.
M lnlrNB - emartd

~

II

-ó Forb,dden

lC

(]I Reqwsi1;iio due

J(

ISoftwIre] Onu.

li

_.toren-df.or)l

' CJ wwwjncorpnet.coffi.br/app/incorpnet30619.dll/prin<rpal
~ Aponlammto d~An... . , Trilhas· as - Educa... " Portal do Tribunal d... r8 Jogos Torrents: luta 00 Qual itof Wt b
-

C

[l Plriodeú<'hol!

)I

Bl BemVmdollQS<:

x l [) [ncorpNa

•

tj

====
"'eu cada!õtro

Atuahzação de

Extraio de Debitas

Nome

da Ins<:rh;

-Kali

EDUARDO TESTE

Consulta flscahzaçdo
Consulta Inscnçiio
ferramentas

~.!i",".<,n".~õ~
.o. AUX ILIAR OE ENFERMAGEM DEfiNITIVO

988886·AE [i!lo,. .

cobrll ncaCcoren go.org.br

Acompanhamento de

CertIdão

lU l Íllt Slfta ms BR {X b...

Protocolo de Requerimento

15=======H "0
Ende~o!Conlalo

Gr- Documentos (wo.d,..

N~~"" o ~o

•

7

i! passive ' re que rer , e rt,d iío de ,egu la ndade no Con.e lho, par .. emitir li ne,essiino ",sI" , em d ia cOm toda . a.
A cert,d;iJ o é orat ..,ta e serã libe rad a no cam po a companhamento de certidão em méd ia 24hs a pé$ seu requerim ento.

obnoaÇa~5.

D r« up t f.r dados co.•.

.. CJ

Outro\ favcrito\

4° Passo

Clicando em Acompanhamento de certidão será mostrado como na
figura abaixo.
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