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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 004 DE 21 DE MARÇO DE 2017 

“Estabelece critérios mínimos para anunciar 

oportunidades de emprego no site” 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a 

Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais e;  

 

Considerando que o link de anúncio de oportunidade de emprego no site do Coren/SC é uma 

das ferramentas mais acessadas; 

 

Considerando a recepção de inúmeros questionamentos, por parte dos profissionais de 

enfermagem, em relação aos valores salariais divulgados pelos empregadores; 

 

Considerando que ainda não há lei que regulamente o piso salarial para Enfermeiros, 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (O Projeto de Lei nº 4924/2009 está em tramitação no 

Congresso Nacional); 

 

Considerando a realização de pesquisa da média salarial de empregadores da área pública na 

Grande Florianópolis e a análise do estudo da Catho, empresa pioneira no país de 

recrutamento on-line; 

Considerando, que a atualização da instrução Normativa poderá normatizar a publicação de 

vagas de empregos com salários  que atendam a  média praticada no mercado, até que se 

aprove a Lei do Piso Salarial. 

Considerando, ainda, deliberação do Plenário do Coren/SC em sua 551ª Reunião: 

 

Estabelecem: 

 

Art. 1º - Definir critérios e valores salariais mínimos para divulgação de vagas de emprego no 

site do Coren/SC. 

Art. 2º - O Coren/SC a partir de março de 2017 publicará apenas oportunidades de trabalho 

que ofereçam, no mínimo, os seguintes salários: 

a) Enfermeiro – R$ 3.250,00 

b) Técnicos de Enfermagem – R$ 2.150,00 

c) Auxiliar de Enfermagem – R$ 1.900,00 

Art. 3º - os valores mínimos de salário são para jornada integral  

Art. 4º - para jornadas de emprego parciais os valores de referência devem ser calculados 

proporcionalmente aos valores estabelecidos para a jornada integral. O Coren/SC continuará 
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divulgando oportunidades de empregos desde que respeitados os critérios definidos pela 

plenária. 

Art. 5º - O espaço ora citado é destinado à oferta de vagas de emprego na área da 

Enfermagem. 

Art. 6º -  O anúncio será publicado pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias. Caso a(s) vaga(s) 

seja(m) preenchida(s) antes desse prazo, o empregador deverá informar através do e-mail 

vagas@corensc.gov.br para retirada do anúncio. 

Art. 7º -  Para que o anúncio seja republicado após o prazo acima mencionado, deverá ser 

preenchido e enviado novo cadastro. 

Art. 8º -  Não serão aceitas informações incompletas ou inexistentes. 

Art. 9º - A publicação da oportunidade de emprego não será automática. Dependerá de 

análise das áreas de Registro e Cadastro e Fiscalização, podendo levar até 48 horas para 

publicação. 

Art. 10º -  A medida tomada se trata apenas de um critério para publicação de anúncios no 

site do Conselho, não se tratando de valores para nivelar o salário daqueles que já recebem 

além disso, vale lembrar que a irredutibilidade salarial está assegurada pela Constituição 

Federal (artigo 7º, inciso VI). 

Art. 11º - Esses valores mínimos não devem ser considerados o ideal para os profissionais de 

Enfermagem tendo em vista que os Enfermeiros, os Técnicos e os Auxiliares de Enfermagem 

desempenham função essencial e possuem conhecimentos técnico-científicos que requerem 

maior valorização financeira. 

Art. 12º - Os casos omissos serão decididos pela Direção do Coren/SC. 

Art. 13º - Esta instrução entra em vigor na data de sua assinatura.  

Art. 13º - Revogar a Instrução Normativa 001/2014 e 002/2014. 

Florianópolis, 21 de março de 2017. 

  

  

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

Enfa. Dra. Angela Maria Blatt Ortiga 
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