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O PósTec
1.   O que é o Pós Tec?

O Pós TEC é um programa de especialização técnica de nível médio gratuito que visa 

proporcionar maior aperfeiçoamento profissional aos Técnicos de Enfermagem nas 

diversas áreas de atuação da Enfermagem, mediante o levantamento da demanda 

técnica assistencial, fragilidades evidenciadas ou temáticas que atendam às 

necessidades do mercado de trabalho. Entre seus objetivos, visa qualificar profissionais 

para uma prática diferenciada, contribuindo nacionalmente para com a sociedade no 

sentido de aprimorar a assistência de Enfermagem e de saúde oferecidas e agregar um 

maior nível de competitividade e produtividade a empresas e organizações, sejam elas 

públicas ou privadas.

2. Quem pode participar do Programa Pós TEC Enfermagem?

O programa é destinado aos Técnicos de Enfermagem. O candidato deverá portar o 

certificado de Técnico de Enfermagem e possuir registro ativo e regular nos Conselhos 

Regionais de Enfermagem, com vínculo empregatício em estabelecimentos 

assistenciais de saúde.
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Curso

3. Qual a duração dos cursos?

As especializações terão duração mínima de 04 (quatro) meses e máxima de 08 (oito) 

meses. O início das aulas acontecerá na metade de março.

4. Qual a carga horária dos cursos?

As especializações terão a carga horária de 300h (trezentas horas), sendo 225h (duzentas e 

vinte e cinco horas) na parte teórica e 75h (setenta e cinco horas) na parte prática.
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5.   Como acontecerão os cursos? 

O conteúdo teórico, com carga horária de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) será 

disponibilizado em formato virtual em plataforma de ensino da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). A parte prática, com carga horária de 75h (setenta e cinco horas), será realizada no 

ambiente de atuação do profissional. 

Para execução da carga horária de atividades práticas nos cursos Cuidados ao Paciente Crítico 
Adulto e Cuidado ao Paciente Crítico Neonatal, os Técnicos de Enfermagem deverão 

comprovar a existência de setores de Neonatologia e Terapia Intensiva (UTI/CTI) no serviço onde 

estiver atuando.

6.   Quais as especialidades? 

Depois de uma pesquisa realizada com os Conselhos Regionais de Enfermagem, de modo a se 

conhecer as principais necessidades de atualização profissional de nível médio, foi possível 

identificar as áreas prioritárias para a realização de cursos de especialização para Técnicos de 

Enfermagem: 



Cursos
ofertados
no primeiro
edital:
- Cuidado ao Idoso na perspectiva da Saúde Coletiva; 

- Cuidados ao Paciente Crítico Adulto;

- Cuidado ao Paciente Crítico Neonatal; 

- Enfermagem em Centro Cirúrgico/Instrumentação Cirúrgica; 

- Enfermagem em Urgência e Emergência /APH;

Para os próximos editais, serão incluídos os seguintes cursos:

- Enfermagem em Hemodiálise 

- Enfermagem em Clínica Pediátrica 

- Enfermagem do Trabalho

- Enfermagem em Trauma-Ortopedia

- Enfermagem em Clínica Médica 



As 
inscrições

 7. Como e quando serão feitas as inscrições?

As inscrições devem ser realizadas por meio da multiplataforma CofenPlay, das 8h do dia 07 às 

23h59 do dia 14 de fevereiro de 2023. 

8. Qual o custo da inscrição?

A inscrição, bem como todo o curso, serão gratuitos.

9. Posso escolher mais de uma opção de curso?

NÃO. Cada candidato deverá escolher uma única opção de curso e não será permitida a troca 

de especialização após o envio da inscrição.



10.  Quantas vagas serão disponibilizadas?

Neste primeiro edital, 5.000 (cinco mil) vagas vão ser ofertadas, sendo distribuídas da 

seguinte forma:

11.   Como será feita a seleção dos contemplados com as vagas?

A seleção acontecerá por ordem de inscrição. No caso de empate na ordem de classificação, 

terá preferência o candidato que tiver maior idade, considerando o dia, o mês e o ano de 

nascimento. Permanecendo o empate, terá prioridade o candidato que obtiver maior tempo de 

inscrição na categoria Técnico de Enfermagem.

12. Quais documentos devo anexar no ato da inscrição?

Cursos

Cuidado ao Idoso na perspectiva da Saúde Coletiva 1.000 (mil) vagas

Cuidados ao Paciente Crítico Adulto

Vagas

Cuidados ao Paciente Crítico Neonatal

Enfermagem em Centro Cirúrgico/Instrumentação Cirúrgica

Enfermagem em Urgência e Emergência /APH

1.000 (mil) vagas

1.000 (mil) vagas

1.000 (mil) vagas

1.000 (mil) vagas

Documentos obrigatórios

Certidão de Quitação Eleitoral para os brasileiros maiores de 18 anos

Prova de quitação com o Serviço Militar para os brasileiros do sexo 
masculino maiores de 18 anos

Declaração de vínculo empregatício em estabelecimentos assistenciais de saúde

Fazem parte da documentação obrigatória para inscrição junto ao CofenPlay os seguintes 

documentos:

A inscrição, bem como todo o curso, serão gratuitos.

NÃO. Cada candidato deverá escolher uma única opção de curso e não será permitida a troca 

de especialização após o envio da inscrição.



13.  Como faço para me cadastrar no CofenPlay?

1° Acesse o CofenPlay pelo site: cofenplay.com.br/cadastrar ou baixe o 

aplicativo no seu celular. 

2° Digite seu CPF

4° Confirme seu e-mail e telefone para receber sua senha de acesso.

5° Informe a senha que você recebeu por SMS e E-mail.

6° Clique em Confirmar. Pronto, você já pode aproveitar o CofenPlay!

14.  Já tenho cadastro no aplicativo. Como faço para entrar 
na multiplataforma CofenPlay?

1ª Abra a loja de aplicativos do seu celular e procure por CofenPlay;

2ª Baixe o aplicativo e aguarde a instalação;

3ª Abra o aplicativo e digite seu CPF, e-mail ou telefone;

4ª Informe a senha que você recebeu por SMS e E-mail;

5ª Clique em Entrar. Pronto, você já pode aproveitar o CofenPlay!

Como
realizar
o cadastro?



15.  Estou com problemas para criar a conta no CofenPlay. O que fazer?

16.  Como recuperar a senha no aplicativo CofenPlay?

1ª Acesse o CofenPlay pelo aplicativo ou site.

2ª Clique em Esqueci minha senha

3ª Informe seu e-mail, telefone ou CPF e clique em Localizar Conta

Pronto! Você receberá uma nova senha por e-mail e SMS.

Para mais esclarecimentos:

Caso seu CPF não esteja habilitado para acessar o CofenPlay, envie seu Nome Completo, Estado 

(UF), Número do Coren, CPF, E-mail e Celular (com DDD) para o e-mail cofenplay@cofen.gov.br ou 

entre em contato pelo telefone (61) 3329-5800. 

Acesse o CofenPlay ou o site postec.cofenplay.com.br


