
CONHEÇA A 
PROFISSÃO DE 
TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM



COMO É A ÁREA 
DA SAÚDE?
Antes de conhecer a profissão de Técnico em Enfermagem, 
vamos falar um pouco sobre a área da saúde. 

Trabalhar nesta área exige dedicação, pois você irá atuar de 
forma bastante próxima aos pacientes e deve atendê-los de 
forma zelosa, fazendo a diferença para que eles se sintam o 
mais acolhidos possível. 

Como Técnico em Enfermagem, você irá desenvolver ações 
para promover o conforto, acolhimento e bem-estar desses 
pacientes.

Portanto, se você tem dom para cuidar de pessoas, a área da 
saúde com certeza é uma ótima opção. 



QUAIS AS FUNÇÕES 
DE UM TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM?
O Técnico em Enfermagem atua com a supervisão de um 
Enfermeiro chef e sua principal função é auxiliá-lo nos 
cuidados com os pacientes. Conheça algumas funções:

• Cuidar de pacientes em estado crítico;

• Executar programas de assistência integral à saúde;

• Observar e registrar sinais vitais e sintomas apresentados pelo 
paciente;

• Realizar tratamentos como: lavagem estomacal e vesical, sondagens 
e aspirações de secreções;

• Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, 
de recuperação e reabilitação da saúde, de acordo com o plano 
estabelecido pelo médico;

• Executar atividades de planejamento;

• Colher material para exames de laboratórios;

• Ministrar medicamentos;

• Registrar as atividades executadas;

• Aplicar vacinas;

• Orientar a comunidade sobre assuntos de saúde;

• Realizar atividades de apoio, tais como: preparo de ambiente e 
disposição do material para exames, tratamentos, intervenções 
cirúrgicas e atendimento obstétrico.



COMO É O MERCADO DE TRABALHO?

A procura por profissionais qualificados na área 
da saúde está em constante crescimento, e não 
vai reduzir nos próximos anos. 

Somente durante a pandemia da Covid-19, foram 
inaugurados 21 mil leitos nos hospitais, além 
novas clínicas, hospitais e laboratórios no Brasil 
inteiro. Com isso, as oportunidades de trabalho 
para os Técnicos em Enfermagem aumentaram 
bastante.

Um outro fator é o aumento da média de vida 
dos brasileiros, que pulou para 76,3 anos segundo 
o IBGE. Com o envelhecimento da população, a 
procura por bons profissionais da área da saúde 
será cada vez maior.

E a melhor parte de escolher um curso técnico é 
poder entrar pro mercado rápido, aproveitando 
esse momento de alta da profissão.



• Estabelecimentos de 
saúde públicos e privados e 
atendimento domiciliar;

• Hospitais;

• Unidades de pronto 
atendimento;

• Unidades básicas de saúde;

• Clínicas;

• Home care;

• Centros de diagnóstico por 
imagem e análises clínicas;

• Consultórios;

• Ambulatórios;

• Atendimento pré-hospitalar;

• Instituições de longa 
permanência;

• Organizações militares.

Os cursos técnicos são uma excelente escolha para quem deseja ingressar 
rápido no mercado de trabalho. Confira onde você poderá trabalhar:

QUAIS AS POSSIBILIDADES 
DE ATUAÇÃO



VALE A PENA 
FAZER CURSO 

TÉCNICO?

Uma dúvida muito comum entre quem deseja entrar no mercado de trabalho é: 
vale a pena fazer um curso técnico ou é melhor ir pra faculdade? Se você tem essa 
dúvida, confira 4 dicas que vão te ajudar a escolher de uma vez por todas.

1. Entrada rápida para o mercado de trabalho. 
Com formação a partir de 18 meses, os cursos técnicos são mais práticos, 
ideais para quem quer entrar rápido no mercado de trabalho.

2. Possibilidade de ganhar mais e futuramente pagar uma faculdade. 
Para você ter uma ideia, profissionais que fizeram cursos técnicos ganham 
em média 20% a mais quando comparados a pessoas que fizeram apenas o 
ensino médio regular.

3. Não é preciso terminar o ensino médio para começar um curso técnico. 
Os cursos técnicos podem ser feitos tanto por estudantes matriculados a 
partir do segundo ano do ensino médio quanto pelos que já concluíram.

4. Cursos técnicos são muito mais em conta. 
Os cursos técnicos possuem mensalidades bem mais em conta do que as 
graduações. Isso os torna mais acessíveis financeiramente.



CHEGOU A SUA 
HORA DE ENTRAR 
PARA O MERCADO
Agora que você já percebeu que os cursos técnicos são uma ótima opção 
para entrar rápido para o mercado de trabalho, chegou a hora de dar o 
próximo passo: escolher qual o melhor curso para você. 

A Conhecer Escola Técnica é referência em ensino na área da saúde. 
Possui uma estrutura ampla de 3.800m2 com laboratórios modernos e 
salas equipadas para oferecer o melhor aprendizado aos alunos. 

Com duração a partir de 18 meses, os cursos possuem uma metodologia 
inovadora e preparam os alunos para atuar com excelência no mercado. 

Conheça.



CURSO TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM

Você é proativo, responsável e tem o dom para cuidar de pessoas? O curso 
de Técnico em Enfermagem da Conhecer é a opção ideal para você entrar 
rápido pro mercado de trabalho!

O QUE VOCÊ VAI APRENDER NO CURSO?

Você terá acesso a um aprendizado com simulação realística. Será 
qualificado para atuar na área de saúde e preparado para atuar em equipe 
com outros profissionais, auxiliando-os nos cuidados com os pacientes, 
promovendo a recuperação e a reabilitação e prevenindo complicações.

+ 5 CERTIFICAÇÕES EXTRAS

COM MAIS 5 CERTIFICAÇÕES 
E ESTÁGIO GARANTIDO 

1. Instrumentação cirúrgica;

2. Segurança do paciente;

3. Hotelaria hospitalar;

4. Administração de medicamentos;

5. Assistência de enfermagem no 
serviço radiológico.

CARGA HORÁRIA TURNOS
1.200 horas + estágio garantido Manhã, tarde e noite



CONHECER ADVANCED 
ENFERMAGEM

Você quer estar à frente no mercado de trabalho? O curso Conhecer 
Advanced Enfermagem proporciona um aprendizado inovador, 
responsável e humanizado.

Com metodologia inovadora e um aprendizado com simulação realística, 
o curso inclui várias qualificações e aulas práticas com os melhores 
professores. Além disso, você terá acesso a conteúdos digitais para 
estudar onde e quando quiser. 

+ 5 CERTIFICAÇÕES EXTRAS

CARGA HORÁRIA TURNOS
1.200 horas + 400 de estágio Manhã, tarde, noite 

e aos sábados

COM MAIS 5 CERTIFICAÇÕES E 
ESTÁGIO GARANTIDO

1. Instrumentação cirúrgica;

2. Segurança do paciente;

3. Hotelaria hospitalar;

4. Administração de medicamentos;

5. Assistência de enfermagem no 
serviço radiológico.



CONHECER ESCOLA TÉCNICA
A MAIOR ESCOLA TÉCNICA DE BELO 
HORIZONTE. ESTRUTURA MODERNA 
E ESPAÇOSA DE 3.800M2.

A Conhecer é uma escola técnica referência 
em formação profissional na área de 
saúde que prepara cidadãos para a vida, 
profissionalizando-os e promovendo o 
conhecimento com responsabilidade social.

A escola se dedica a formar alunos com 
excelência para ingressarem no mercado de 
trabalho de maneira versátil e protagonista. 
Além de profissionais, a Conhecer prepara 
pessoas com proatividade e habilidades 
para ocupar lugares de destaque em sua 
rede de parceiros, além de outros hospitais, 
clínicas e empresas.



A ÚNICA ESCOLA TÉCNICA DE 
MINAS GERAIS COM CENTRO DE 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA.
Nosso Centro de Simulação Realística possui equipamentos de 

última geração que proporcionam uma experiência fiel à realidade 
hospitalar. Com a simulação, o aprendizado é mais rápido e objetivo, 

pois permite ao aluno viver uma experiência real.

O ambiente favorece a interatividade, permitindo uma experiência 
prática em ambiente seguro, além de promover uma reflexão guiada, 

impactando tanto no conhecimento quanto em habilidades e 
atitudes relacionadas à prática profissional da Enfermagem.



ENSINO QUALIFICADO 
ALÉM DO CURSO
Com a Conhecer você decola na área como Técnico em 
Enfermagem e potencializa o seu investimento, tornando-se 
um profissional humanizado, versátil e protagonista, que entra 
e não sai mais do mercado de trabalho.

Com um projeto pedagógico inovador, a escola oferece uma 
estrutura para ajudar o aluno a se destacar nas principais 
habilidades desejadas pelo mercado.

• Núcleo de extensão com 
cursos e capacitações 
que complementam o 
conhecimento;

• Seminários e semanas 
científicas;

• Avaliação e mapeamento de 
perfil do aluno;

• Preparação para o mercado de 
trabalho;

• Workshop de carreira;

• Elaboração de currículo;

• Entrevista e mercado;

• Desenvolvimento de 
capacidades socioemocionais.



WWW.CONHECERESCOLA.COM.BR

CONHECERESCOLATECNICA CONHECERBELOHORIZONTE

https://www.conhecerescola.com.br
https://www.facebook.com/ConhecerEscolaTecnica/
https://www.instagram.com/conhecerbelohorizonte/

