
ENFERMAGEM

Rede de Ensino JK



Índice

O Profissional de Enfermagem  ___________________________                                                                                         

Mercado de Trabalho ___________________________________

Salários _____________________________________________                                                 

Conheça a Rede JK ____________________________________         

Referência __________________________________________                                                

                                                                                         

01

03

05

06

07ENFERMAGEM



O Profissional de Enfermagem  ___________________________                                                                                         

Mercado de Trabalho ___________________________________

Salários _____________________________________________                                                 

Conheça a Rede JK ____________________________________         

Referência __________________________________________                                                

                                                                                         

O PROFISSIONAL
DE ENFERMAGEM



01

O profissional de 

 Que o enfermeiro é parceiro profissional dos médicos não 

é segredo para ninguém. Mas você conhece todas as áreas em 

que ele pode atuar e suas especificidades?

 O seu trabalho é cuidar de pessoas, assistir o paciente 

com aplicações de injeções, fazendo curativos e cuidando do 

ambiente em que ele se encontra. A ideia é garantir o conforto 

e bem-estar do paciente durante tratamentos de doenças e in-

ternações.

 Para conhecer um pouco mais sobre a rotina de um es-

pecialista em Enfermagem, é necessário detalhar os dife-

rentes profissionais da área.

Auxiliar de Enfermagem

O curso para a formação do Auxiliar de Enfermagem tem dura-

ção média de um ano. O profissional aprende os cuidados bá-

sicos de higiene, alimentação e conforto do paciente e pode 
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Técnico de Enfermagem

Profissional de formação de nível médio, o Técnico de 

Enfermagem estuda em torno de dois anos para prestar 

assistência a pacientes de média e alta complexidade, 

podendo realizar procedimentos como coletas de mate-

riais para exames e preparar o paciente para cirurgias.

Enfermeiro

Profissional responsável pela coordenação e supervisão 

das atividades dos técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Para estar habilitado, o Enfermeiro precisa concluir o 

curso superior de Enfermagem, que tem duração média 

de 4 anos. Após a graduação, o profissional pode traba-

lhar da assistência a pacientes até a parte administrativa.

Há um leque de oportunidades na área de Enfermagem!

O profissional pode trabalhar em diversos setores de uma 

empresa ou prestando atendimento em domicílio, por 

exemplo.



MERCADO DE
TRABALHO



A área de saúde está em constante expansão, com ela, a 

profissão de Enfermeiro.

O campo de atuação é amplo e o profissional pode trabalhar 

em hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas, casas 

de repouso e na gestão pública e privada.

Confira algumas áreas de atuação do Enfermeiro:

Enfermeiro Hospitalar

Profissional responsável pelos primeiros atendimentos em 

hospitais e instituições de saúde, o enfermeiro realiza os 

exames preliminares, administra os medicamentos prescritos 

além de monitorar o quadro geral de saúde dos pacientes in-

ternados. Está entre suas funções:

• Supervisionar equipes de técnicos e auxil iares de en-

fermagem;

• Preparar os pacientes para a realização de exames;

• Preparar os instrumentos e auxiliar a equipe técnica em 

procedimentos como intubação e desfibrilação.

Mercado de
Trabalho
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Enfermeiro de Emergência

Esse profissional trabalha em unidades de emergência e pron-

tos-socorros atendendo pessoas que, geralmente, são vítimas 

de acidentes.

Muitas vezes, o Enfermeiro de Emergência precisa tomar de-

cisões rápidas, identificando, por exemplo, as prioridades no 

atendimento. Em uma “consulta prévia”, o profissional é 

capaz de verificar os sinais vitais e as queixas do paciente e, 

se necessário, administrar medicamentos.

Enfermeiro de Centro Cirúrgico

Um procedimento cirúrgico exige o trabalho de vários profis-

sionais na preparação do paciente e centro cirúrgico, auxílio 

médico e pós-operatório.

O Enfermeiro de Centro Cirúrgico está imerso nessa rotina, 

estando presente antes, durante e após a cirurgia. Confira 

algumas de suas funções:

• Preparar e explicar o procedimento para o paciente;

• Auxiliar o médico controlando os sinais vitais do paci-

ente;

• Manter o curativo do local operado sempre seco e limpo.



SALÁRIOS
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Salários
 Como o mercado de trabalho é amplo, a faixa salarial para 

o cargo de enfermeiro, muitas vezes, diverge. O valor depende 

das convenções e acordos coletivos firmados entre o sindicato 

e os profissionais. 

 De acordo com o Guia de Profissões e Salários da Catho, a 

média salarial para o cargo de Enfermeiro é de R$ 3.092.

 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) criou uma 

tabela de valores com o  intuito de normatizar os serviços 

prestados pelos profissionais da área. 

 Entre elas está o exercício de atividades administrativas, 

onde o enfermeiro recebe em torno R$ 271/hora. Para parto 

simples, a remuneração chega a R$ 327/hora. 

Já para a realização de curativos de alta complexidade, o 

profissional pode receber R$ 135/hora.
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 Entretanto, a remuneração varia muito de acordo com a espe-

cialidade e tipo de atividade exercida.

 Conheça algumas médias salariais de outros cargos da área 

de Enfermagem em instituições privadas:

• Gerente de Enfermagem: R$ 7.662

• Coordenador de Enfermagem: R$ 4.082

• Enfermeiro de UTI: R$ 3.381

• Enfermeiro do Trabalho: R$ 3.207

• Enfermeiro Chefe: R$ 3.140

• Professor de Enfermagem: R$ 2.293

 Também há bastante oferta na gestão pública. Algumas in-

stituições do governo federal abriram vagas com faixa salarial 

de R$ 8.000. O BNDS contratou, por meio de concurso público, 

enfermeiros com salário de R$ 10.660 e o Ministério de Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ofertou vagas, também por 

meio de concurso público, com salários que estavam em torno de 

R$ 12.000.



CONHEÇA A
 REDE JK
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Rede de
Ensino JK
Educar é muito mais do que alfabetizar, é construir pontes para oportuni-

dades.

Com o objetivo de preparar os alunos do antigo ensino supletivo para 

ingressar no ensino superior, nasceu a Rede de Ensino JK.

A história da Rede de Ensino JK se funde com a de Brasília e de seus 

cidadãos. Após ser fundada em 1972, adquiriu sua maioridade jurídica em 

1999, quando inaugurou a Faculdade Juscelino Kubitschek.

Com meio século de tradição na área educacional, a Rede de Ensino Jusceli-

no Kubitschek é marcada pelo seu corpo docente formado por mestres e 

doutores e por uma grande estrutura onde nossos alunos aliam a teoria à 

prática.

O nosso objetivo é preparar os alunos para serem referências no mercado 

de trabalho.

 

 “Educação é isso: transformar pessoas e multiplicar felicidades.”

Professor Claudio Vieira Baptista, diretor presidente.
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www.guiadacarreira.com.br

www.mec.gov.br

www.cofen.com.br

www.sineidt.org.br

www.catho.com.br

Referências

 Como o mercado de trabalho é amplo, a faixa salarial para 

o cargo de enfermeiro, muitas vezes, diverge. O valor depende 

das convenções e acordos coletivos firmados entre o sindicato 

e os profissionais. 

 De acordo com o Guia de Profissões e Salários da Catho, a 

média salarial para o cargo de Enfermeiro é de R$ 3.092.

 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) criou uma 

tabela de valores com o  intuito de normatizar os serviços 

prestados pelos profissionais da área. 

 Entre elas está o exercício de atividades administrativas, 

onde o enfermeiro recebe em torno R$ 271/hora. Para parto 

simples, a remuneração chega a R$ 327/hora. 

Já para a realização de curativos de alta complexidade, o 

profissional pode receber R$ 135/hora.



Faculdade JK Referências

 Entretanto, a remuneração varia muito de acordo com a espe-

cialidade e tipo de atividade exercida.

 Conheça algumas médias salariais de outros cargos da área 

de Enfermagem em instituições privadas:

• Gerente de Enfermagem: R$ 7.662

• Coordenador de Enfermagem: R$ 4.082

• Enfermeiro de UTI: R$ 3.381

• Enfermeiro do Trabalho: R$ 3.207

• Enfermeiro Chefe: R$ 3.140

• Professor de Enfermagem: R$ 2.293

 Também há bastante oferta na gestão pública. Algumas in-

stituições do governo federal abriram vagas com faixa salarial 

de R$ 8.000. O BNDS contratou, por meio de concurso público, 

enfermeiros com salário de R$ 10.660 e o Ministério de Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ofertou vagas, também por 

meio de concurso público, com salários que estavam em torno de 

R$ 12.000.

Saiba mais no site:
www.rededeensinojk.com.br


