
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Contas 

 

Função: Análise das guias de 

atendimento e faturamento 

Área:  Faturamento 
 

Revisão: 0 Data:  01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Faturamento Área:  Faturamento 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe e confere  as Guias Médicas dos pacientes atendidos nas unidades 

da empresa verificando seu correto preenchimento e observância dos termos 
contratuais firmados com os Convênios visando agilizar o faturamento e evitar sua 

devolução e não pagamento: verifica a identificação do paciente, tipo de plano e 

coberturas, existência do pedido médico se devido, utilização adequada de senhas de 
autorização, etc. e libera para o faturamento ou encaminha para correções pelas 

respectivas Unidades de Recepção. 
 

 Preenche os relatórios de devolução que acompanham as Guias emitidas de forma 

incorreta e encaminha às áreas de origem do documento, apontando a natureza das 

falhas e solicitando providencias para a sua correção. 

 

 Periodicamente faz o fechamento das Guias a serem faturadas: ordena as Guias em 

ordem alfabética, emite relatório em planilhas eletrônicas e anexa às Guias, providencia 

a emissão das Notas Fiscais, prepara a documentação em lotes, emite protocolos, insere 
os dados em sistema (Orizon) para controle da validação dos dados ou correção de 

inconsistências e remete aos Convênios, para pagamento. 

 

 Cuida da organização e arquivo da documentação processada na área, para controle. 

 

 

 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Faturamento analisa as Guias Médicas dos pacientes 

atendidos nas unidades da empresa verificando o seu correto preenchimento e observância 

das condições contratuais firmados com os Convênios para agilizar o faturamento evitando-se 

a devolução das mesmas. 



 

 Eventualmente dá suporte às análises de glosas de documentos efetuadas pelos 

Convênios alegando desacordo com procedimentos ou normas contratuais visando a 
correção da irregularidade ou justificando sua validade, zelando pela agilidade no 

cumprimento da rotina da área e cobrança do pagamento devido. 
 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Habilidades técnicas: Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data: 01/11/2012 
 

 

 


