
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente Administrativo Operações 
 

Função: Dá apoio 
administrativo às atividades 

operacionais da empresa 

Área: Operações 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Operações 

 

Área: GDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente elabora planilhas demonstrando  a quantidade de ligações bem sucedidas 

realizadas pela equipe de monitoramento, com base em informações do sistema, para 
avaliação da performance da área e apreciação dos superiores. 

 
 Executa serviços administrativos de ordem geral em apoio à área: atende telefones, tria 

o assunto e direciona a ligação, reproduz cópias, solicita manutenção do sistema e 

outros. 

 

 Semanalmente controla as visitas realizadas pelos Enfermeiros Visitadores e as 

respectivas inserções dos respectivos  relatórios no sistema, para avaliação do 
desempenho da área. 

 

 Mantém controle da assiduidade do pessoal operacional para efeitos de remuneração. 

Registra as horas trabalhadas e ausências , totaliza e informa à Cooperativa de 
funcionários, para pagamento periódico. 

 

 Mensalmente  processa a transferência de associados entre as carteiras dos Enfermeiros 

para um melhor equilíbrio do número de atendimentos realizados, baseando-se nas 

inclusões realizadas e carga dos Enfermeiros. 
 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Operações mantém controles diversos sobre as atividades da 

área de monitoramento para avaliação do desempenho da equipe e emissão de relatórios para 

apuração dos resultados alcançados. 

Dá suporte à equipe executando serviços administrativos de ordem geral: reprodução de 

cópias, solicitação de manutenção do sistema, atendimento telefônico de apoio e outros. 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


