
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Comercial 

 

Função: Suporte no 

atendimento a clientes 

Área:  Faturamento 
 

Revisão: 0 Data:  01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Faturamento Área:  Faturamento 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente dá suporte administrativo no relacionamento comercial com os Convênios 

clientes cuidando da atualização de cadastros, contratos e tabelas, prestando ou 

obtendo informações sobre coberturas de exames, etc. visando a agilização dos 
procedimentos da área e a manutenção dos padrões de qualidade no atendimento aos 

pacientes. 
 
 

 Presta informações às áreas de atendimento ao público (Call Center e Recepção) 

orientando-as no relacionamento com os pacientes e atualizando-as quanto a novas 
coberturas de exames, valores, necessidade de  senhas, etc. 

 
  Mantém atualizado o sistema informatizado para atendimento do público inserindo 

informações sobre novos padrões ou condições de atendimento, valores, etc. 

viabilizando o acesso e o agendamento de exames. 

 

 Dá suporte à área de Glosas para a elaboração de recursos que viabilizem os 

pagamentos suspensos pelos Convênios prestando-lhe informações sobre os contratos 
em vigor. 

 

 Faz a prospecção de novos clientes (Convênios) mantendo-se atenta ao mercado 

através de acessos à Internet, contatos telefônicos, correspondência, etc. Pode agendar 
visitas para o superior e mesmo acompanhá-lo em reuniões para o desenvolvimento de 

novos negócios. 
 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Faturamento dá suporte administrativo à atividade comercial 

da empresa compreendendo o relacionamento com clientes (atualização de contratos e tabelas 

junto aos Convênios, digitação de propostas comerciais, etc.) e pacientes através dos serviços 

de atendimento ao público (cobertura de exames, necessidade de senhas, etc.) 

 



 
 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para avaliação e controle do superior. 

 
 Eventualmente participa na elaboração ou revisão de  propostas comerciais atendendo 

às orientações do superior: digita os termos da proposta, faz o seguimento das 

negociações em contatos com os clientes, atualiza cadastros, junta a documentação 
solicitada, etc. Insere as condições contratuais no sistema para ciência das áreas 

envolvidas bem como cuida da organização do arquivo da documentação processada e 

assinada. 

 

 Atua no treinamento das equipes internas no procedimento dos novos Convênios com 

base nas condições negociadas (necessidade de senhas, coberturas, prazos de 

atendimento, etc.). 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Superior incompleto (Administração, Marketing, Comunicação) 
 
 

Habilidades técnicas: Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 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 

 Visão estratégica 
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