
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Atendente de Call Center 

 

Função: Atendimento e 

Agendamento de Exames 

Área: Call Center 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Call Center Área:  Call Center 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atende o público externo prestando informações e orientações para o 

agendamento de exames de imagem, laboratoriais e outros nas Unidades da empresa: 
atende ligações telefônicas, informa-se sobre a necessidade do paciente, confirma os 

dados para cadastramento (convênio, tipo de plano e coberturas), pesquisa datas e 

horários disponíveis diretamente no sistema, agenda, orienta sobre os devidos preparos 
e finaliza o atendimento orientando sobre algumas facilidades oferecidas (SMS, Pré-

Ficha, confirmação via e-mail, por exemplo) e  esclarecendo eventuais dúvidas. Pode, 
também, desmarcar agendamentos ou remarcá-los, a pedido do paciente. 

 
 Procede ao “encaixe” de exames conforme solicitação dos pacientes, em casos de 

urgência, viabilizando horários entre os agendamentos já definidos. Consulta o superior 

buscando sua autorização , informa o paciente quanto à nova data e horário , acessa e 

registra a inclusão no sistema. 

 

 Atende solicitações de orçamento para exames: recebe fax ou e-mail sobre a 

especificação do exame, busca a informação acessando o sistema ou encaminha para 

customização e devolve a informação ao solicitante. 

 

 Procede à emissão de Pré-Fichas visando agilizar o atendimento dos pacientes na data 

dos exames: colhe ou recebe antecipadamente as informações cadastrais do paciente, 

dados do convênio e do médico solicitante, pedido médico com a especificação dos 

exames, agendamento, etc. , acessa o sistema e preenche planilha com essas 
informações. Confirma o registro através de e-mail enviado ao paciente com as devidas 

orientações bem como às demais áreas envolvidas no processo. 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador do Call Center atende ao público externo informando, 

orientando e agendando exames de imagem, laboratoriais e outros nas Unidades da empresa. 

 



 Faz a confirmação dos agendamentos  junto ao paciente  lembrando-o sobre a data e 

horário, preparos necessários, documentação exigida, etc. Acessa o sistema, confirma, 

se for o caso, a existência da devida autorização do convênio , faz o contato ou deixa 

gravada a confirmação, registrando os passos na planilha de controle do paciente. 

 Eventualmente agenda coletas domiciliares para exames laboratoriais, a pedido do 

paciente: recebe o pedido médico, disponibiliza as datas e horários, agenda  e informa-

se sobre os dados pessoais do paciente para registro e orientação dos profissionais 
responsáveis pela coleta. Encaminha a programação à Enfermagem para a visita. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo ou Curso Médio incompleto 
 
 

Habilidades técnicas:  Sem treinamento específico 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


