
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Atendente do SAP 
 

Função: Atendimento de 
pacientes 

Área: SAP 

 

Revisão: 0 Data:  01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Coordenador SAP Área:  SAP 

 

Unidade:  Local: Brigadeiro 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atua no SAP (Serviço de Atendimento ao Paciente) recebendo, 

encaminhando e/ou respondendo e-mails ou ligações telefônicas de pacientes em busca 

de orientações para a realização de exames ou retirada de resultados, reclamando do 
atendimento, questionando atrasos, etc. visando a solução rápida e adequada das 

pendências dentro dos padrões de qualidade da empresa: lê e encaminha as 
reclamações às áreas envolvidas, cobra as respostas nos prazos estabelecidos , 

responde e/ou orienta o paciente para a solução do problema ou responsabiliza-se pelo 

atendimento da solicitação (envio de relatórios, remarcação de exames, etc.). 
 

 Registra as ocorrências atendidas e soluções tomadas para apreciação do superior, 

elaboração de estatísticas de atendimento e análise de falhas e controle, visando a 
melhoria nos níveis de atendimento e satisfação dos pacientes. 

 

 Disponibiliza resultados de exames na Internet, mediante solicitações de pacientes que 

acessam o SAP,  comunica-se com os mesmos e orienta-os para o acesso e visualização 
das informações. 

 

 Semanalmente recolhe fichas de pesquisa de opinião sobre o atendimento e qualidade 

dos serviços  da empresa depositadas em urnas dispostas nas várias áreas e Unidades 

da empresa, escaneia e registra a ocorrência em planilhas de controle, para avaliação 
do superior e áreas envolvidas. 

 
 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador do SAP recebe, encaminha e/ou responde e-mails ou ligações 

telefônicas de pacientes buscando orientações, fazendo reclamações, questionando atrasos, 

etc. visando proporcionar-lhes atendimento ágil e a solução das pendências dentro dos 

padrões de qualidade exigidos pela empresa. 

 



 
(cont.) 
 

 Mensalmente confere a relação de pagamentos efetuados para serviços particulares 

(não conveniados) sob forma de cheque, dinheiro e cartões de crédito bem como 

observa a concessão de descontos e cortesias (valor e autorização). Recebe os 
relatórios da Recepção, compara os lançamentos com as planilhas de atendimento, 

destaca eventuais divergências e encaminha à área financeira, para controle. 
 

 Eventualmente participa de reuniões para uma avaliação das reclamações recebidas 

pelo SAP, estabelecimento de novas orientações, revisão de rotinas, etc. visando manter 
os padrões de qualidade exigidos pela empresa na prestação dos serviços aos pacientes 

médicos e demais usuários. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Habilidades técnicas:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Empatia 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/12/2017 
 

 

 


