
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Back Office 

 

Função: Suporte ao 

Atendimento 

Área:  Call Center 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

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

 

Unidade:   Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente dá suporte às atividades de agendamento de exames de maior 

complexidade solicitados por profissionais preferenciais programando horários, salas, 

equipamentos e equipe para a realização dos mesmos. Acompanha a disponibilidade 
dos recursos através de planilhas, confirma, cancela ou altera o atendimento e mantém 

o paciente informado. 

 
 Atende às solicitações de informações, orçamentos, agendamento, etc. de exames 

recebidos através de e-mail enviados pelo paciente. Colhe as informações e responde 

ao emitente via e-mail ou mediante contato telefônico. 

 

 Prepara a emissão de receitas médicas para a aquisição de medicamentos com restrição 

de venda necessários para o preparo de exames. Colhe a assinatura dos médicos 

responsáveis e envia ao paciente. 

 

 Confere a documentação necessária para a coleta domiciliar de exames laboratoriais, 

encaminhar para o cadastramento e à Enfermagem, para a visita. 

 

 Emite mensagens SMS ao paciente que tenha solicitado esse serviço para confirmação e 

lembrança dos exames agendados, conforme informações recebidas da área de 

Atendimento via sistema. 

 

 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador do Call Center dá suporte às atividades de agendamento de 

exames programando ou remanejando horários , salas e equipamentos visando priorizar 

atendimentos contratuais preferenciais. 

Prepara e emite relatórios sobre  a equipe e serviços de atendimento para avaliação do 

desempenho da área. 

 



 

 Prepara e emite relatórios sobre o desempenho dos serviços de atendimento, incluindo 

a disponibilidade do funcionário no sistema (login e logout), produtividade (relação 
atendimento/confirmação do agendamento), demanda por especialidade, etc. para 

apreciação da Diretoria. 
 

 Mensalmente condensa os relatórios diários de desempenho da área de Atendimento, 

confere e encaminha à Diretoria, para avaliação do serviço prestado. 

 

 Preparar a planilha para agendamento do período distribuindo os horários em função da 

demanda prevista, “encaixes”, folgas, férias de profissionais, etc. e disponibilizando-a à 
área de Atendimento, para acesso e registros. 

 

 Eventualmente faz a reconvocação de pacientes em função de exames complementares 

ou faltas. Acessa a planilha de agendamento via sistema, contata o paciente e o orienta 
na remarcação dos exames. 

 

 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:  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 
 

 

 


