
               

DESCRIÇÃO DO  CARGO                                 

Título do cargo: Auxiliar de Sala 
 

Função: Manter a sala de 
exames em perfeitas 

condições de uso. 

Área: US 
 

Revisão: 0 Data: 01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Supervisor de US 
 

Área: US 

Unidade:  Local: São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente mantém a sala de exames em perfeitas condições de uso para sua 

operação: acessa o sistema (Sysquali) informando-se sobre a agenda do período e 

instruções de trabalho, testa os equipamentos para os exames de US, confere o 
provisionamento e disposição do material auxiliar, controla a temperatura do local. 

Cuida da higienização do local, material e equipamento solicitando sua limpeza, 
reposição ou manutenção, se necessário. 

 

 Recepciona e identifica o paciente para os exames, confere o pedido médico, recolhe 

exames anteriores, se houver, e prepara-o para os exames posicionando-o no 
equipamento de acordo com protocolos ou instruções internas zelando pela sua 

segurança e bem-estar. 

 

 Acompanha a realização dos exames, preenche os formulários correspondentes ao 

exame realizado, para controle, verifica se há pendencias de outros exames agendados, 

encaminha ou entrega os recibos para posterior retirada dos resultados e insere os 
dados no sistema, para avaliação médica e controle do serviço executado. No final dos 

exames prepara a sala para a próxima operação. 

 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de US mantém a sala de exames em perfeitas condições de uso 

zelando pela higienização do local, controle da temperatura, provisionamento de material a ser 

usado e testando o equipamento de US. 



 

(cont.) 

 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 de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Empatia 

 Relacionamento interpessoal 

 Trabalho em equipe 

 Proatividade 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/12/2017 
 

 

 


