
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador Call Center 
 

Função: Coordenar 
atendimento telefônico a 

associados 

Área: Call Center 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Monitoramento 

 

Área: Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha o atendimento telefônico aos/de associados prestado pelos 

Enfermeiros de Monitoramento e orienta-os quanto às técnicas a serem utilizadas: 
aprender a ouvir, perceber as reações, detalhes de entonação da voz, utilização de 

palavras corretas, formas de argumentação, vícios de linguagem, erros gramaticais,  
etc. Posiciona-se na estação de atendimento, ouve gravações, acompanha o sistema, 

avalia relatórios apresentados, críticas e sugestões visando corrigir eventuais falhas ou 

aprimorar o atendimento ao associado. 
 

 Periodicamente desenvolve e ministra treinamento sobre técnicas de atendimento  aos 

Enfermeiros baseando-se nos levantamentos efetuados sobre o desempenho dos 
mesmos, aprimoramento, reclamações ou solicitação do superior. Pesquisa material 

sobre o assunto, monta a apresentação, programa e executa o treinamento. 

 
 Organiza eventos motivacionais para os Enfermeiros responsabilizando-se pela 

decoração do ambiente, criação de enfeites e outras atividades visando a melhoria do 

desempenho da equipe, redução na tensão do trabalho, integração, etc. 
 

 Eventualmente responsabiliza-se pelos contatos com os associados trocando 

correspondência quando são apresentadas críticas, sugestões e elogios visando a 
correção do atendimento, orientação  e motivação dos Enfermeiros. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente do GDC orienta os Enfermeiros de Monitoramento nas técnicas de 

atendimento telefônico aos/dos associados. 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS:  
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Marketing, Comunicação Social) 
 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


