
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador de Distribuição 
 

Função: Coordena a 
distribuição de 

correspondência aos 

associados 

Área: Distribuição e Expedição 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Pós-Vendas 
 

Área: Pós-Vendas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena e/ou executa serviços de distribuição de correspondência a novos 

associados da empresa orientando-lhes sobre o acompanhamento médico ao qual serão 

submetidos abrangendo a emissão das cartas, envelopamento , expedição e controle. 
 

 Coordena e/ou executa o atendimento de materiais do Almoxarifado mediante 

solicitações, acompanha os níveis de estoque e autoriza, se necessário, a solicitação de 

compra emitindo os pedidos ao Comprador.  Orienta a armazenagem do material 
adquirido, confere a documentação e a envia para pagamento. 

 

 Coordena e/ou executa o arquivamento de prontuários de associados a serem 

encaminhados ao arquivo-morto (terceirizado). Orienta a forma de arquivamento bem 
acompanha a movimentação de prontuários zelando pela organização do arquivo. 

 

 Mantém-se informada sobre novas tendências, ferramentas e sistemas que possam ser 

adequados à sua rotina solicitando detalhes, propostas e estudos que possam tornar 

mais eficiente seu trabalho e encaminha às áreas específicas  para decisão. 

 

 Responsabiliza-se pela emissão de correspondência aos Médicos dos associados, para 

sua  melhor orientação ou esclarecer dúvidas. Processa a emissão das cartas, envelopa 

, expede e acompanha o retorno, notificando-o à equipe operacional. 

 

 Eventualmente pode executar serviços administrativos de ordem geral em apoio à área, 

abrangendo a recepção e encaminhamento de visitas, atendimento telefônico, emissão, 

recepção e direcionamento de e-mails e outros. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Pós-Vendas coordena e/ou executa os serviços de distribuição 

de correspondência a novos associados da empresa orientando-lhes sobre o acompanhamento 

médico ao qual serão submetidos bem como responsabiliza-se pelo Almoxarifado e 

arquivamento de prontuários. 

Coordena as atividades de 2 Auxiliares Administrativos e 1 Arquivista. 

 

 

 



 

(cont.) 

 

 Coordena as atividades de 2 Auxiliares Administrativos e 1 Arquivista. 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

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 
 

 

 


