
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Recepção 

 

Função: Recepção de 

pacientes 

Área:  Recepção 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Recepção Área:  Recepção 

 

Unidade:   Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a recepção de pacientes para a 

realização de exames laboratoriais e de imagem abrangendo desde a solicitação  do 
pedido médico e a documentação pessoal (carteira de convênio e identificação), 

conferencia do agendamento, confirmação  da realização do preparo pelo paciente, 

abertura do cadastro pelo sistema, identificação do paciente para a chamada (pulseira) 
até a liberação para a coleta e exames.  

 
 

 Faz o controle dos recebimentos de numerário e cheques decorrentes de exames 

particulares (não conveniados), incluindo a emissão das Notas Fiscais e registro no 

sistema, para controle diário do movimento. Emite relatórios sobre o movimento do dia 
para controle financeiro do processo e informação às áreas envolvidas. 

 
 Orienta, supervisiona e/ou executa a entrega de resultados dos exames compreendendo 

o recebimento do protocolo, verificação da liberação dos resultados pelo sistema ou 

arquivos, impressão e baixa  da entrega.  

 

 Zela pela garantia de funcionamento adequado dos equipamentos e sistemas à 

disposição na área, acompanha a postura, apresentação  e atendimento da equipe, 

treina os subordinados, participa no processo de movimentação de pessoal (seleção, 

transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza e disciplina na área. 
Providencia a reposição periódica de material de escritório junto ao Almoxarifado. 

 

 
(cont.) 
 

 Mantém-se atento às reclamações de pacientes quanto a intercorrencias no 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Recepção orienta, supervisiona e/ou executa a recepção de 

pacientes e a entrega dos resultados dos exames laboratoriais e de imagem nas Unidades. 

Supervisiona entre 12 e 15 Recepcionistas. 



atendimento ou eventuais atrasos procurando orienta-los zelando pela qualidade do 
serviço prestado e preservando a imagem da empresa. 

 
 Mensalmente acompanha o status dos exames não retirados nos prazos e sua remoção 

para o Arquivo Central, aguardando sua entrega ao requisitante.  

 

 Prepara relatórios, mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para 

apreciação e controle do superior. 

 

 Supervisiona entre 12 e 15 Recepcionistas. 

 

 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:  De 1 a 3 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao Cliente 
 Capacidade de Decisão 

 Controle Emocional 

 Diligência 

 Empatia 

  Iniciativa 

 Liderança 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 

 Utilização raciocínio lógico 

                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


