
               

DESCRIÇÃO DO  CARGO                                 

Título do cargo: Coordenador de SAP 
 

Função: Coordenar o 
atendimento eletrônico de 

pacientes. 

Área: SAP 
 

Revisão: 0 Data: 01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Diretor de Projetos 
 

Área: Projetos 

Unidade:  Local: São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena as atividades do SAP (Serviço de Atendimento ao Paciente) 

orientando, supervisionando e/ou executando o recebimento, encaminhamento e/ou 
respostas de e-mails ou ligações telefônicas de pacientes em busca de orientações para 

a realização de exames ou retirada de resultados, reclamando do atendimento, 
questionando atrasos, etc. visando a solução rápida e adequada das pendências dentro 

dos padrões de qualidade da empresa abrangendo desde o envio das reclamações às 

áreas envolvidas, cobrança das respostas nos prazos estabelecidos até o retorno e/ou 
orientação ao paciente para a solução do problema. 

 
 Analisa os registros das ocorrências atendidas e soluções tomadas para a elaboração de 

estatísticas de atendimento e análise de falhas e controle, visando a melhoria nos níveis 

de atendimento e satisfação dos pacientes. 

 

 Orienta a publicação dos resultados de exames na Internet, mediante solicitações de 

pacientes que acessam o SAP, bem como a abordagem aos mesmos para orienta-los no 

acesso e visualização das informações. 

 

 Zela pela garantia de funcionamento adequado dos equipamentos e sistemas à 

disposição 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 de material de escritório junto ao 
Almoxarifado. 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Projetos orienta, supervisiona e/ou executa o recebimento, 

encaminhamento e/ou respostas de e-mails ou ligações telefônicas de pacientes buscando 

orientações, fazendo reclamações, questionando atrasos, etc. visando proporcionar-lhes 

atendimento ágil e a solução das pendências dentro dos padrões de qualidade exigidos pela 

empresa. 

Supervisiona Atendentes de SAP . 

 



 
(cont.) 

 

 Recorre, em caso de dúvidas ou melhor orientação das suas atividades, a instruções de 

trabalho (ITR, FLX, FRM, entre outras) ou políticas estipuladas pela empresa (PGQ). 

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o 

desempenho da área, para avaliação do superior.  
 

 Semanalmente recebe e avalia as fichas e planilhas das pesquisas de opinião sobre o 

atendimento e qualidade dos serviços da empresa e elabora mapas demonstrativos para 
apresentações e reuniões de desempenho para análise dos indicadores de qualidade. 

 
 

 Mensalmente acompanha a conferencia dos pagamentos efetuados para serviços 

particulares (não conveniados) sob forma de cheque, dinheiro e cartões de crédito bem 
como confere a concessão de descontos e cortesias (valor e autorização) através de 

relatórios da Recepção bem como observa a comparação dos lançamentos com as 

planilhas de atendimento e o apontamento de eventuais divergências para posterior 
envio à área financeira, para controle. 

 
 Eventualmente mantém contato com médicos solicitantes referente a resultados 

críticos buscando e antecipando informações ou laudos, conforme orientações. 

 

 Pode contatar diretamente os pacientes para esclarecimentos e orientações 

específicas em casos de maior complexidade ou urgência de ação. 
 

   Supervisiona Atendentes de SAP. 

 

   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 3 a 5 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Capacidade de decisão 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 

                                                                                                                                             Data:  01/12/2017 



                                                                                                                                                
 

 


