
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Técnico 

 

Função: Manutenção 

equipamentos de Imagem 

Área: Exames de Imagem 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor de Exames de Imagem Área:  Exames de Imagem 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente administra as áreas destinadas aos exames de Imagem ( Ressonância 

Magnética e Tomografia Computadorizada) zelando pela boa condição do ambiente, 
disponibilidade, uso, manutenção ou substituição dos equipamentos visando o 

atendimento ao público dentro dos padrões de qualidade exigidos pela empresa: solicita 

e acompanha a manutenção, atualização e configuração dos aparelhos, troca de peças,  
teste e instalação de novas unidades além de orientação à equipe para o seu uso 

adequado. 
 

 Zela pelo bom atendimento da equipe das áreas de Imagem controlando a sua 

assiduidade, postura e comprometimento  visando a atenção das necessidades dos 

pacientes e posiciona os Líderes para posterior orientação ao pessoal. 

 

 Confere a qualidade dos exames processados na área sugerindo alterações na operação 

ou atualização dos equipamentos instalados visando a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados. 

 

 Contata ou desenvolve fornecedores solicitando propostas para troca de equipamentos, 

prestação de serviços de manutenção, compra de peças e insumos, etc. Prepara 

planilhas com as condições de fornecimento e submete ao superior, para aprovação. 

 

 Mantém-se informado sobre novos equipamentos para a área disponíveis no mercado 

mediante acesso à Internet, visita a fornecedores, comparecimento a exposições, etc. e 

elabora estudos para apreciação e aprovação do investimento pelo superior. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Exames de Imagem administra o uso, disponibilidade, 

manutenção e aquisição de máquinas e equipamentos de imagem (Ressonância Magnética e 

Tomografia Computadorizada) bem como o atendimento prestado aos pacientes. 

 



(cont.) 

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para controle do superior. Elabora planos de manutenção preventiva programando 

paradas técnicas e a visita da assistência técnica, dá todo o suporte necessário e libera 
para o uso.  

 
 

 Acompanha o vencimento de contratos de comodato de equipamentos visando a sua 

renovação ou troca de fornecedor, subsidiando o superior para a decisão. 
 
 

 Eventualmente atende às emergências da área sendo solicitado a agir na quebra de 

equipamentos, falta de energia, alagamentos, insuficiência no suprimento de materiais, 

etc. disponibilizando-se por rádio ou telefone a qualquer instante. Contata com 
assistências técnicas, concessionárias, fornecedores, etc. visando a pronta solução do 

problema. 

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 
Escolaridade:   
 
 
Habilidades técnicas: 
 
 
Experiência  acumulada:   
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Data:  
 

 

 


