
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Enfermeiro de Monitoramento 
 

Função: Monitorar o estado 
de saúde dos associados à 

distância 

Área: Operações 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Operações 

 

Área: DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente mantém contatos com os associados inclusos no plano de monitoramento 

médico que a empresa gerencia, utilizando-se do sistema informatizado que direciona o 
contato. 

 
 Dialoga com o associado, com base num roteiro previamente elaborado, colhendo 

dados sobre seu estado de saúde, apurando a evolução desde o último contato, 

dirimindo dúvidas, prestando orientações, etc. e atualiza seu prontuário inserindo as 

novas informações no sistema. 

 

 Eventualmente, face à gravidade do caso, pode requisitar orientações específicas de 

outros profissionais (Ass. Social, Psicólogo, Nutricionista, etc.) que o auxiliam no seu 

melhor monitoramento ou, ainda, encaminhar o atendimento para uma área especial eu 
se responsabiliza por situações críticas. 

 

 Pesquisa e encaminha aos associados, conforme o status de cada caso, orientações 

escritas (e-mails, artigos especiais, cartilhas e outros) para auxilia-los no tratamento ou 

acompanhamento médico. Pode recorrer aos demais profissionais, basear-se em 
precedentes ou pela própria avaliação do prontuário; registra o procedimento para 

atualização das informações no sistema. 

 

 Pode realizar treinamento na função destinado aos profissionais recém formados ou  

contratados na sua área de atuação ministrando aulas ou acompanhando o 

desenvolvimento do trabalho. 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Operações aborda os associados através do sistema 

informatizado da empresa monitorando suas condições de saúde e prestando as orientações 

adequadas. 

 

 

 



 
(cont.) 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior de Enfermagem 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


