
               

DESCRIÇÃO DO  CARGO                                 

Título do cargo: Gestor de Equipamentos 
 

Função: Zelar pelo bom 
funcionamento dos 

equipamentos médicos 

Área: Projetos 
 

Revisão: 0 Data: 01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Diretor de Projetos 
 

Área: Projetos 

Unidade:  Local: São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz o gerenciamento da manutenção dos equipamentos médicos da 

empresa instalados nas várias áreas (US, RM, TC, Raio X e outros) zelando pelo seu 
bom funcionamento e limpeza evitando-se a descontinuidade ou problemas na operação 

dos mesmos: percorre as áreas ou atende solicitações verificando o funcionamento dos 
aparelhos, avalia a ocorrência decidindo ou pela presença da assistência técnica, 

acompanhando os reparos e testes antes da sua liberação para o uso. Acompanha 

serviços de manutenção preventiva programadas decorrentes de contratos e mantém 
registros das chamadas (preventivas e corretivas), para controle. 

 
 Mantém-se atualizado com as tendências do mercado através de acessos à Internet, 

pesquisas, consultas a fornecedores, leitura de bibliografia específica, participação de 

feiras e treinamentos. Organiza o arquivo de panfletos, manuais, catálogos, etc. pra 
posteriores pesquisas e avaliações de compra. 

 

 Realiza cotações para a aquisição de novos equipamentos: atende fornecedores, 

informa-se sobre o produto, avalia recomendações, planilha os resultados e submete ao 

superior para decisão. Acompanha a instalação ou reposição dos equipamentos 
informando-se sobre detalhes técnicos para subsidiar a gestão futura. 

 

 Analisa erros operacionais que possam afetar o equipamento gerando serviços de 

manutenção. Apura falhas e desenvolve treinamentos dirigidos à equipe para 
normalização da situação. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Projetos faz o gerenciamento da manutenção dos equipamentos 

médicos da empresa zelando pelo seu bom funcionamento através de ações preventivas ou 

corretivas. 

 



(cont.) 

 

 Mantém cadastro dos equipamentos e contratos de assistência técnica atentando para o 

vencimento dos mesmos, opção de substituição do prestador de serviço, melhoria do 

serviço ou reduções de custo. Avalia o serviço prestado pelas assistências técnicas para 
efeitos de renovação ou não dos contratos. 

 
 Controla o inventário dos equipamentos: registro de aquisição, localização, histórico de 

manutenções, etc. para efeitos de reposição. 

 

 Acompanha o controle de segurança radiológica através de laudos radiométricos para 

ações preventivas e corretivas da operação. 
 

 Periodicamente realiza calibrações dos aparelhos, conforme instruções, bem como 

verifica a condição dos termômetros. 

 

 Acompanha a publicação dos indicadores de qualidade observando ocorrências que 

afetem os resultados da empresa decorrentes do uso ou manutenção dos 

equipamentos, como paradas excessivas, falhas na manutenção, descontinuidade do 
serviço, etc. Levanta as informações, procede as correções mantendo o superior 

informado, para avaliação. 

 

 Participa das auditorias (externas e internas) envolvendo os aspectos da gestão dos 

equipamentos: acompanha os Auditores, presta esclarecimentos, avalia sugestões e 
apura a viabilidade de alteração no processo ou reposição dos equipamentos. 

 
 

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

 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Biomedicina, Farmácia, Enfermagem,  
                       Administração, Tecnólogo em áreas correlatas a Produção, Administração ou  
                       Tecnologia) 
 
 

Habilidades técnicas: Office básico e atualização técnica dos equipamentos. 
 

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:  01/12/2017 
 

 

 


