
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Monitor da Qualidade do Atendimento 

 

Função: Monitorar a 

qualidade do atendimento 

Área:  Call Center 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Coordenador Call Center Área:  Call Center 

 

Unidade:   Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente acompanha o atendimento telefônico realizado pelos Atendentes do Call 

Center verificando a qualidade do contato com os pacientes para o agendamento de 

exames monitorando o diálogo “on line” ou por meio de gravações: posiciona-se na 
estação de atendimento, ouve gravações, acompanha o sistema, avalia relatórios 

apresentados, críticas e sugestões visando corrigir eventuais falhas ou aprimorar o 

atendimento ao paciente. Prepara ou registra orientações às áreas envolvidas para 
melhoria no processo. 

 
 Avalia erros no sistema ou falhas no procedimento que possam estar impactando a 

qualidade do atendimento telefônico, relata e encaminha ao superior para providencias 

junto às áreas responsáveis pela manutenção do sistema e rotinas. 

 

 Faz levantamento das reclamações de pacientes através do SAP (Serviço de 

Atendimento ao Paciente), avalia, dá seu parecer e encaminha ao superior e às áreas 

envolvidas, para providencias e pode contatar diretamente o reclamante via e-mail ou 

telefone dando-lhe as devidas explicações e justificativas. Registra no sistema, 

igualmente, elogios aos funcionários para efeitos de relatório periódico sobre o 

desempenho da equipe. 

 Mantém organizado o arquivo com os relatórios de avaliação, para controle. 

 

(cont.) 

 Mensalmente prepara relatórios,  mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador do Call Center monitora o atendimento telefônico aos 

pacientes realizado pelos Atendentes do Call Center quando do agendamento dos exames e 

orientações visando a melhoria da sua qualidade e agilidade para a preservação da boa  

imagem da empresa e correção de eventuais erros. 

 



da área de atendimento através dos registros diários ou “feedbacks” de pacientes, para 

apreciação e controle do superior. 

 Eventualmente pode contatar pacientes para reagendar exames decorrentes de falhas 

no atendimento, dando-lhes as devidas orientações e justificativas. 

 

 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:  Até 1 ano 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Criatividade e inovação 

 Empatia 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


