
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Médico Consultor 
 

Função: Dá suporte aos 
Enfermeiros para assistência 

aos associados 

Área: Operações 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente GDC 

 

Área: DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente assessora os Enfermeiros prestando-lhes orientações médicas para um 

adequado monitoramento das condições de saúde dos associados. Prepara roteiros para 
a abordagem dos associados, atualiza cartilhas para esclarecimentos bem como pode 

contatar o próprio associado e seu médico para orientação direta ou obter informações 
para atualização do prontuário. 

 

 Acompanha a internação do associado mantendo contato com seu médico para 

monitorar seu estado de saúde, trocando experiências, etc. zelando pela atualização do 
prontuário médico para uso futuro. 

 
 Insere pessoalmente informações colhidas nos contatos mantidos com os associados e 

seus médicos colaborando na atualização dos prontuários. Digita as informações 

diretamente no sistema. 

 
 Pesquisa sobre novas doenças ou procedimentos médicos para subsidiar as orientações 

aos Enfermeiros, elaborar cartilhas, definir roteiros quando da abordagem a associados, 

etc. 

 

 Eventualmente pode participar do processo de comercialização dos serviços da empresa 

reunindo-se com futuros clientes para esclarecer dúvidas, detalhar procedimentos, 

divulgação da empresa, avaliações técnicas e outros. 
 

 Atualiza o cadastro de recursos emergenciais suprindo os Enfermeiros com informações 

para um melhor atendimento aos associados: mantém contatos, pesquisa a qualidade e 

abrangência dos serviços, cota preços, etc. 
 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente do GDC/APEC dá suporte aos Enfermeiros para um adequado 

monitoramento das condições de saúde dos associados. 

 

 

 



 
 (cont.) 

 
 Treina Enfermeiros para monitoramento de associados provendo-lhes com informações 

sobre novas técnicas, produtos, abordagens e procedimentos que possam melhorar a 

qualidade do atendimento. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior de Medicina (Clínica Geral) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de reciclagem/atualização 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 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 
 

 

 


