
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Nutricionista 
 

Função: Presta orientação 
nutricional a pacientes 

Área: Monitoramento 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Monitoramento 

 

Área: Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente presta orientação nutricional aos associados da empresa conforme 

solicitações atendidas pelos Enfermeiros de Monitoramento visando ajudá-los no 

acompanhamento/tratamento médico. Analisa o prontuário do associado verificando 
suas condições médicas e orientações anteriores, prepara suas recomendações 

alimentares e as transmite aos Enfermeiros  para comunicá-las aos associados. 

 

 Periodicamente desenvolve instrumentos de avaliação de risco nutricional para 

orientação aos Enfermeiros na abordagem aos associados por ocasião do levantamento 

dos seus hábitos alimentares. Prepara o questionário dirigido aos associados, compila as 

respostas e as analisa para  alimentação do sistema e orientação futura. 

 

 Pesquisa assuntos, textos, artigos especializados, etc. abordando a importância da 

alimentação saudável em questões de saúde para subsidiar a montagem dos seus 

instrumentos de avaliação, confecção de lâminas orientativas para encaminhamento aos 
associados, suporte aos Enfermeiros, etc. 

 

 Eventualmente faz visitas domiciliares aos associados para uma avaliação nutricional “ 

in loco” abrangendo avaliação antropométrica (observação das medidas físicas: altura, 

peso, circunferência, etc.) e anamnese nutricional para uma melhor orientação do seu 
trabalho. 

 

 Treina os Enfermeiros orientando-os para um melhor atendimento aos associados no 

que se refere a seus aspectos nutricionais, uso do instrumento de avaliação, dirimir 
dúvidas, etc. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente GDC/Gerente APEC  desenvolve e transmite orientação nutricional 

aos associados da empresa. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Pode atender diretamente o associado orientando-o quanto aos seus hábitos 

alimentares utilizando-se do próprio sistema de comunicação, e-mails ou 

correspondência. 
 

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

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior de Nutrição 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

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 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


