
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Psicólogo 
 

Função: Prestar suporte 
psicológico aos Enfermeiros 

para assistência aos 

associados 

Área: Operações 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Operações 
 

Área: GDC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente assiste aos Enfermeiros de Monitoramento procurando manter a saúde 

emocional dos mesmos eventualmente afetada em decorrência do acompanhamento 

médico aos associados. Mantém conversas individuais, faz palestras educacionais, 
orienta tratamento terapêutico, etc. procurando estabilizar o comportamento do 

funcionário para um adequado acompanhamento do associado. 

 
 Orienta os Enfermeiros de Monitoramento na abordagem de associados que apresentem 

problemas psicológicos decorrentes da sua condição de saúde (depressão, tendências 

suicidas, irritação, etc.) abrangendo  os procedimentos necessários, aplicação dos 
questionários de avaliação, instruindo na forma de lidar com as pessoas, assuntos a 

serem discutidos, indicando tratamentos, etc. 

 

 Desenvolve protocolos de ação para orientação aos associados pelos Enfermeiros de 

Monitoramento. Redige textos com instruções, monta questionários e outros materiais 
baseando-se em pesquisas e contatos profissionais que possam subsidia-la nesse 

trabalho. 

 

 Periodicamente prepara treinamentos visando melhorar a qualidade do atendimento aos 

associados provendo os Enfermeiros de informações e técnicas que possam auxilia-los 

no seu trabalho focando aspectos emocionais e motivacionais; pesquisa material (textos 
e audiovisual), monta apostilas, ministra cursos, etc. podendo atuar em conjunto com o 

Supervisor de Educação Continuada. 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente GDC atua junto aos Enfermeiros de Monitoramento procurando 

manter a saúde emocional dos mesmos bem como orientando-os no atendimento de 

associados que apresentem problemas psicológicos. 

 

 

 



 
(cont.) 

 
 Faz pesquisas sobre a produtividade no monitoramento dos associados abordando com 

os Enfermeiros aspectos que possam afetar o desempenho dos mesmos, para 

orientação futura. Questiona sobre  as condições de trabalho, eficácia do sistema 
atualizado, estresses e outros,  registrando as respostas em questionário específico. 

 Eventualmente informa-se e  busca recursos para um melhor atendimento psicológico 

aos associados municiando ou arquivando essas informações para uso dos Enfermeiros. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior de Psicologia 
 
 

Treinamentos:  Office básico e reciclagem/atualização na área 
 
 

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 
 

 

 


