
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Recepcionista 

 

Função: Recepção de 

pacientes 

Área:  Recepção 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Coordenador Recepção Área:  Recepção 

 

Unidade:   Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recepciona pacientes para a realização de exames laboratoriais e de 

imagem: solicita o pedido médico e a documentação pessoal (carteira de convênio e 
identificação), confere o agendamento, confirma a realização do preparo pelo paciente, 

abre o cadastro pelo sistema, identifica o paciente para a chamada (pulseira) e libera 

para a coleta e exames. Pode realizar “encaixes” de exames não agendados 
consultando o superior sobre a disponibilidade de horários bem como solicitar 

autorizações aos Convênios. 
 

 Presta informações a pacientes sobre valores de exames (particulares), dá instruções 

sobre o preparo e orienta na eventualidade de cancelamentos ou atrasos, zelando pelo 

bom atendimento e preservação da imagem da empresa. 
 

 Faz recebimentos de numerário e cheques decorrentes de exames particulares (não 

conveniados), emite a Nota Fiscal e registra no sistema, para controle diário do 
movimento. 

 
 Faz a entrega de resultados dos exames: recebe o protocolo, verifica a liberação dos 

resultados pelo sistema ou arquivos, acessa , imprime e dá baixa registrando a entrega. 

Comunica-se diretamente com a área de Laudos ou salas de exames caso os resultados 

não estejam liberados , recebe e entrega ou justifica com o portador os motivos do 
atraso e programa nova data para a retirada. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho solicitando 

serviços de manutenção quando necessário. 
 
 
(cont.) 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Recepção recepciona, cadastra e encaminha pacientes para 

a realização de exames laboratoriais e de imagem bem como faz a entrega dos resultados. 

 



 Semanalmente faz requisições  para reposição do material utilizado na área: emite as 

solicitações, busca aprovação e encaminha ao Almoxarifado. 
 

 Mensalmente verifica os exames não retirados nos prazos e os remove para o Arquivo 

Central, aguardando sua entrega ao requisitante. Quando da retirada, solicita o envio 
do exame e contata o paciente informando uma data para disponibilizar os resultados. 

 

 Eventualmente pode atuar como Atendente de Call Center na ausência do funcionário 

ou acúmulo de serviço. 

 

 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: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Proatividade 

 Comunicação 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Controle emocional 

 Criatividade e inovação 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


