
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Atendimento 

 

Área: Atendimento 
 

Revisão: 00 Data: 01/12/2011 

Cargo do superior imediato:  Gerente de Operações Área:  Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona o atendimento aos usuários 

(correspondentes bancários) abrangendo desde o suporte para a instalação e operação 

do sistema até a solução de divergências, confirmação de operações, esclarecimento de 
dúvidas, etc. 

 
 Autoriza a substituição de equipamentos nos postos de atendimento devido a quebras, 

funcionamento insatisfatório, etc. : acessa o sistema, verifica a ocorrência, avalia a 

possibilidade de troca e solicita à Logística a remessa de novo equipamento. Registra a 

ocorrência em planilha, para controle e apreciação do superior. 

 

 Monitora os contatos telefônicos entre a equipe de atendimento e os usuários para 

controle da qualidade do serviço contratado: acessa o sistema, acompanha o 

atendimento e anota quaisquer observações que possam servir de orientação à equipe 
bem como registra o desempenho do atendimento atribuindo notas ao funcionário para 

efeitos de premiação futura (promoções, reajustes salariais, etc.). Emite relatórios sobre 

o desempenho da área para controle e apreciação do superior. 

 

 Mantém contatos com clientes para a solução de pendências referentes aos serviços 

contratados ou liberação de novas rotinas: acompanha sua implantação e testes e 

autoriza sua inclusão no sistema. Emite relatórios sobre o desdobramento das 
ocorrências ou novos serviços para apreciação e controle do superior. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Operações distribui, orienta e supervisiona o atendimento a 

usuários (correspondentes bancários) dando-lhes suporte na operação do equipamento, 

aplicação do sistema, solução de divergências no processo, confirmação de operações, etc. 

Supervisiona cerca de 20 Assistentes de Atendimento. 



 

(cont.) 

 

 Treina os subordinados, participa no processo de movimentação de pessoal (seleção, 

transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza, organização e 
disciplina na área. 

 
 Periodicamente emite relatórios sobre o desempenho da área (número de 

atendimentos, ocorrências, implantação de novas unidades, etc.) para apreciação e 

controle do superior. 

 

 Supervisiona cerca de 20 Assistentes de Atendimento. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Administração de Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Curso Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

Administração do tempo                                          Imparcialidade 

Agilidade de raciocínio                                             Iniciativa 
Atendimento ao cliente                                            Liderança 

Atenção                                                                 Método no trabalho 
Capacidade de decisão                                            Planejamento e controle  

Capacidade de supervisão                                       Proatividade       

Comportamento no trabalho                                    Produtividade 
Comprometimento com a empresa                           Qualidade no trabalho   

Comunicação                                                         Relacionamento interpessoal 
Controle emocional                                                 Responsabilidade 

Criatividade e inovação                                           Utilização de raciocínio lógico e estratégico     
Dinamismo e pronto atendimento                            Visão estratégica       

Espírito crítico 
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