
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Casos Especiais 
 

Função: Coordenar o 
monitoramento no 

atendimento de casos 

especiais de saúde 

Área: Operações 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Executivo 
 

Área: Diretoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona o monitoramento a associados que 

apresentam ou requerem atendimento diferenciado em função da gravidade da 

enfermidade, problemas socioeconômicos, conflitos familiares, restrições contratuais do 
plano de saúde, etc. Coordena os Enfermeiros no atendimento ou busca de recursos 

externos para a solução desses casos. 

 

 Pesquisa e avalia a contratação de serviços externos de apoio (APH). Mantém contatos, 

discute preços e condições contratuais, avalia ou sugere a redação das cláusulas e 
encaminha para aprovação. 

 

 Mensalmente emite o faturamento dos serviços externos contratados (APH) com base 

em relatórios de utilização e solicita o pagamento. 

 

 Apura os atendimentos do período e conclusões, para avaliação do desempenho da 

área. 

 

 Eventualmente mantém contatos com clientes (Operadoras) para a solução de casos 

especiais, especificamente os que envolvem discussões de cláusulas contratuais, 

coberturas, ressarcimentos e outros. 

 

 Supervisiona 8 Enfermeiros, 2 Auxiliares de Atendimento e 1 Ass. Social. 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Executivo distribui, orienta e supervisiona o monitoramento de 

associados que apresentam ou requerem atendimento diferenciado em função da gravidade da 

enfermidade, problemas socioeconômicos, conflitos familiares, restrições contratuais do plano 

de saúde, etc. 

Pesquisa recursos externos de apoio (APH), discute preços e condições contratuais bem como 

contata os clientes (Operadoras) para a solução dos casos especiais. 

Supervisiona 8 Enfermeiros, 2 Auxiliares de Atendimento e 1 Ass. Social. 

 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Administração de Empresas, Enfermagem, 

Marketing) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


