
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Inclusão de Associados 
 

Função: Coordenar o 
atendimento ao público para a 

inclusão de novos associados 

Área: Inclusão 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Pós-Vendas 

 

Área:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona o atendimento telefônico para a inclusão de 

novos associados ao programa de monitoramento da empresa. Coordena o 
agendamento dos contatos, avalia seus resultados para mensurar o desempenho da 

área bem como acompanha a abordagem feita pelos Enfermeiros através de escuta das 
gravações, para análise do desempenho dos profissionais. 

 

 Lança informações sobre o desempenho dos Enfermeiros em planilhas para controle dos 

resultados da área e pagamento dos prêmios de produção aos profissionais. 

 

 Mensalmente emite relatórios demonstrando a performance da área para cálculo dos 

indicadores que apontam os resultados da área, para avaliação do superior e controle 
financeiro da empresa. 

 

 Contata clientes (Operadoras) demonstrando os resultados do período, justificando 

inclusões ou não-inclusões, volume de atendimento, etc. para controle dos resultados 
da empresa. 

 

 Eventualmente dá suporte ao atendimento receptivo (0800) orientando associados que 

contatam a empresa para monitoramento do seu estado de saúde, esclarece dúvidas, 

orienta emergências, etc. Relata os atendimentos para apreciação dos profissionais da 
área e controle. 

 

 Redige instruções para abordagem de associados e treina a equipe baseando-se nas 

suas observações diárias ou novos procedimentos definidos pelo superior. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Pós-Vendas distribui, orienta e supervisiona o atendimento 

telefônico para a inclusão de novos associados ao programa de monitoramento da empresa. 

Supervisiona 1 Enfermeiros e 8 Atendentes. 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Supervisiona 1 Enfermeiro e 8 Atendentes. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Administração de Empresas, 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 
 

 

 


