
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Treinamento 
 

Função: Levanta 
necessidades de treinamento 

a funcionários e ministra 

cursos 

Área: Treinamento 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Operações 
 

Área: GDC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente avalia as necessidades de treinamento dos profissionais que atuam no 

monitoramento dos associados da empresa visando seu aperfeiçoamento no 

atendimento e orientação dos mesmos com base em relatórios de desempenho, 
reclamações, solicitações dos Supervisores Operacionais, etc. 

 

 Desenvolve os treinamentos (cursos, palestras, seminários ou orientações individuais) 

compilando textos especializados para compor apostilas e material audiovisual, 
pesquisando recursos para apoio, programando datas, emitindo convites, etc. 

 

 Ministra o treinamento utilizando-se dos meios adequados para transmitir suas 

orientações: aulas expositivas, simulação de uma atividade, dramatização, projeção de 
slides, reprodução de filmes e outros. Avalia os resultados do treinamento para 

orientação dos superiores dos profissionais ou revisão dos processos de seleção e 

contratação de pessoal, motivação, etc. 

 

 Participa do processo de recrutamento e seleção do pessoal técnico-operacional que 

atua no monitoramento dos associados. Faz os contatos iniciais, tria candidatos, aplica 

testes, entrevista e orienta a escolha final subsidiando a decisão dos Supervisores; atua 
na contratação e integração dos novos funcionários juntamente com a área de RH. 

 
 Acompanha a rotina dos novos contratados ou recém treinados dando-lhes “ feedback” 

da sua conduta durante o monitoramento dos associados. Pode, eventualmente, 

acompanhar as gravações do monitoramento para ilustrar o treinamento  ou melhor 

orientar o funcionário. 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente do GDC avalia as necessidades de treinamento dos profissionais que 

atuam no monitoramento dos associados da empresa, programa a realização dos mesmos, 

desenvolve material de apoio, pesquisa os recursos necessários e ministra pessoalmente 

palestras, cursos e seminários para aperfeiçoamento dos mesmos. 

Participa do processo de recrutamento e seleção do pessoal técnico da empresa (Enfermeiros, 

Visitadores e outros) contatando candidatos, aplicando testes, entrevistando e orientando a 

escolha final. 

 

 

 



 
(cont.) 

 
 Periodicamente pesquisa , reproduz e distribui ao pessoal técnico-operacional do 

monitoramento material informativo sobre assuntos do seu meio de atuação (saúde, 

qualidade de vida, prevenção de doenças, novos procedimentos, etc.) dando-lhe 
suporte para um melhor atendimento e orientação aos associados. Pode adaptar esse 

mesmo material para ser distribuído diretamente aos associados, com o mesmo 
objetivo. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Administração de Empresas, Pedagogia, Psicologia) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de reciclagem/atualização na área 
 
 

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 
 

 

 


