
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor Enfermagem 
 

Função: Coordenação dos 
serviços de enfermagem na 

realização de exames de US.  

Área:  Ultrassom 
 

Revisão:  0 Data: 01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Diretor de Atendimento 
                                               

Área:  Atendimento 
 

Unidade:  Local: Brigadeiro 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona os serviços de enfermagem na realização 

de exames de imagem (Ultrassom) compreendendo desde a recepção e avaliação da 
documentação do paciente até seu correto posicionamento para o exame bem como a 

verificação das condições de uso e higienização do local, equipamentos e materiais 
disponibilizados para os exames incluindo a sua reposição, manutenção ou limpeza, se 

necessário, obedecendo as instruções (protocolos) definidas pela empresa ou 

orientações técnicas do fabricante do equipamento.  
 

 Participa de reuniões voltadas para garantia dos atendimentos, segurança dos usuários 

e melhoria de processos quanto a funcionários e pacientes. Elabora e revisa ITR's, 
documentos da qualidade relacionados à área e documentos que gerenciam o processo, 

análise crítica dos indicadores (quanto ao preenchimento das planilhas de indicadores, 
elaboração e apresentação). 

 

 Atende e orienta pacientes na eventualidade de atrasos, da necessidade de repetir-se os 

exames, na explicação de resultados ou ouvir suas reclamações bem como organiza 
“encaixes” contatando os médicos para flexibilização de suas agendas, visando agilizar o 

atendimento ou casos de emergência. 
 

 
 Zela pela segurança, higienização e observação dos procedimentos adequados durante 

os exames verificando o correto uso dos materiais e equipamentos utilizados pela 

equipe e sua atuação, treina os subordinados, participa no processo de movimentação 

de pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza 
e disciplina na área. 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Atendimento distribui, orienta e supervisiona os serviços de 

enfermagem em apoio aos serviços de Ultrassom (US) na realização de exames de imagem. 

Supervisiona Enfermeiros, Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Sala, Recepcionista 

e Maqueiro. 

 



 
(cont.) 

 
 

 Mantém-se atualizado no surgimento de novos procedimentos, materiais, instrumentos 

e equipamentos utilizados através da leitura de bibliografia especializada, pesquisas, 
participação em exposições e congressos e consultas à Internet, etc. sugerindo sua 

aplicação na área.  
 

 Periodicamente participa de auditorias internas e externas referentes a manutenção de 

certificados de qualidade. Apura eventuais irregularidades, define correções e dá 

orientações à equipe para providencias. 
 

 
 Participa de reuniões com as demais áreas sobre assuntos relacionados à sua área 

orientando sobre novas aquisições, atualização de sistemas, revisando processos, etc. 

visando agilizar o atendimento aos usuários dentro dos padrões de qualidade 

esperados. 
 

 
 Controla e autoriza a emissão de solicitações de materiais para reposição do estoque 

bem como seu recebimento, conferencia e posicionamento do material para o uso 

diário. 
 
 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para avaliação 

e controle do superior. 

 

 Eventualmente atua em treinamentos de outras equipes (Call Center, Recepção, etc.)  

dando explicações e detalhes sobre procedimentos da área visando a melhoria na 

qualidade de atendimento. 

 

 Supervisiona Enfermeiros, Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Sala, 

Recepcionista e Maqueiro. 

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

 

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Superior de Enfermagem 
 

Habilidades técnicas:  Office básico 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Empatia 

 Liderança 

 Relacionamento interpessoal 

 Trabalho em equipe 

 Proatividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Data: 01/12/2017 
 

 

 


