
 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Exercem a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, comerciais. 
Gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e serviços terceirizados de 
sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos e as atividades de 
uma organização, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização 
dos riscos. Acompanham execução orçamentária, controlam receitas, contas a pagar, 
conciliação de pagamentos e depósitos bancários. Liberam crédito, controlam custos e 
contas contábeis. Acompanham elaboração de contratos e indicadores de desempenho, 
negociam parcelamento de débitos. Liberam verba para despesas de pequeno vulto. 
Conduzem processos de implantação de normas de qualidade, aperfeiçoam fluxo de 
trabalho, delegam competências por níveis de responsabilidade. Validam processos 
administrativos e documentos. Acompanham a solução de não-conformidades apontadas 
pela auditoria. Verificam idoneidade de clientes, fornecedores. Asseguram cumprimentos 
de normas internas e externas. Analisam contexto organizacional e conjuntural; 
estabelecem diretrizes financeiras e administrativas. Definem metas do setor, estabelecem 
estratégias, critérios de seleção de parceiros, indicadores de desempenho e plano de 
contingência. Definem processos operacionais, traçam plano orçamentário, elaboram 
estudos de viabilidade financeira, participam da elaboração de normas, diretrizes e 
procedimentos, planejam implantação de normas de qualidade, participam de projetos 
específicos e analisam relatórios gerenciais. Identificam e dimensionar riscos. Valoram 
perdas e plano de prevenção de perdas. Identificam necessidade de novas funções, 
determinam perfil de funcionários da área, criam canais de comunicação entre chefia e 
funcionários; criam condições materiais e humanas para o exercício do trabalho. 
Participam do processo de contratação de funcionários, distribuição de tarefas, gerenciam 
assiduidade e pontualidade, avaliam desempenho de funcionários, decidem sobre 
desligamento de funcionários. Selecionam parceiros e fornecedores, aprovam requisição 
e autorizam a compra de materiais e serviços. Contratam serviços terceirizados. Avaliam 
prestadores de serviços e fornecedores. Identificam necessidades do cliente, inspecionam 
condições de atendimento, orientam cliente, aferem tempo e agilizam o atendimento. 
Solucionam problemas de cliente. Participam da definição de políticas da empresa, 
divulgam código de ética da empresa, metas e objetivos para funcionários. Interagem com 
demais áreas da empresa e com empresas e instituições. Conduzem reuniões e 
apresentações, participam de reuniões, atendem auditoria interna e externa, divulgam 
resultados da equipe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GERENTE DE ENFERMAGEM 

Responsável pela elaboração e organização do plano de trabalho de serviço de 
enfermagem, fazendo cumprir o regimento, normas, rotinas e protocolos assistenciais, 
sendo elo entre a equipe de enfermagem e administração. Gerencia assistência à saúde 
com base nos indicadores de qualidade, organiza materiais necessários para realização de 
exames e procedimentos hospitalares. Adequa o funcionamento da unidade assistencial 
às normas, organiza o fluxo de atendimento aos usuários, estabelece protocolos de 
atendimento. Analisa demanda dos serviços, indicadores de saúde e capacidade 
operacional da instituição. Aplica as normas legais referentes ao funcionamento da 
unidade assistencial e monitora o seu cumprimento. Acompanha os procedimentos 
realizados pela enfermagem no ambulatório. Operacionaliza ações e normas de 
autoridades sanitárias. Delega funções, identifica necessidade de treinamento. Elabora 
relatórios, analisa o custo por departamento. Informa os indicadores à administração. 

 

CONTADOR 

Acompanha e executa planejamentos de recebimentos e pagamentos. Legaliza empresas 
e notifica encerramento junto aos órgãos competentes. Administra os tributos da empresa, 
registrando atos e fatos contábeis.  Gerencia custos, prepara obrigações acessórias, 
declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administra o 
registro dos livros nos órgãos apropriados. Elabora demonstrações contábeis, prestações 
de contas à todos os órgãos necessários. Atende as visitas e solicitações de órgãos 
fiscalizadores. Analisa o faturamento das contas médicas e procedimentos que estão 
sendo realizados, verificando seu equilíbrio financeiro. 

GERENTE DE COMPRAS 

Gerencia o setor de compras, efetuando contato com fornecedores, assegurando o 
cumprimento de prazos. É responsabilidade de um Gerente de Compras atuar com 
planejamento, gestão e controle de todos os processos de compras, realizar o 
desenvolvimento e homologação de novos fornecedores de forma a obter melhores 
preços, condições de pagamento e prazos de entrega, fazer a gestão do cadastro de 
fornecedores, e a resolução de conflitos, fazer a criação e programação de indicadores de 
desempenho do departamento de compras, acompanhar as grandes tendências no mercado 
de fornecimento, fazer a gestão de equipe de compradores, planejar, dirigir e controlar as 
compras de materiais e equipamentos, de acordo com as políticas e necessidades da 
empresa, orientar e participar no desenvolvimento de novos fornecedores e das 
elaborações de forma a obter melhores preços, condições de pagamento e prazo de 
entrega, supervisionar a elaboração e manutenção de cadastro de fornecedores, atuar com 
gestão de equipe, sendo responsável, pela análise e definição do mix de produto, margem 
e giro, atuar com negociação de preços com os fornecedores, prazo de entrega e formas 
pagamento e gestão de estoque, analisar relatórios, de giro de produto para a tomada de 
ações especificas. 



 

 

 

GERENTE DE FATURAMENTO 

Responder pelo planejamento, orientação e gestão de atividades no setor de faturamento, 
de acordo com as políticas, objetivos e diretrizes pré estabelecidas pela gestão da empresa. 
Acompanha o desempenho e administra conflitos, assegurando o cumprimento de metas. 
Recebe e prepara documentos para análises cadastrais, liberação de crédito e posterior 
faturamento. Efetua acertos, quando necessário; faturamento de contas médicas e 
procedimentos e fechamento de repasse de pagamentos médicos; envio de arquivos e 
informações do faturamento a Secretaria da Saúde. Envia os valores dos pagamentos 
médicos aos escritórios de contabilidade para retirada das Notas Fiscais. 

 

GERENTE DE QUALIDADE 

O Gerente de Qualidade é o profissional responsável por definir a diretriz do setor de 
gestão da qualidade. Um Gerente de Qualidade atua na coordenação da equipe gerindo os 
processos relacionados à área de controle da qualidade, através da análise da satisfação 
dos clientes internos e externos. Para que o Profissional tenha um bom desempenho como 
Gerente de Qualidade além da graduação é essencial que possua profundo conhecimento 
em toda área de qualidade. 

 

GERENTE MÉDICO 

Planejam, coordenam e avaliam ações de saúde; definem estratégias para unidades de 
saúde; gerenciam recursos humanos e coordenam interfaces com entidades sociais e 
profissionais. Definem instruções de serviços internos. Estabelecem normas técnicas de 
funcionamento da unidade assistencial e adequam o funcionamento às normas. 
Estabelecem protocolos de atendimento médico e critérios para otimização de 
atendimento. Monitoram cumprimento de normas técnicas, administrativas e legais. 
Acompanham processos de assistência à saúde. Implantam programas de saúde e 
coordenam projetos. Dimensionam necessidades de contratação de serviço médico 
terceirizado. Representam a instituição junto à sociedade civil e órgãos governamentais. 
Participam em conselhos. 

 

 

 

 


