
 

 

 

 

LUCY MONTORO FERNANDÓPOLIS 

O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA 

COMPETÊNCIAS 

 

 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO: Planejar, organizar, controlar as ações nas áreas, 

elaborar planejamento organizacional, promover estudos de racionalização, e 

controlar o desempenho organizacional, prestar orientações administrativas a 

organizações e pessoas, prestar contas de serviços e metas a Gestora e a Secretaria 

de Estado da Saúde. Coordenar, executar e supervisionar as atividades relativas à 

Sua área de atuação, junto aos técnicos sob Sua supervisão, assegurando a 

regularidade do desenvolvimento dos diversos processos e procedimentos 

administrativos. 

 

GERENTE MÉDICO: Estabelecer a orientação clínica e administrativa pautada nas 

Normas de Recomendações da Rede de Reabilitação Lucy Montoro. Prestar 

supervisão técnica aos programas. Promover a correta utilização dos recursos 

humanos e materiais dos serviços da Área Clínica. Coordenar as atividades 

científicas e clínicas. 

 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO I: Planejar, organizar, controlar as ações nas 

áreas, elaborar planejamento organizacional, promover estudos de racionalização, 

e controlar o desempenho organizacional, prestar orientações administrativas a 

organizações e pessoas, prestar contas de serviços e metas a Gestora e a Secretaria 

de Estado da Saúde. Coordenar, executar e supervisionar as atividades relativas à 

Sua área de atuação, junto aos técnicos sob sua supervisão, assegurando a 

regularidade do desenvolvimento dos diversos processos e procedimentos 

administrativos. 

 

 

 



 

 

 

ENCARREGADO DE ESTOQUE: Receber requisições de compras, executar 

processo de cotação e concretizar a compra de serviços, produtos, matérias-primas 

e equipamentos, acompanhar o fluxo de entregas, suprir a entrega de materiais 

para as áreas, supervisionar processos de compra, preparar relatórios e fazer o 

papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores. 

 

PREPARADOR FÍSICO: Desenvolver, com crianças, jovens e adultos, atividades 

físicas, ensinar técnicas desportivas, realizar treinamentos especializados com 

atletas de diferentes esportes, instruir-lhes acerca dos princípios e regras inerentes 

a cada um deles, acompanhar e supervisionar as práticas desportivas, elaborar 

informes técnicos e científicos na área de atividades físicas e do desporto. 

 

CONTADOR: Legalizam a empresa, elaborando contrato social/estatuto e 

notificando encerramento junto aos órgãos competentes, administram os tributos 

da empresa, registram atos e fatos contábeis, controlam o ativo permanente, 

gerenciam custos, preparam obrigações acessórias, tais como, declarações 

acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administram o registro 

dos livros nos órgãos apropriados, elaboram demonstrações contábeis, prestam 

consultoria e informações gerenciais, realizam auditoria interna e externa, atendem 

solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam perícia. 

 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II: Supervisionam rotinas administrativas em 

instituições públicas e privadas, chefiando diretamente equipe de escriturários, 

auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de máquina de 

escritório e contínuos. Coordenam serviços gerais de malotes, mensageiros, 

transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamento, 

mobiliário, instalações etc., administram recursos humanos, bens patrimoniais e 

materiais de consumo, organizam documentos e correspondências, gerenciam 

equipe. Podem manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), 

verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas 

fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos. 

 

 



 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Recepcionam e prestam serviços de apoio a 

clientes, pacientes, visitantes, prestam atendimento telefônico e fornecem 

informações necessárias. Marcam horário para atendimento junto aos subsetores 

administrativos e direcionam a sala indicada. Observam normas internas de 

segurança. Organizam informações e planejam o trabalho cotidiano. 

 

COPEIRA: Preparar o café da manhã e lavar os utensílios, controlar os materiais 

de consumo, manter a limpeza, higiene e segurança do local de trabalho. 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Desenvolver e implantar sistemas informatizados 

dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema, especificando sua 

arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, administrar ambientes 

informatizados e prestar suporte técnico, estabelecer padrões, coordenar projetos 

e Oferecer soluções para ambientes informatizados. 

 

ENFERMAGEM: Desenvolver atividades de enfermagem no âmbito de assistência, 

respondendo pelo serviço de enfermagem, visando garantir um serviço de qualidade 

aos clientes. Prestar cuidados básicos de enfermagem, sob a supervisão de 

enfermeiro, obedecendo aos limites da autonomia que o cargo lhe confere, visando 

garantir os cuidados necessários e o atendimento com excelência aos pacientes. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Desenvolver atividades de enfermagem no âmbito 

de assistência, respondendo pelo serviço de enfermagem, visando garantir um 

serviço de qualidade aos clientes. Prestar cuidados básicos de enfermagem, sob a 

supervisão de enfermeiro, obedecendo aos limites da autonomia que o cargo lhe 

confere, visando garantir os cuidados necessários e o atendimento com excelência 

aos pacientes. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Prestam assistência as atividades específicas 

prestadas pelo profissional do respectivo setor onde este é lotado. Auxiliam na 

organização de atividades administrativas e específicas. Efetuar a limpeza do 

prédio: consultórios, salas de atendimentos, enfermaria, recepção, administração, 

sanitários, vidros, etc., executar o recolhimento do resíduo comum e do resíduo 

infecto contaminante das dependências do SRLM Fernandópolis. 



 

 

 

FISIOTERAPEUTA NEUROFUNCIONAL: Aplicar técnicas fisioterapêuticas para 

prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e clientes, atender e avaliar as 

condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos 

específicos da fisioterapia e suas especialidades, desenvolver e implementar 

programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. 

 

FONOAUDIÓLOGO: Realizar tratamento fonoaudiólogo prevenção, e de pacientes 

aplicando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Avaliar 

pacientes e clientes, realizar diagnóstico fonoaudiólogo, orientar pacientes, 

clientes, familiares, cuidadores e responsáveis, atuar em programas de prevenção, 

promoção da saúde e qualidade de Vida, exercer atividades técnico-cientificas 

através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e 

participação eventos científicos. 

 

ADVOGADO: Postulam, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando 

ações, solicitando providências junto ao magistrado ou Ministério Público, 

avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais 

comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri. E 

extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de 

lei, analisando legislação para atualização e implementação, assistindo empresas, 

pessoas e entidades, assessorando negociações internacionais e nacionais. Zelam 

pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando 

negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios 

éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito. 

 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: Executar serviços de manutenção, reparando e 

instalando peças e componentes e equipamentos. Para os profissionais do setor, 

não existe um local fixo de trabalho, podendo o mesmo atuar em todos os setores 

da empresa caso haja necessidade de realização reparos e pequenas manutenções 

em geral. Especificamente para esses profissionais existe uma sala de depósito de 

materiais, onde permanecem guardadas algumas ferramentas e equipamentos de 

trabalho como furadeiras, ferramentas manuais e diversos EPI. Realizam trabalhos 

de troca de lâmpadas, pequenos consertos mecânicos, consertos e reparos prediais 

nas dependências da empresa e manutenção de aparelhos de ar condicionados. 



 

 

 

PROFESSORES DE CURSOS: Ministrar aulas práticas, acompanhar a produção 

da área cultural, planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico, avaliar o 

processo de ensino-aprendizagem, Avaliar o desenvolvimento das atividades. 

 

TELEFONISTA: Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e realizar 

chamadas telefônicas, auxiliar Os clientes fornecendo informações em geral. 

 

PORTEIRO: Manter a ordem, atender a portaria de pacientes, bem como, no 

atendimento e a pacientes quando se fizer necessário. 

 

PSICOLOGO: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 

processos mentais e sociais de indivíduos, com a finalidade de análise, tratamento, 

orientação e educação, diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de 

adaptação social, elucidando conflitos e questões, acompanhar os pacientes 

durante o processo de tratamento ou cura, desenvolver pesquisas teóricas, clínicas 

e experimentais. 

 

RECEPCIONISTA: Recepcionar e prestar serviço de apoio ao usuário, como: 

realizar cadastros, fichas de atendimento, verificar os documentos dos usuários, 

agendar os retornos, exames e Inter consulta, além de informar o local em que o 

mesmo deve aguardar. 

 

ASSISTENTE SOCIAL: Acolher o usuário da instituição, providenciar o 

encaminhamento dos mesmos a serviços disponibilizados pela comunidade, ou 

ainda, a serviços credenciados, ressaltando que esse setor busca viabilizar o acesso 

dos usuários aos bens de serviços que podem ser utilizados, orientando-os e 

informando sobre os procedimentos que devem ser seguidos, bem como, a 

canalização das queixas, elogios, e sugestões dos usuários. Informar todos os 

procedimentos e as normas a serem seguidas tanto no Ambulatório como na rede 

geral de assistência à saúde, como os atendimentos Unidades Básicas de Saúde — 

UBSs, atendimento de urgência/emergência — Pronto Socorro, etc. 

 

 



 

 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Realizar intervenções e tratamento de pacientes, 

utilizando procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopédica, avaliar 

funções e atividades, analisar condições dos pacientes, realizar diagnósticos, atuar 

na orientação de pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolver, de 

saúde e idade de vida. 

 

 

 

 


