
 
 

 
 

 
 

Briefing de contratação: Gestor de Clinica 

Definição:  

- AA  ggeessttããoo  ddee  ccllíínniiccaa  tem como objetivo assegurar padrões clínicos ótimos e, 

consequentemente, melhorar a qualidade das práticas clínicas, com resultados a nível de 

eficiência e eficácia para o paciente e organização. 

Equipe Médica Assistencial Mínima: 

-   Um Médico gestor de clínica, com especialização e ou residência médica, reconhecida pelo 

MEC e contar com experiência mínima comprovada de 04 anos de experiência em clínica; 

Período da Assistência: 

-   Deverá ser garantido cobertura mínima de 4 horas dia, em horário administrativo, de 2º 

a 6º feira, em todas unidades de internação clínica e cirúrgica. 

Atividades Principais:  

 

 Acompanhar e orientar a equipe de trabalho do setor, definindo fluxos, protocolos, 

responsabilidades, planejando atividades e treinamentos para obter resultado eficaz; 

 Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das Comissões de assistenciais médica; 

 Gerir os dados de indicadores de qualidade e produção conforme preconizado com a 

diretoria; 

 Gerir, acompanhar, analisar e Intervir nos indicadores de desempenho dos leitos de 

enfermaria hospitalar, tais como: Ocupação, Média de Permanência, Giro de Leito e 

ISH; 

 Apresentar mensalmente os resultados e analise dos indicadores para o gestor 

principal; 

 Participar de reuniões internas quando convocado pelo gestor principal; 

 Ser referência médica para o escritório de qualidade, atuando nos grupos de 

melhorias assistenciais; 

 Realizar interface do corpo clinico e demais profissionais da instituição, com o 

objetivo de melhoria assistência na gestão de clínica. 

 Realizar e acompanhar os resultados da visita clinica horizontal. 



 
 

 
 

 
 

 

Descrição: 

Atenção 

Concentrada 
Capacidade de focar seus interesses em um estímulo (visual, auditivo, etc) 

determinado com qualidade por períodos breves ou longos. 

Capacidade de 

Análise e Síntese Analisar e identificar cenários, tendo como objetivo propor soluções eficazes. 

Comunicação Comunicar-se de forma clara e assertiva, seja através da fala ou da escrita. 

Conhecimento 

Técnico 
Possuir conhecimentos técnicos para desenvolver atividades mediante 

experiência profissional, treinamentos e/ou escolaridade. 

Foco no Resultado 
Capacidade de planejar e executar projetos que gerem resultados para 

instituição, propondo mudanças de acordo com a visão estratégica. 

Liderança 
Capacidade de delegar a equipe na organização e execução das atividades, 

inspirando confiança e influenciando de forma positiva. 

Planejamento Planejar ações e tarefas definindo prioridades e otimizando a utilização do 

tempo com foco em resultado. 

Pro-atividade 
Demonstrar capacidade de se antecipar a necessidades dos clientes e da 

instituição. 

Relacionamento 

Interpessoal 
Capacidade de interagir com diferentes pessoas com cordialidade, 

demonstrando atitudes positivas. 

Solucionar 

Conflitos 
Procurar solucionar conflitos, administrando opiniões divergentes e condições 

adversas no ambiente de trabalho. 

Trabalhar em 

Equipe 
É a capacidade interagir e cooperar com seus pares para atingir metas 

institucionais e vencer desafios. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

O contrato será de 12 meses. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital 

Drº Jayme Santos Neves ou pelo e-mail compras@hejsn.aebes.org.br em até 3(três) dias após a sua 

publicação. 
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