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1.  OBJETIVO 

Executar os serviços sindicais de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pelo sindicato e 
inspecioná-los de forma a assegurar que os mesmos foram executados segundo estes padrões. 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

� Informações da JUCEG; 

� Propostas de Convênios (quando existir); 

� Análise Crítica pela Direção 

3.  RESPONSABILIDADES 

3.1  - Departamento Financeiro 

� Realizar o cadastro de Contribuintes e Associados; 

� Comunicar ao Represente da Direção as não-conformidades graves (críticas). 

3.2  - Gerente Administrativo 

� Orientar a equipe de produção na realização das atividades; 

� Acompanhar a equipe de produção no que se refere o prazo de entrega de documentos para 

consulta, integridade dos documentos e qualidade; 

� Acompanhar a inspeção de cada fase, bem como a inspeção final dos serviços de cada fase; 

� Orientar a equipe de produção na solução de problemas não críticos; 

� Comunicar ao Represente da Direção as não-conformidades graves (críticas). 

3.3  - Responsável pela Capacitação Profissional e Marketing 

� Tabular as respostas das avaliações da Satisfação do Cliente; 

� Comunicar ao Gerente Administrativo as não-conformidades graves (críticas). 

� Orientar o Departamento de Cadastro e Cobrança na realização do cadastro do associado, quando 

necessário; 

3.4  - Equipe de Fornecimento de Serviço 

� Executar cada serviço conforme estabelecido nas IT’s – Instruções de Trabalho. 

� Comunicar ao Gerente Administrativo as não-conformidades graves (críticas); 

� Realizar os projetos e desenvolvimento. 

4.  PROCEDIMENTOS 

4.1 - Cadastro de Contribuintes e Associados 

Proceder conforme as orientações contidas na Instrução de Trabalho nº.  22 . 
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4.2 - Realização de Serviços 

 Os serviços oferecidos aos associados estão estabelecidos nas Instruções de Trabalho: 

- IT. 01 – Atendimento e Recepção;  

- IT.02 – Agenda de Cursos e Eventos; 

- IT.03 – Banco de Talentos; 

- IT.04 – Atualização e Cadastro de Empresas no Site – Oportunidades e Negócios; 

- IT.06 –  Entrega de Cartões da Unimed; 

- IT.07 – Convênio SESC; 

- IT.09 – Alteração de Dados Pessoa Jurídica, Pessoa Física e 2ª Via de Cartão Unimed; 

- IT.10 – Unimed – Inclusão Pessoa Jurídica e Pessoa Física; 

- IT.11 – Unimed – Exclusão Pessoa Jurídica e Pessoa Física; 

- IT.12 – Utilização do Auditório e Acessórios;  

- IT.13 – Medicina e Segurança no Trabalho; 

- IT.15 – Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços; 

- IT.16 – Cobrança da Contribuição Confederativa, Sindical e Taxa Social; 

- IT.17 – Contratação de Pessoal; 

- IT.19 –  Rescisão Contrato de Trabalho; 

- IT.20 – Certidão de Regularidade Sindical e Atestado de Exclusividade; 

- IT.21 – Fixação dos Valores das Contribuições Confederativa e Social; 

- IT.22 – Cadastro de Empresa Contribuinte, Associadas, Contribuinte Espontâneo e Filiado 
Aposentado e Atualizações; 

- IT.23 – Eleições Sindicais; 

- IT. 25 – Serviços Auxiliares e Administrativos; 

- IT.26 – Convenções Coletivas de Trabalho; 

- IT.27 – Recebimento e Arquivo de Documentos; 

- IT.28 – Documentos Contábeis; 

- IT.30 - Elaboração do Informativo Semanal Leia; 

- IT.31 - Assessoria e Consultoria pela ASJUR; 

- IT.32 - Retificação do Orçamento, Proposta Orçamentária e Prestação de Contas. 
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Nos casos em que haja necessidade de ações corretivas, ações preventivas e de melhoria dos serviços 
fornecidos, o Gerente Administrativo juntamente com o responsável pela identificação da necessidade devem 
tomar as devidas providências. 

Em cada IT – Instrução Trabalho está discriminado: 

� Objetivo 

� Documentos de referência; 

� Procedimento; 

� Formulários e modelos correlatos; 

� Controle de registros. 

Além dos serviços já oferecidos pelo sindicato, novos serviços podem ser criados por qualquer colaborador 
desde que aprovados na Pauta Presidente, conforme o PR.02 – Análise Crítica pela Direção. 

4.3 - Projeto e desenvolvimento 

Os serviços oferecidos aos associados serão planejados e desenvolvidos de acordo com as deliberações 
tomadas nas reuniões da Diretoria e Presidente e Assessores, cujos registros serão na Pauta Presidente ou 
nas Atas de Reuniões da Diretoria. 

4.4 - Satisfação de Cliente 

A Avaliação de Satisfação de Clientes será disponibilizada no site do Sinat e também será enviada para nosso 
newsletter quando julgar necessário. 

Uma vez por ano, o Responsável pela Capacitação Profissional e Marketing fará a tabulação das respostas, 
elaborará um relatório que será discutido com o Presidente para que sejam tomadas as ações corretivas e/ou 
preventivas e/ou melhorias julgadas pertinentes. 

O Responsável pela Capacitação Profissional e Marketing deve organizar os dados da pesquisa de satisfação, 
da seguinte forma: 

Para cada questão do questionário de Avaliação da Satisfação do Cliente (FORM.09), verificar a quantidade de 
respostas com avaliação ótimo, bom, regular ou ruim. 

Em seguida, calcular, para cada questão, o seguinte valor: 

Nota (N):      N = (10*ot + 7*bo + 5*re + 3,5* fr +*1*ru)  / na 

Sendo: 

• ot = quantidade de respostas avaliadas como “ótimo” para a questão 

• bo = quantidade de respostas avaliadas como “bom” para a questão 

• re = quantidade de respostas avaliadas como “regular” para a questão 

• ru = quantidade de respostas avaliadas como “ruim” para a questão  

• na = número de avaliações respondidas 
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Estes valores representam indicadores de satisfação e devem ser tabulados pelo Responsável pela 
Capacitação Profissional e Marketing sob a forma de um relatório. O Responsável pela Capacitação 
Profissional e Marketing deve compará-los com as metas estabelecidas pela empresa para a satisfação dos 
clientes, e apresentar na Pauta Presidente para análise crítica da direção. Além das avaliações devem ser 
analisados os comentários do cliente. 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

� FORM. 09 – Avaliação da Satisfação do Cliente 

6.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 
forma: 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação  
Tempo de 
Retenção  

Descarte 

Avaliação da 
Satisfação do 

Cliente FORM.09 
Site do Sinat 

Web 

Acesso livre 

 
www.sinat. 

com.br / 
Avaliação de 
Satisfação do 

Cliente 

Permanente _ 

Pauta da 
Presidência 

Sistema 
TCS/Tarefas 

Eletrônico  

Acesso livre 

TCS 
\Favoritos 
\Tarefas\ 

Incluir 

Permanente - 

Relatório de 
Satisfação de 

Cliente 

 

P:\CAPACITACAO 

Eletrônico 
Acesso para 

edição 
exclusivo da 
Assessora de 
Capacitação 
Profissional e 

Marketing 

P:\CAPACITA
CAO\ 

Capacitação 
Profissional\ 
Pesquisa de 
Satisfação de 
Clientes “ano” 

Permanente --- 



 

 

 


