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Prezado (a) recepcionista,

O presente guia tem por objetivo reunir um conjunto de sugestões que deverão

nortear seu trabalho e melhorar o seu "dia a dia"!

Ao recebê-lo, compreenderá o tipo de tarefa deverá desempenhar no seu posto

de trabalho, que pode ser a Recepção Geral da Reitoria (no andar térreo do Prédio), a

Recepção Interna do Gabinete da Reitoria ou a Recepção de alguma Pró-Reitoria.

A atividade que você desempenha é muito importante para o Colégio Pedro II

(CPII), pois é você quem deixa a "primeira impressão" ao receber e atender os

visitantes.

Para realizar seu trabalho com sucesso, esteja atento (a) às habilidades próprias à

sua função, para que a qualidade de seus serviços se transforme em benefícios tanto

para a Instituição, quanto para você, garantindo seu crescimento pessoal e profissional.

Lembre que algumas das características desejadas de um profissional da área de

recepção são: bom vocabulário; boa pronúncia; postura; capacidade de concentração;

facilidade e gosto em lidar com o público; organização; dinamismo; segurança sobre as

informações prestadas; atenção aos detalhes; capacidade de utilização do tempo;

paciência; confiabilidade e responsabilidade.

Bom trabalho!

Elaboração:

Equipe da Seção de Pesquisa Institucional (SPl);

Diretoria de Gestão do Conhecimento (DGC):

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODI)

Maio de 2015
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ATENDIMENTO AO PUBLICO

• Quais os princípios básicos para o atendimento?

O atendimento ao público requer muita responsabilidade e um estado de espírito

baseado na eficiência.

O (A) recepcionista reflete a primeira impressão dos serviços prestados pelo CPII

e, por isso, precisa utilizar diariamente aos seguintes princípios do bom atendimento:

• Atenção

Ex.: Acompanhar a movimentação das pessoas e o que está acontecendo perto

de seu posto;

• Autorização

Ex.: Permitir a entrada, apenas, por meio de autorização do setor responsável;

• Cordialidade

Ex.: Deixar o visitante falar e demonstrar interesse pelo que está ouvindo;

• Educação

Ex.: Ser gentil e dominar emoções;

• Empatia

Ex.: Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor;

• Escuta

Ex.: Ouvir, interpretar os pedidos e encaminhá-los corretamente;

• Identificação

Ex.: Cadastrar e fornecer crachá aos visitantes;

• Localização

Ex.: Conhecer as principais dependências do Colégio.
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• Atendimento Telefônico

Além de observar os princípios anteriormente listados, o atendimento telefônico

requer que sejam adotados os seguintes cuidados:

• Rigor na identificação.

Por exemplo:

- "Colégio Pedro II, Fulana, boa tarde."

(Para chamadas externas).

- "Recepção, Beltrano, boa tarde."

(Para chamadas internas);

Evite falar "quemfala?", "quem éT

"quem gostaria?". Seja educado ao

telefone e pergunte de uma outra

forma como "por gentileza, quem

deseja falar ou quem querfalar?";

• Não deixar a ligação em espera além do necessário;

• Tentar evitar que o barulho ao redor prejudique ou interfira no diálogo;

• Dar prioridade às ligações de interesse da instituição, mesmo que em prejuízo

das comunicações particulares;

• Pedir licença para atender a 2a linha;

• Informar ao segundo atendido que "está em outra ligação" e se pode aguardar;

^^^^^^^ • Evitar comer, beber, mascar chiclete ou

chupar balas enquanto fala;

• Quando for transferir uma ligação externa, ter

a delicadeza de adiantar o assunto ao destinatário e

questioná-lo sobre a possibilidade da transferência.

Nunca diga "

", afinal ele

não está perdido! Diga

apenas:"'

• Usar um tom de voz firme, claro e

gentil ao telefone, evitando gírias, diminutivos,

gritos ou intimidades. por exemplo;

• Durante uma ligação, evitar conversas

paralelas com os colegas de trabalho, e,

quando inevitável, pedir licença e colocar o telefone na posição "mudo";

Não transfira diretamente a

ligação! Busque saber se o

destinatário está em seu local

de trabalho e se pode atender.
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• Conter os ânimos com pessoas mal-educadas

mantendo a calma e a boa postura, evitando

interrompê-las, gritar ou retribuir com agressividade;

• Ser natural e simpática ao telefone.

• Se você é um (a) recepcionista interno (a), tenha o cuidado de:

• Cumprir o compromisso de retorno das ligações nos dias e horários ajustados e,

quando necessário, justificar os imprevistos;

Quando ligar, diga já na primeira frase Oseu nome.
identifique a área do CPII onde trabalha e esclareça <

porquê da ligação.
Diga. por uom ata, sou aciono (aj,

•ionista do Gabinete da Reitoria do

Colégio Pedro II e gostaria de..."

• Iniciar a conversa

perguntando se a pessoa pode

atender naquele momento,

principalmente quando dirigida a

um número celular;

Anotar todos os recados e entregar por escrito aos respectivos destinatários.

• Controle de Acesso

O acesso de pessoas no Prédio da Reitoria SOMENTE será permitido àqueles que

possuem crachá de identificação funcional ou, após identificados e cadastrados,

recebam autorização de entrada.

O controle seguirá a seguinte rotina de procedimentos:

1) Para visitantes e servidores inativos:

• Solicite um documento de identidade (oficial e com foto) para efetuar o cadastro

no Sistema da Portaria;

Preencha todos os campos disponíveis no cadastro;

Coloque no campo "Observações" o número do telefone de contato da pessoa;

Caso o sistema esteja com algum problema, preencha a planilha manualmente e

egistre o sucedido na Livro de Ocorrências;

Ligue para o ramal desejado e solicite autorização para o acesso;

Entregue o crachá e informe ao visitante que o mesmo deverá ser devolvido no

momento da saída.
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2) Para servidores ativos e estagiários:

• Certifique-se de que todos os servidores

ativos e estagiários que acessam o prédio

portam crachá de identificação;

• ATENÇÃO! O cadastro

no sistema também deverá ser

efetuado quando o servidor ativo

ou o estagiário não portarem crachá.

Neste caso, será aplicada a mesma

rotina dos visitantes, além de ser

necessário o lançamento de seu nome e

matrícula na lista de acessos sem crachá.

Importante: O cadastro não se

aplica somente aos visitantes, mas
também aos servidores sem crachá!

O crachá de identificação e a

autorização de acesso pelo

responsável da área são

imprescindíveis para permitir o acesso
de pessoas ao prédio da Reitoria.

Lembre-se:

> Seja sempre simpático, explique com clareza o motivo do cadastro e não se

indisponha ou encare o questionamento como um problemapessoal.

> Você possui o Livro de Ocorrências para comunicar qualquer evento que fuja à

normalidade. Tenha certeza de que seus superiores estarão sempre dispostos a

ajudar.

»iFique "por dentro

Seja gentil! Isso fará

toda a diferença!

> Somente o Protocolo é responsável por receber requerimentos,

correspondências e outras entregas;

> Somente a Procuradoria Jurídica, a Chefia do Gabinete da Reitoria e o Pró-

Reitor citado no documento estão autorizadas a receber Oficiais de Justiça e

Intimações Judiciais;

> Reclamações, críticas e sugestões devem ser enviadas por e-mail à "Ouvidoria";

> Entregas pessoais somente poderão ser recebidas pelas próprias pessoas a quem

se destinam;
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> Ao final do expediente, confira se todos os crachás de visitante foram

devolvidos, e caso algum esteja faltando, identifique e contate a pessoa que o

recebeu para solicitar a devolução.
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