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Como contratar 
uma secretária para 
consultório médico
Está pensando em contratar uma secretária? Já tentou antes 

mas não deu certo? Este guia está aqui para te ajudar!

O papel da secretária no consultório é muito importante. Ela é o braço 

direito do profissional da saúde e é quem tem o primeiro contato com 

os pacientes, ou seja, quem passa a primeira impressão da clínica.

Às vezes pode parecer que não existe uma recepcionista ideal 

para seu consultório, mas isso não é verdade. Você só precisa 

da técnica certa para encontrá-la, afinal, receber currículos e 

indicações não é suficiente para escolher a pessoa certa.

Então aqui vão algumas dicas básicas para selecionar 

uma boa secretária e ainda uma série de competências e 

perguntas para você aplicar durante a entrevista.

Boa leitura!
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Defina o que 
exatamente você 
espera da secretária
*Como sabemos que a maioria das pessoas que trabalham na função de 

secretária são mulheres, vamos abordá-la no feminino para ficar mais 

próximo da realidade que você enfrentará durante a contratação. 

O primeiro passo neste processo é definir claramente o que você 

espera desta colaboradora. Então identifique o porquê você precisa 

fazer a contratação e como a pessoa irá auxiliar na clínica.

Defina qual será o nível de responsabilidade da secretária. Ela irá cuidar de 

contas a pagar e recebimentos? Vai fazer o fechamento do mês e entregar 

relatórios? Vai cuidar da clínica quando você não estiver lá? Vai te auxiliar 

nos atendimentos? E o faturamento, estará a encargo dela? Nesse caso, 

é um nível alto de responsabilidade e você deve ser bem criterioso na 

seleção, além de oferecer uma remuneração adequada a tais requisitos.

No caso da função ser mais simples, como fazer agendamentos, 

recepcionar os pacientes, realizar a limpeza e a organização do 

local, a complexidade para a contratação é um pouco menor.

Um ponto a ser levado em consideração é se você já tem outras secretárias 

trabalhando na clínica. Nessa situação, você precisa organizar a divisão de 

funções para que ninguém tenha dúvidas sobre suas atividades. Procure 

incluir suas colaboradoras no processo seletivo da nova secretária, consulte 

a opinião delas e deixe-as a par da contratação, afinal, você não quer 

gerar conflitos mas sim que elas se deem bem trabalhando juntas.

Lembre-se, o principal ponto para um funcionário ter bons resultados, é saber o 

que é esperado dele. Só quando ele entende quais são suas responsabilidades 

na clínica, ele é capaz de focar seus esforços para cumpri-las bem.
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Divulgue a vaga
Agora que você já sabe bem o que espera da sua nova secretária, é 

hora de divulgar a vaga. Você precisa entender o contexto em que está 

inserido: se for uma cidade pequena, é importante divulgar boca a boca e 

também colar um cartaz de contratação na clínica. Em uma cidade grande 

é mais eficiente divulgar a vaga em sites ou empresas especializadas.

Uma estratégia de divulgação que vale para todos e com certeza é 

a melhor, é usar as redes sociais! Prepare um texto descrevendo a 

vaga e, de preferência, poste-o junto com uma foto, pois assim chama 

mais a atenção e facilita o compartilhamento. Publique nos grupos 

em que você está e peça para que amigos divulguem a vaga.

Você também pode pedir indicações para colegas da profissão e 

também para recepcionistas que você conhece e confia.

O mais importante na divulgação da vaga é ser muito claro na 

comunicação, explicitar o que é esperado no cargo, a data de início 

e solicitar uma ação específica. Por exemplo, “envie seu currículo 

para este e-mail” ou “entre em contato por este telefone”.

Não diga apenas que é uma vaga para secretária, discorra um pouco sobre 

as funções que ela terá, assim, você atrai as pessoas certas. Por exemplo, 

se escrever que é preciso ter conhecimentos básicos de informática e 

excel, vai despertar o interesse de quem cumpre esse requisito.

Também pense em quais benefícios você pode oferecer e divulgue-os, 

como “ambiente agradável e colaborativo”, “oportunidade de aprendizado”, 

ou o que você enxergar como vantagem em trabalhar na clínica.
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O que você deve 
fazer na entrevista
Depois de divulgar a vaga e receber várias candidaturas, chegou a hora de 

fazer as entrevistas. Neste momento, não é só o comportamento da candidata 

que importa, você também deve se atentar a alguns pontos para conseguir 

extrair respostas sinceras e relevantes durante a conversa. Para isso, existem 

algumas técnicas de Recursos Humanos que o entrevistador pode usar.

Afaste os preconceitos

Vá para a entrevista com a mente aberta. Não julgue as candidatas por 

características além de suas competências e experiência. Muitas vezes, 

tendemos a gostar das pessoas parecidas conosco mas ser diferente 

não é ruim, inclusive, a diversidade pode trazer inovação, novos olhares 

e criatividade para o dia a dia da clínica. Portanto, fuja dos estereótipos 

e achismos e faça uma análise consciente durante a entrevista.
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Quebre o gelo

Vale lembrar que a entrevista costuma ser um momento tenso, em que a 

candidata pode estar desconfortável. É uma situação um pouco artificial 

e isso não tem relação com as competências a serem avaliadas. 

Para que a tensão não influencie no desempenho da potencial secretária, tente 

ser simpático e entender a situação. Empatia é fundamental, então se coloque 

no lugar da candidata, que pode estar um pouco nervosa, e tente quebrar o 

gelo. Deixe a pessoa confortável e assim ela vai se abrindo e mostrando quem 

realmente é. Afinal, você não está procurando uma pessoa que apenas dê boas 

respostas, você quer encontrar alguém para trabalhar diariamente na clínica.
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Seja claro 

Agora é a hora de tirar todas as dúvidas, tanto suas quanto da candidata, 

portanto, antes de começar com a série de perguntas, é interessante 

falar sobre o que se espera do candidato. Deixe claro o cargo e a 

função, ou seja, o que é a vaga e o que vai ser pedido e avaliado. 

Explique os valores da empresa, como funciona a clínica e como ela 

vai fazer parte de seu dia a dia. Essa é a hora para alinhar expectativas 

para que ninguém se sinta decepcionado e também para que, caso ela 

seja contratada, fique por bastante tempo com você no consultório.

Pergunte a pretensão salarial das candidatas, assim você analisa 

se o valor esperado está próximo ao que você está disposto a 

pagar. Porém, uma dica é deixar para negociar o salário apenas 

com a candidata que você pretende contratar, assim, esse 

assunto fica mais resguardado e não será divulgado por aí.

Estabeleça um diálogo

Os processos seletivos mais modernos não avaliam apenas dados do 

currículo, mas também as competências do entrevistado. Portanto, 

estabelecer um diálogo na hora da entrevista é fundamental.

Peça para a candidata contar suas experiências, faça perguntas 

abertas. Se a resposta for vaga ou sem sentido, insista, deixe a pessoa 

falar. Tire essa preocupação de que ela tem que dar um show. Na 

verdade, a candidata tem que ser autêntica e espontânea. 

As pessoas costumam se esquecer disso, mas o bom funcionário fica na 

clínica porque ele quer. Então diga abertamente o que quer e espera, para 

conseguir uma resposta honesta e assim avaliar se é o que você busca. 

Não encare a entrevista como um jogo de adivinhação. Se você fizer perguntas 

muito diretas e engessadas, as respostas também serão assim, impossibilitando 

uma análise mais profunda de competências e características. Não faça a 

entrevista parecer uma berlinda em que a pessoa está sendo julgada, mas sim 

uma conversa amigável. Dessa forma, você já passa uma boa impressão do 

ambiente de trabalho e instiga a vontade da pessoa em trabalhar com você.
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Fique atento

Ema entrevista não é composta apenas de perguntas e respostas. Você, como 

entrevistador, precisa ter uma visão holística e analisar o comportamento 

da candidata. Fique atento aos detalhes: se a pessoa é educada, gentil, sua 

postura e vestimentas, seu entusiasmo, vocabulário e o tom de voz. Nas 

deixas da conversa você vai perceber se ela combina com o perfil da clínica.

Dê um retorno a todos

É importante dar um retorno às candidatas no final do processo e 

deixar claro para quem não foi escolhida que é porque não tem o 

perfil ideal para a clínica e não por ser incompetente. Essa atitude é 

muito bacana para as entrevistadas e também constrói uma imagem 

positiva da clínica, que pode concluir esse processo seletivo mas 

deixar as portas abertas para uma oportunidade no futuro.
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Competências e 
perguntas para 
a entrevista
Chegou a hora de falar sobre as perguntas! Como falamos nos tópicos 

anteriores, o objetivo da entrevista é analisar se a candidata tem as 

competências necessárias para o cargo em questão. Portanto, as perguntas 

devem ser direcionadas a identificar essas características na pessoa, mas você 

não deve evidenciar na conversa quais competências estão sendo avaliadas.

Uma boa dica é já selecionar exatamente as perguntas que fará 

antes de começar a entrevistas, assim você não corre o risco de 

perder o foco ou ficar sem saber o que fazer. Você pode definir 

perguntas padrão para todas as entrevistadas mas também selecionar 

algumas perguntas que ache relevante para aplicar individualmente, 

por exemplo em relação a alguma experiência específica.

Quer mais uma dica? Faça sempre perguntas abertas e situacionais, 

porque você vê as respostas aplicadas à realidade e diminui as 

chances da candidata citar competências que na verdade não tem. 

Por exemplo, se você perguntar: “Você é uma pessoa responsável?”, 

provavelmente a pessoa vá responder: “Sim, sou extremamente 

responsável”. Essa é uma resposta muito vaga e sem fundamento.

Contudo se você perguntar: “Me conte alguma situação em que você 

foi encarregada de uma grande responsabilidade”. Dessa maneira, você 

induz a candidata a trazer um exemplo real. Não exija necessariamente 

uma exemplo profissional. Às vezes uma situação pessoal demonstra 

a competência questionada. Nesse caso, ela poderia citar algum 

exemplo com seu filho ou alguém da família, por exemplo.

Agora que você está por dentro de todas essas dicas, vamos falar 

de cada competência necessária para uma boa secretária e as 

perguntas que você pode fazer para analisá-las. Vamos lá?

?? ?
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Comunicação

É muito importante para uma secretária conseguir se comunicar com clareza, 

sem timidez e com tato com seu ouvinte. Você precisa se assegurar de que 

ela tem uma boa dicção, pensamento e fala objetivos, sabendo se organizar 

mesmo com um grande número de informações, afinal, ela irá receber ligações 

ao mesmo tempo que organiza documentos e recebe pacientes na clínica.

Também certifique-se de que ela é capaz de passar informações negativas 

sem ser rude, pois muitas vezes ela precisará adiar agendamentos e lidar 

com pacientes na recepção quando os atendimentos estiverem atrasados.

Outro ponto importante é a sua comunicação com a secretária, 

então busque alguém com sinergia e responsabilidade para 

que você nunca perca recados ou compromissos.

As perguntas a seguir vão te ajudar a identificar todos esses aspectos:

 — Como você sabe que está conseguindo se fazer entender ao conversar 

com alguém? 

 — Conte uma vez que você teve que lidar com muita informação ao mesmo 

tempo. Como você se organizou? 

 — Você já teve que dar alguma notícia ruim para alguém?

 — Você é uma pessoa tímida? Teve alguma situação em que teve que enfrentar 

a timidez?
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Comprometimento

Comprometimento é uma competência imprescindível em qualquer 

função. A pessoa entrevistada precisa demonstrar interesse pelo trabalho 

e se comprometer com os desafios que irão surgir na função.

Provavelmente, a secretária precisará resolver problemas 

inesperados e dar suporte em emergências, como ficar até mais 

tarde vez ou outra ou então te ajudar em algum imprevisto.

Com essas perguntas situacionais você será capaz de identificar 

se a candidata é comprometida com seus afazeres:

 — Descreva-me uma situação em que você assumiu responsabilidade por 

uma tarefa que não fazia parte de suas atribuições.

 — Me conta uma vez que você demonstrou comprometimento com algo.

 — Conte uma situação onde você teve que fazer esforço extra para atender a 

uma emergência.

Familiaridade com tecnologia

A tecnologia hoje está em todos os lugares, inclusive nas clínicas e 

consultórios. Mesmo que você não seja tão ligado em ferramentas 

tecnológicas, sua secretária precisa ser. Porque a recepção funciona 

extremamente mais ágil e organizada com os recursos digitais.

Então confirme que ela tem conhecimento básico para usar e-mail, 

WhatsApp, Facebook e ainda que sabe manejar um software de gestão 

com agenda digital. Também é importante que ela se familiarize com 

planilhas do excel e dispositivos como celular, computador e impressora.

É claro que não basta ela saber usar estes equipamentos, 

você precisa colaborar em implementar esses processos mais 

automatizados na clínica. Se ela for boa com organização e 

processos, melhor ainda! Vocês podem fazer isso juntos.

A seguir, temos três perguntas que te ajudam a identificar essa competência:

 — Você já usou algum sistema de gestão (agenda e controle financeiro)?

 — Você usa a internet no dia a dia?

 — Sabe fazer o uso básico do excel? Me conte alguma experiência com a 

ferramenta.
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Foco no paciente

Humanizar o atendimento ao paciente é uma das formas de 

garantir a fidelização deles com a clínica. Algumas técnicas 

de gestão, como recrutamento e seleção, capacitação 

constante e colaboração ajudam nesse quesito.

Então agora é a hora do primeiro passo: recrutar e selecionar uma secretária 

que tenha empatia e tato com os pacientes. Garanta que ela valorize cada 

um deles e que se esforce para ser solícita, prestativa e agradável.

Além de observar isso em seu comportamento, você pode aplicar estas 

duas perguntas para mapear a característica de foco no paciente:

 — Se uma pessoa fosse mal educada com você, como você responderia a ela?

 — Se um paciente ligasse desesperado por uma consulta mas não houvesse 

horário para os próximos 20 dias, o que você faria?

http://blog.iclinic.com.br/a-importancia-da-humanizacao-do-atendimento-na-gestao-medica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=guia-como-contratar-uma-secretaria
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Gestão

Se a sua intenção ao contratar uma secretária é que ela te ajude 

com questões administrativas, essa competência é extremamente 

importante. Uma pessoa com habilidades de gestão vai ser capaz 

de tomar decisões e resolver problemas, organizar documentos 

e horários, trabalhar em equipe e também liderar pessoas.

A liderança é importante no caso de haver outros colaboradores 

que precisam de supervisão e instrução no dia a dia. E o trabalho 

em equipe é necessário quando você já tem outros funcionários, 

assim, ela será capaz de colaborar nas atividades.

Mesmo se você estiver procurando uma secretária que faça atividades 

mais básicas, a competência de gestão é importante para que ela 

tenha jogo de cintura com os desafios do dia a dia. Além disso, ela 

terá potencial para tomar mais responsabilidades no futuro.

As questões abaixo permitem que você identifique a 

habilidade de gestão durante a entrevista:

 — Me fala de uma situação em que você teve que tomar uma decisão.

 — Me conta como você organizou a sua semana.

 — Você já trabalhou em equipe? Como foi?

 — Você já liderou alguma equipe ou projeto? Me conte sua experiência.

Prazos

Sabemos que os prazos na recepção são apertados. As atividades 

precisam ser feitas diariamente sem falta e é preciso saber 

incluir imprevistos na rotina apertada. Para lidar com tudo isso, 

a secretária precisa ser boa em planejar e priorizar. 

Por exemplo, ela pode fazer o planejamento das atividades da 

semana, porém, ao surgir um imprevisto, precisará deixar algo 

com menor importância para depois. Essa gestão de tempo e 

atividades é imprescindível para uma boa profissional.

Segue abaixo uma sugestão de perguntas para 

identificar essa habilidade na candidata:

 — Qual foi o prazo mais curto que você já teve que lidar? 

 — Qual foi a última vez que você teve que completar uma tarefa em um prazo 

curto? 

 — Se você percebe que algo vai atrasar, o que você faz?
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Multitarefas

Assim como a competência anterior, é indispensável que a secretária seja 

multitarefas, afinal, ela vai precisar verificar e-mail, falar ao telefone e 

trocar mensagens instantâneas com pacientes, tudo ao mesmo tempo.

Porém, existe um limiar entre dar conta de todo o serviço e ser distraída 

e sem foco. Portanto, sua missão é encontrar alguém ágil, ligada em tudo 

que está acontecendo porém com bastante foco. É muito importante 

para ela saber suas prioridades e não deixar coisas inacabadas.

Com esses questionamentos abaixo, você encontrará 

uma secretária eficiente e focada:

 — Você já teve que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo?

 — Como você faz para manter o foco em uma atividade?

 — Teve alguma vez que você precisou priorizar alguma atividade em 

detrimento de outra?
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O que avaliar nas 
respostas
A melhor forma de extrair informações relevantes das respostas 

dadas durante a entrevista, é por meio do Método CAR. A sigla 

significa Contexto, Ação e Resultados. O entrevistador deve instigar 

o candidato a citar estes três elementos em suas respostas,, 

assim, garante-se a confiabilidade do que está sendo dito.

Na prática funciona assim: a partir da pergunta situacional feita pelo 

entrevistador (como todas as perguntas citadas neste guia), o candidato 

precisa dar uma resposta com um exemplo prático em que ele usou 

a competência questionada, explicitando o contexto da situação, 

a ação que ele tomou e os resultados que teve a partir dela.

Por exemplo, você faz a pergunta “Você já trabalhou em equipe? Como foi?” e 

uma resposta ideal seria “Sim, na clínica em que eu trabalhava anteriormente, 

dividia todas as tarefas com outra secretária, a gente dividia o que cada 

uma faria durante a semana e se ajudava quando uma precisava da outra. 

Isso era muito bom, porque assim ninguém ficava sobrecarregada.”

Nesta resposta você pode identificar os elementos:

Contexto: “na clínica em que eu trabalhava anteriormente”

Ação: “a gente dividia o que cada uma faria durante a semana 

e se ajudava quando uma precisava da outra”

Resultados: “assim ninguém ficava sobrecarregada”

Caso a pessoa não cite os elementos de primeira, instigue ela a falar 

sobre eles, perguntando, por exemplo, “Onde isso aconteceu? Quando? 

Mas o que você fez para resolver? O que você tirou disso?”

Vale a pena ressaltar que as respostas não precisam ser somente 

a respeito de experiências profissionais, a candidata pode citar 

exemplos e situações que ela viveu em seu dia a dia.
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Decisão Final
Depois de realizar as entrevistas e refletir sobre o comportamento 

e as respostas das candidatas, chegou a hora de tomar uma decisão 

final. A melhor maneira de fazê-la é passando para uma planilha 

suas percepções. Você pode colocar o nome das entrevistadas 

nas linhas e nas colunas as competências avaliadas.

Dessa forma, você pode dar notas por competência para cada 

candidata e ao final preencha um campo com suas percepções 

sobre cada pessoa. Com as informações por escrito vai ficar 

muito mais fácil tomar essa decisão tão importante.

Não espere achar alguém perfeito - essa é uma dica de ouro! Se você buscar 

alguém que cumpra todos os requisitos que você deseja, pode ser que você 

gaste muito tempo procurando e provavelmente vai acabar não encontrando. 

Encontre alguém com potencial de evolução e que esteja disposta a 

aprender. Sede de conhecimento vale mais do que ter habilidades muito 

específicas. Depois da contratação ajude sua secretária a desenvolver 

habilidades necessárias para o cargo. Esteja presente no começo dessa 

jornada, ofereça ajuda, ensine e supervisione. Caso tenha colaboradores 

com mais tempo de casa, peça que eles auxiliem nesse processo.

Você também deve incentivar sua mais nova funcionária a estudar e buscar 

conhecimento por conta própria. Existem muitos cursos online gratuitos 

que podem ajudá-la na profissão. Aqui mesmo na biblioteca da iClinic você 

encontra o Mini Curso Gratuito para Secretárias. Em uma série de dez aulas 

por e-mail, ela receberá conteúdos decisivos para desenvolver as competências 

necessárias na profissão. Basta ela se inscrever e já pode começar!

Agora que você leu este guia, já tem conhecimento suficiente 

para buscar a secretária ideal para sua clínica! Se dedicar no 

momento da contratação poupa muita dor de cabeça mais tarde, 

afinal, você vai ter certeza de que fez uma boa escolha.

Retomando, você precisa definir claramente o que espera desta funcionária, 

depois divulgar a vaga, se preparar para as entrevistas, aplicá-las, analisar 

os resultados e por fim tomar a melhor decisão para o consultório.

Seguindo esses passos não tem como errar! Boa sorte em seu 

processo de recrutamento e seleção e qualquer dúvida é só entrar 

em contato conosco pelo e-mail mariana.thomaz@iclinic.com.br.

http://promo.iclinic.com.br/mini-curso-para-recepcionistas/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=guia-como-contratar-uma-secretaria
mailto:mariana.thomaz@iclinic.com.br
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Sobre Nós
A iClinic é uma empresa de software em nuvem 

especializado para gestão de clínicas e consultórios.

Nossa missão é descomplicar a saúde no Brasil, ajudando médicos e 

administradores a cuidarem de seu negócio com os avanços e benefícios 

da tecnologia. Queremos tornar o atendimento aos pacientes mais 

eficiente e possibilitar uma experiência mais agradável para eles. 

Escolhida pela Endeavor como uma das startups mais promissoras do 

Brasil, a iClinic já passou pelo programa de aceleração da Rockstart, 

em Amsterdã e no Vale do Silício. Entre as ferramentas oferecidas pelo 

software, estão: prontuário e prescrição eletrônicos, agenda online, envio 

automatizado de lembretes para pacientes e controle financeiro da clínica.

Links úteis:

Blog da iClinic          Site iClinic      Página da iClinic no Facebook

http://blog.iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=guia-como-contratar-uma-secretaria
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=guia-como-contratar-uma-secretaria
https://www.facebook.com/iClinicApp/

