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Robson Amorim
Diretor Administrativo e Financeiro na LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA MORTALIDADE
INFANTIL - HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA

amorim@eaconsultoria.com

Resumo

Carreira desenvolvida com sólida experiência em gestão empresarial e hospitalar, como supervisor, líder e

 coordenador, com destaque nas áreas administrativa, financeira e comercial. Experiência em processos de

 faturamento, contas médicas, finanças e comercial.

Carreira desenvolvida e com experiência como consultor nas áreas de finanças, comercial, faturamento,

 auditoria em sistemas de saúde pública.

Palestrante experiente em temas relacionados à liderança, saúde pública, legislação em saúde, administração.

Desenvolvido a assessoria a diretoria executiva em assuntos de gestão hospitalar para tomada de decisão em

 questões de Filantropia e Contratos públicos no setor de Saúde.

Consultor em processos, sistemas e auditoria em saúde pública, finanças.

Treinamentos e palestras desenvolvidas nas áreas de gestão com foco em finanças, motivação, atendimento ao

 cliente e qualidade de vida no trabalho.

Experiência
Diretor Administrativo e Financeiro  na   LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA MORTALIDADE
INFANTIL - HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA
abril de 2016  -  até o momento (11 meses)

Gerente de Faturamento / Auditoria / Contratos  na   HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA
agosto de 2015  -  até o momento (1 ano 7 meses)

Garantir a apresentação das faturas no prazo;

Garantir a auditoria nos prontuários;

Garantir a execução dos contratos conforme metas estalecidas;

Buscar elevar o faturamento;

Buscar novos contratos;

Manter a atividade da equipe sempre alinhada com a legislação SUS vigente;

Professor  na   Faculdade Montessoriano
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fevereiro de 2013  -  até o momento (4 anos 1 mês)

Leciono as disciplinas;

Orçamento Empresarial;

Gestão Financeira;

Estratégia Empresarial

Organização Sistemas e Métodos

Orientação em trabalhos interdisciplinar

Diretor  na   ESTRELA & AMORIM Consultoria em Gestão de Saúde
janeiro de 2009  -  até o momento (8 anos 2 meses)

Como diretor da Estrela Amorim tenho como objetivo: ampliar os negócios, adentrar em novas áreas, ampliar

 as receitas em 2012 em 25%, as maiores conquistas foram as realizações do Encontro de Gestão, criar,

 organizar, coordenar e palestrar em um evento para 150 pessoas foi uma grande realização e estratégia de

 marketing para a empresa que aumentou seu portifólio de clientes pós-evento.

Supervisão de Faturamento  na   Hospital São Rafael
junho de 2013  -  agosto de 2015  (2 anos 3 meses)

Responsável pelo faturamento SUS (AIH, APAC, BPA, CIHA), Contratos com SMS e SESAB e apoio a

 Filantropia além de cuidar de melhorias em processo vinculados diretamente ao faturamento. Elaboração de

 relatórios para acompanhamento da POA e indicadores de filantropia.

Gerente Administrativo Financeiro  na   Clínica Biocheck-up
outubro de 2012  -  julho de 2013  (10 meses)

Responsável pelos setores de: Contas a pagar, contas a receber, faturamento, repasse médico, custos. Além

 da análise estratégica da instituição, relacionamento com instituições financeiras e novos negócios. Apoio

 administrativo a tomada de decisão aos setores de atendimento, comercial, suprimento, call center e diretoria

 médica

Consultor  na   Incardio
2012  -  2012  (menos de um ano)

Treinamento e Capacitação do pessoal de atendimento e faturamento.

Coordenador de Regulação e Faturamento  na   Hospital do Subúrbio
julho de 2010  -  novembro de 2011  (1 ano 5 meses)

Planejamento de trabalho, orientação sobre aspectos de regulação e faturamento, auditoria de contas,

 emissão de relatórios de atendido, produzido, faturado e aprovado, análise de desempenho do faturamento,

 acompanhamento do indicadores da PPP na saúde.

Assessor de Diretoria  na   Hospital Humberto Castro Lima
agosto de 2010  -  outubro de 2011  (1 ano 3 meses)
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Assessoria a diretoria executiva sobre assuntos de gestão do sus, acompanhamento do faturamento,

 alavancagem de faturamento sus; orientação quanto a processos no sus do atendimento e faturamento.

 Representação junto aos órgãos públicos, indicadores hospitalar.

Professor  na   CAIC - Escola Técnica
novembro de 2009  -  março de 2011  (1 ano 5 meses)

Ministrando aulas nas seguintes disciplinas: Administração, Qualidade, introd. a economia, informática,

 contabilidade de custo, contabilidade básica.

Assistente Financeiro  na   Hospital São Rafael
janeiro de 2004  -  janeiro de 2010  (6 anos 1 mês)

- Faturamento hospitalar, notas fiscais,

- Liberação de pagamento, acompanhamento dos pagamentos,

Projetos
Grupo de Estudo CRA Bahia
março de 2012 até até o momento

Usuários:Robson Amorim

Membro ativo do grupo de estudos do CRA sobre Teorias Oragnizacionais. O projeto tem por objetivo

 analisar os modelos de administração e a sua aplicabilidade nas organizações na atualidade! Ao final será

 desenvolvido um relatório para apresentação ao conselho de administração, com o objetivo de melhorar as

 práticas de gestão nos diversos segmentos das empresas.
Palestra Sobre Educação Financeira
junho de 2014 até até o momento

Usuários:Robson Amorim

Realização de ciclo de palestras sobre educação financeira aos funcionários da rede Indiana Veiculos

Idiomas
Espanhol

Competências e especialidades
Persuasão
Comunicativo
empreender
PowerPoint
Excel
Word
Strategic Planning
English
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
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Sistemas operacionais
Microsoft Word
Planejamento estratégico
Português
Negociação
Microsoft Office
Gestão
Liderança de equipe
Inglês
Planejamento empresarial
Estratégia empresarial
Liderança
Leadership
Cuidados da saúde

Formação acadêmica
UNIME
MBA em Gestão Empresarial, Finanças em Instiruições Filantrópicas, 2014 - 2016

UNIJORGE – Centro Universitário Jorge Amado
MBA  Finanças Corporativas e gestão de Negócios, Finanças, 2009 - 2010

Faculdade 2 de Julho
Graduado em Administração de Empresas, Administração, 2005 - 2008

Interesses
Curso: Finanças

SEBRAE/EAD

Carga Horária: 15h

Curso: Gestão de Pessoas

FGV/EAD

Carga Horária: 15h

Curso de Informática Avançada

Real Dados

Carga Horária: 100h

Curso: Como vender Mais e Melhor

SEBRAE/EAD

Carga horária: 15h

Curso de Inglês
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UEC

Carga Horária: em curso
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Robson Amorim
Diretor Administrativo e Financeiro na LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA MORTALIDADE
INFANTIL - HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA

amorim@eaconsultoria.com

Entre em contato diretamente com Robson no LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAmsZVQB2DbEFvoBw0npgB1l1B7zY2Hnhh4&authType=&authToken=&goback=%2Epdf_AAEAAAmsZVQB2DbEFvoBw0npgB1l1B7zY2Hnhh4_*1_*2_*2_*2_RobsonAmorim_true_*1

