
Treinamento 1 Ponto nº 106/2013 

NOVA ORDEM DE SERVIÇO (Manutenção) 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 08:30hs ás 17:30hs (verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua 

cidade)  

Abrangência: Técnicos de Assistência Técnica 

ATUALIZAÇÕES NA ORDEM DE SERVIÇO 

 

 

Foram realizadas algumas atualizações na Ordem de Serviço, como : 

 Cabeçalho: Acréscimo dos itens CNPJ e Inscrição Estadual (Para saber se existe a necessidade de preenchimento 

deste item consulte seu líder). 

 Itens de Consumo: Atualizado lista de materiais. 

 Movimentação de Terminais: Campo de preenchimento para níveis de TX e RX de cada terminal. 

 Entrega da cópia de documento (Carta Anatel): Acréscimo do formulário para ser preenchido somente nos casos 

onde o cliente não entregar uma cópia do documento no momento da adesão. 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DA CÓPIA DO DOCUMENTO (Carta Anatel) 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

 É obrigatório o técnico deixar a 3°via do assinante totalmente preenchida para o cliente ou preposto. 
 As alterações realizadas na Ordem de Serviço não mudam o formato de avaliação do indicador AT3. 
 Para verificar mais informações sobre o preenchimento da O.S verifique o Treinamento de 1 ponto n° 05. 

O preenchimento deste formulário será utilizado somente para os procedimentos de  Adesão. 
 

 

 

Não deve ser usado na Manutenção. 

Não deve ser usado 

na Manutenção. 

 

 

É imprescindível preenchermos o que foi executado e entregue ao cliente, deixando tudo em perfeito funcionamento. 

O Técnico deve: Colocar Assinatura da Equipe Técnica e Data. 

O Cliente ou Preposto deve: Colocar o Nome do Cliente ou Preposto (Grau de Parentesco), RG/CPF e Assinar. 
 

Sem a Assinatura do cliente não temos a garantia que ele concordou com o que foi executado. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Caso o cliente não queira ficar com a VIA ASSINANTE ou se recuse a assinar, relate no campo observações e 

relate ao seu Coordenador. 
 

A assinatura do cliente é de extrema importância! 

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO 

Não deve ser usado 

na Manutenção. 

DEVE SER 

SEMPRE 

PREENCHIDO. 

 

 

Este treinamento tem a finalidade de orientar sobre as atualizações da nova Ordem de Serviço. Lembre-se que a 

Ordem de Serviço é um documento que comprova nossa rotina dentro da residência do Cliente e deve ser 

preenchida com caneta azul ou preta, letra legível e sem rasuras.  

Este treinamento substitui o n° 90 – Recolhimento da cópia do Documento de Identificação. 


