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1.  OBJETIVO 
Fornecer diretrizes para inclusão de pessoa jurídica e física no plano de saúde Unimed. 

 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
� Solicitação para Inclusão de dados cadastrais. 

 

3.  PROCEDIMENTO 

Etapa Descrição da Atividade Responsável 

Solicitação de 
Inclusão da 

Pessoa Jurídica 
ou Pessoa 

Física 

Receber a solicitação da empresa para inclusão de pessoa Jurídica ou 
pessoa física (pai, mãe, sogro, sogra, filhos, cônjuge e funcionários) via 
telefone formalizando por e-mail ou pessoalmente.   

Encarregada 

de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

Verificar 
situação da 

empresa 

Verificar se a empresa é filiada. Se não, propor filiação (IT.22).    
Verificar se a empresa contribui para o Sindicato. Se não, cobrar o débito ou 
encaminhar ao Departamento de Cadastro e Cobrança. 
 

 
Encarregada 
de Convênios, 
Cadastro Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

Documentação 
para Inclusão de 
Pessoa Jurídica 

ou Pessoa 
Física 

 
Receber a documentação para inclusão de pessoa jurídica ou pessoa física. 
Documentação pessoa jurídica: CNPJ, contrato social com a última 
alteração, documentos pessoais dos sócios, cópia do vínculo com o Sinat, 
Inscrição Estadual  e Procuração (caso tenha um procurador que responda 
pela empresa). 
 
Para inclusão de funcionários, observar se tem até 90 dias corridos de 
contratação na empresa associada, caso contrário cumprirá carência.  
 
Documentação pessoa física e dependentes: RG, CPF, Comprovante de 
Endereço, Vínculo Empregatício, Número do PIS, Certidão de Casamento 
(se não for casado no civil deve preencher a declaração de união estável 
com firma reconhecida em cartório e assinatura de duas testemunhas). 
 

 
 
Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

Termo de 
Adesão e 

documentação 
Pessoa Jurídica 

Anexar as vias necessárias do termo de adesão à documentação e enviar 
até o dia 10 de cada mês para Unimed (área de cadastro). 
01 via será devolvida pela Unimed ao sindicato, devidamente assinada. 

 
 
Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 



 
 

 

Inclusão de 
Dependentes 

Preencher os dados do dependente, selecionar a opção “incluir” e imprimir a 
solicitação de inclusão. 

 
Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

Receber e 
entregar os 

cartões 

 
Receber os cartões de usuários da Unimed e fazer a entrega dos mesmos, 
de acordo com a It.06. 
 

 
Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

Registro no 
Sistema 

Registrar no sistema TCS – módulo “A Receber/Entidade/Razão 
Social/Informações” (colocar todas as informações pertinentes a 
movimentação e a pontuação da milhagem). Registrar também site do Sinat 
www.sinat.com.br/ilionnet/website/oportunidadesenegocios. 
 

Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

 

Termo de 
Condições 

Gerais 
Enviar uma cópia para o associado do Termo de Condições Gerais. 

 
 Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

Acompanhar a 
Inclusão da 
Empresa 

 
Acompanhar via web, o processo de inclusão de pessoa jurídica junto a 
Unimed. 
Após a liberação da inclusão de pessoa jurídica arquivar a via do termo de 
adesão devolvida pela Unimed devidamente assinada, na Pasta Termo de 
Adesão Uni-Sinat. 
 

 
 
Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

Realizar a 
inclusão de 

Pessoa Física 

Realizar a inclusão de pessoa física no sistema da Unimed via web, 
através do site menu “movimentação de beneficiários”, selecionando a 
sequência da empresa, opção “incluir”. 
Verificar se a pessoa a ser incluída é o titular. Se for preencher os dados 
necessários, se não, selecionar o titular de quem será dependente.  
Se for inclusão de empregado enviar a cópia do documento que comprova o 
vínculo empregatício para a Unimed.  
Imprimir a solicitação de inclusão e arquivá-la na pasta de Movimentação de 
Usuários juntamente com a documentação exigida. 

 
 
Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 

Escolha dos 
Planos 

(Produtos) 

Na inclusão de pessoa física escolher os produtos. Se enfermaria selecionar 
as opções “ambulatório e enfermaria”. Se não, selecionar as opções 
“ambulatório, enfermaria e apartamento”. 

 
Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra 
pessoa 
treinada. 



 
 

 

 

4.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS  

Não há. 

  
5.  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 

Termo de 
Adesão 

Armário do 
Balcão de 

Atendimento   

Pasta AZ  
Termo de 

Adesão Uni-
Sinat 

 
Acesso Livre Por data 

Enquanto o 
Associado 

permanecer no plano 
(Ano Vigente) 

  

Caixa Box 

Armário lateral 
da encarregada 
de convênios 

Caixa Box  
 

Acesso Livre 

Enquanto o 
Associado 

permanecer no plano 

(Anos Anteriores) 

Caixa Box 

Solicitação 
para inclusão 

de dados 
cadastrais de 

usuário 

Armário do 
Balcão de 

Atendimento   

Pasta AZ 
Movimentação 

de Usuários 

Acesso Livre 

 

Por data 
Ano Vigente 

3 anos anteriores 
Caixa Box 

Armário lateral 
da Encarregada 
de Convênios 

Caixa Box  

Acesso Livre 
Por Ano 

Ano Vigente 

3 anos anteriores 
Caixa Box 

Registro no 
Sistema TCS 

Eletrônico 
Acesso Livre 

Razão Social da 
Empresa 

Permanente - 

  

 


