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1.  OBJETIVO 
Fornecer diretrizes para alteração de dados pessoa jurídica, pessoa física e 2ª via de cartão - Plano de 
saúde Unimed. 

 

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

 

3.  PROCEDIMENTO 

Etapa Descrição da Atividade Responsável 

Solicitação da 
empresa para 
Alteração de 
dados Pessoa 
Jurídica, Pessoa 
Física ou 2ª via do 
cartão. 

Receber a solicitação da empresa para alteração de dados pessoa 
Jurídica ou Pessoa física e 2ª. Via de cartão (pai, mãe, sogro, sogra, 
filhos, cônjuge e funcionários) via telefone formalizando por e-mail ou 
pessoalmente.  

Encarregada 
de Convênios e 
Cadastro e 
Cobrança e Aux. 
Administrativo 
ou outra pessoa 
treinada. 

Verificar situação 
financeira da 
empresa 

Verificar se a empresa está com débitos no Sinat. Caso não quite 
seus débitos, a empresa é encaminhada ao Depto. de Cadastro e 
Cobrança. 

Encarregada 
de Convênios e 
Cadastro e 
Cobrança e Aux. 
Administrativo 
ou outra pessoa 
treinada. 

Documentação 
para Alteração de 
Dados de Pessoa 
Jurídica, Pessoa 
Física ou 2ª via de 
cartão.  

Receber a documentação para alteração de dados de pessoa jurídica 
ou física. 
Documentação pessoa jurídica: CNPJ com alteração na Receita 
Federal. 
Documentação alteração e/ou 2ª via de cartão pessoa física: 
Solicitação explicando motivo (carta, telefone, fax, e-mail).  
2ª. via de cartão: Cópia do boletim de ocorrência (em caso de roubo 
do cartão Unimed). 

Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra pessoa 
treinada. 

Alterações de 
Pessoa Jurídica  

Elaborar solicitação do Sinat em 02 vias informando a alteração que 
será feita e enviar à Unimed com a documentação exigida. Receber 
uma via da solicitação assinada pela Unimed e arquivar na pasta 
Correspondências expedidas Unimed. 

Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra pessoa 
treinada. 

Preencher os 
dados para 
alteração de 
Pessoa Física e 
2ª. via de cartão  

Preencher os dados de alteração de pessoa física no site 
www.unimedgoiania.com.br menu “movimentação de beneficiários”, 
“selecionar a seqüência da empresa”, “selecionar o usuário” opção 
“alterar”, após o responsável deve imprimir a solicitação de alteração 
de dados e aguardar a liberação. 
Se não for liberada ligar na Unimed e solicitar no setor de cadastro a 
liberação.  
Se for solicitação de 2ª. via de cartão selecionar no site 
www.unimedgoiania.com.br menu “movimentação de beneficiários”, 
“selecionar a seqüência da empresa”, opção 2ª via / motivo, e imprimir 

Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra pessoa 
treinada. 
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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 

Solicitação de 
alteração de 
dados-Sinat 

Armário do Balcão 

de Atendimento 

Pasta AZ 

Correspondênci

as Expedidas 

Unimed 

Acesso Livre 

Por data 
Ano Vigente 

3 anos anteriores 
Caixa Box 

Solicitação de 
alteração de dados 

cadastrais de 
usuário e ou 2ª via 

– Unimed 

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 

Informações 
referentes à 
entrega dos 

cartões 

TCS 
Eletrônico 

Livre Razão Social Permanente - 

 

 

a solicitação e enviar a cópia do boletim de ocorrência para Unimed.  
em caso de roubo do cartão. 

Imprimir 
solicitação de 
alteração de 
dados pessoa 
física e/ou 2ª via 
de cartão 

Imprimir a solicitação de alteração ou 2ª via e arquivar na pasta de 
movimentação de usuários Unimed. 

 
Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra pessoa 
treinada. 

Informações 
referentes à 
entrega dos 
cartões 

Registrar no sistema TCS – módulo “A Receber/Entidade/Razão 
Social/Informações” (nome do beneficiário, data de vencimento do 
cartão, data da entrega e tipo de movimentação). Colocar a pontuação 
da milhagem e também no site do Sinat 
www.sinat.com.br/ilionnet/website/oportunidadesenegocios. 

Encarregada 
de Convênios 
Aux. 
Administrativo 
ou outra pessoa 
treinada. 


