
 
 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA INCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE 

 

 

1° PASSO: Encaminhar ao departamento de Recursos Humanos uma solicitação com os dados 

do titular (colaborador)  e quando tiver dependente dados dele também. São obrigatórios os se-

guintes dados: Data de nascimento, CPF,  CNS ( Número da carteirinha do SUS), Filiação ( nome 

do pai e da mãe), telefone. E endereço com CEP válido. Quando dependente for recém nascido en-

caminhar cópia da certidão de nascimento que consta número do DNV além do CPF que também é 

obrigatório para recém nascido.  Esta solicitação pode ser via e-mail ou uma carta a próprio pu-

nho assinada. 

 

 2° PASSO: Ligar na Unimed no 0800 647 1550  e fazer o agendamento da entrevista qualificada 

após fazer a entrevista qualificada encaminhar ao Recursos Humanos o atestado de compareci-

mento que vem carimbado ( entrevista qualificada). 

 

 3° PASSO: Fazer este procedimento do dia 1°ao dia 10 de cada mês que é a data limite que a 

Unimed tem no sistema para fechamento do lote. Exemplo solicitação realizada dia 11  de um 

mês só poderá ser realizada no dia 1° do mês seguinte. 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA EXCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE 

 

1° PASSO: Fazer a solicitação ao departamento de recursos humanos também via e- mail ou car-

ta a próprio punho assinada. 

2° PASSO:  Fazer este procedimento também no mesmo período entre os dias 1° ao dia 10 de 

cada mês. 

 

OBSERVAÇÃO: EM CASO DE PERDA OU ROUBO DA CARTEIRINHA AVISAR O     

RECURSOS HUMANOS PARA SOLICITAÇÃO DE 2° VIA. VALOR R$ 10,00 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA INCLUSÃO NO PLANO ODONTOLÓGICO 

 

1° PASSO: Encaminhar ao departamento de Recursos Humanos uma solicitação com os dados 

do titular (colaborador)  e se tiver dependente dados dele também. São obrigatórios os seguintes 

dados: Data de nascimento, CPF, Filiação ( nome do pai e da mãe), telefone. E endereço com 

CEP válido. Quando dependente for recém nascido encaminhar cópia da certidão de nascimento 

que consta número do DNV além do CPF que também é obrigatório para recém nascido.  Esta 

solicitação pode ser via e-mail ou uma carta a próprio punho assinada. 

 

2° PASSO:  Fazer este procedimento também no período do dia  1° ao dia 15 de cada mês. 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA EXCLUSÃO NO PLANO ODONTOLÓGICO 

 

1° PASSO: Fazer a solicitação ao departamento de recursos humanos também via e- mail ou car-

ta a próprio punho assinada. 

2° PASSO: Fazer este procedimento também no mesmo período entre os dias 1° ao dia 15 de ca-

da mês. Lembrando que na Uniodonto tem o prazo mínimo para quebra de contrato que são de 

12 meses. Caso colaborador queira excluir do plano e não tenha 1 ano que foi feita a inclusão a 

uniodonto cobra uma multa por quebra de contrato. 

 OBSERVAÇÃO: EM CASO DE PERDA OU ROUBO DA CARTEIRINHA AVISAR O     

RECURSOS HUMANOS PARA SOLICITAÇÃO DE 2° VIA. VALOR R$ 5,00 

 

 


