
 

PASSO A PASSO: RECADASTRAMENTO PARA 

AUXÍLIO SAÚDE - RESSARCIMENTO / UNIMED E 

OUTROS CONTRATOS 

 

 

Considerando o Ofício-Circular nº 7/2022/SGP - CAP - COORD./UFMT 

Comunicamos que todos os servidores (ativos, aposentados e pensionistas) 

que recebem o benefício de Auxílio Saúde (Per capita saúde suplementar) na 

modalidade ressarcimento, estão obrigados a fazer a atualização cadastral, 

exclusivamente através da plataforma SouGov (Aplicativo ou Web 

https://sougov.economia.gov.br/sougov/), inclusive os servidores que já 

entregaram os comprovantes de quitação anual (ano 2021) referente à 

Auditoria Per capita 2022 até o prazo final do dia  31/08/2022. (Obs: Geap não 

precisa recadastrar) 

ATENÇÃO: 

- Os usuários terão seus benefícios cancelados automaticamente, caso 

o recadastramento não seja realizado até o dia 31/08/2022, e não haverá 

pagamento de valores retroativos. 

- A SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas não terá mais autonomia 

para realizar os procedimentos descritos nesta circular, visto que a opção de 

lançamento foi desabilitada no sistema, estando disponível apenas no SouGov 

(aplicativo ou web) de acesso exclusivo do servidor. 

Solicitamos aos nossos sindicalizados que tem contrato com a Unimed 

vinculado ao SINTUF, que entre em contato pessoalmente ou pelo zap da 

secretaria 65 999000084, email: sintufmtcuiaba@gmail.com, para auxílio no 

recadastramento. 

O recadastramento é realizado pelo SouGov e o próprio servidor pode 

realizá-lo, visto que todas as informações necessários estão no contrato e 

na carteirinha da UNIMED. É necessário anexar no SouGov os 

documentos:  

 Contrato do plano de saúde; 

 Comprovante do último pagamento bancário (para os 

beneficiários com adesão a partir de 01/01/2022) 

ou Comprovante de quitação anual 2021 (para os 

beneficiários com adesão anterior a 31/12/2021) 

mailto:sintufmtcuiaba@gmail.com


 Boleto de cobrança bancário do último pagamento. 

Obs: Os contratos estão disponíveis através de solicitação pelo 

Whastapp e e-mail informados acima. 

 

PASSO A PASSO: 

1) Acesse o SouGov, no bloco de "Solicitações" da tela inicial e clique no ícone 

"Saúde Suplementar": 

 

 

2) Após clicar no ícone "Saúde Suplementar",  selecione 

"Alterar/Recadastrar Plano" e informe os seguintes dados do seu plano: 



   

a) informe o número de registro da operadora na ANS (Está no verso da  

carteirinha UNIMED); 

  Caso o sistema não encontre o número digitado: 

Verifique no site da sua Operadora se não houve alteração no código ou 

Certifique-se que o número digitado corresponde ao número da 

Operadora, não da Administradora. 

  b) selecione o nome do plano de saúde:  

Observação: estas informações podem ser encontradas: 

a) no Contrato da Operadora;  

b) na Carteirinha do Plano;  

c) no Portal / App da Operadora (dados cadastrais) ou  

d) Contato direto com a operadora (declaração). 

 



 

3) Após o preenchimento dos dados iniciais, será apresentada uma 

relação dos dependentes habilitados/cadastrados no SIAPE para o benefício a 

ser confirmado: 

(Observação: caso haja alguma inconsistência, verifique seu cadastro de 

dependentes ou procure sua Unidade de Gestão de Pessoas). 

 

4)  Informe o valor de mensalidade do Plano contratado para cada um 

dos beneficiários do plano. 

 

5) Anexe os documentos comprobatórios de titularidade e de 

pagamentos relativos aos beneficiários. 

 

6) Selecione o nome do Plano de Saúde (está escrito na frente da 

carteirinha UNIMED.  



 

 

7) Informe o valor de mensalidade do plano contratado para cada um 

dos beneficiários do plano: 

 

8) Anexe os documentos comprobatórios de titularidade e de pagamentos 

relativos aos beneficiários: 



  

9) confira os dados de sua solicitação: 

 

10) para prosseguir com a solicitação é necessário concordar com os 

Termos de Adesão apresentados: 



 

 

11) agora é só aguardar que a sua solicitação seja analisada pela equipe 

de Gestão de Pessoas! 

 

Acompanhando sua solicitação  



Você pode acompanhar o requerimento enviado no bloco "Solicitações", 

disponível no home do SouGov. 

Atenção: 

As solicitações do benefício que não forem concluídas de forma 

automática serão encaminhadas para análise, deferimento e lançamento pela 

unidade de gestão de pessoas. 

As solicitações de encerramento do benefício serão sempre analisadas 

pela unidade de gestão de pessoas. 

   

 

 


