
 

MANUAL PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

1) Acessar o SIGEPE Servidor e Pensionista no endereço a seguir e fazer login: 
https://servidor.sigepe.planejamento.gov.br/SIGEPE-PortalServidor 

2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção “Requerimentos Gerais”: 

 

3) Na Área de Requerimento, selecionar a opção “Solicitar”: 

 

  



4) Clicar em “Incluir Requerimento”: 

 

5) Em Informações do Documento selecionar o Tipo de Documento “Assistência à Saúde 
Suplementar (Solicitação)”: 

 

6) Em “Tipo de solicitação de ressarcimento requerido” selecionar a operação que deseja 
realizar, sendo possível solicitar: 

- Alteração da assistência: para os casos em que o solicitante já está cadastrado na assistência 
à saúde suplementar e precise informar a respeito de alterações ocorridas no plano de saúde, 



tanto para si quanto para seus dependentes, tais como: mudança de plano de saúde ou 
aumento do valor da mensalidade. 

- Alteração de dependentes: para os casos em que o servidor precise informar a respeito de 
alterações ocorridas apenas no plano de saúde de dependente já cadastrado na assistência a 
saúde suplementar, como por exemplo, aumento no valor da mensalidade do plano de saúde 
apenas do dependente. 

- Exclusão da Assistência: para solicitação de exclusão da assistência suplementar, sendo que, 
a exclusão do titular já exclui automaticamente todos os dependentes.   

- Exclusão de dependentes: para solicitação da exclusão de dependentes da assistência à 
saúde suplementar. 

- Inclusão de assistência: para solicitação inicial de cadastro na assistência a saúde 
suplementar, tanto para o solicitante quanto para os seus dependentes. 

- Inclusão de dependentes: para servidor já cadastrado na assistência à saúde suplementar 
solicitar o cadastro de novos dependentes. 

 

7) Conferir e/ou preencher/alterar as informações referentes Nome Civil, Nome Social, CPF, 
Situação Funcional, Cargo Efetivo, Cargo em Comissão/Função, Unidade de Exercício, Unidade 
de Lotação, E-mail Pessoal, E-mail Institucional e DDD + Telefone. 

A maioria destas informações será preenchida automaticamente pelo sistema com base no 
cadastro do servidor/pensionista.  



 

8) Preencher as informações referentes ao plano de saúde que possui (Operadora de Plano de 
Saúde, Plano de Saúde Contratado, Data de Adesão ao Plano de Saúde e Valor da Mensalidade 
do Titular).  



Obs.: informar a “Data de Encerramento do Plano de Saúde” apenas no caso de solicitação de 
“Exclusão da Assistência”. 

 

9) Informar os dados do dependente (CPF, Nome do Dependente, Parentesco, Data de 
Nascimento do Dependente, Endereço do Dependente, UF do Dependente e Sexo do 
Dependente). 

Observações: 

- Os campos “Endereço do Dependente” e “UF” não são obrigatórios, os demais campos são 
obrigatórios para realização do cadastro do dependente. 

- Para incluir mais de 1 dependente selecionar o ícone “+”. 

- Informar o valor individual da mensalidade de cada dependente na opção “Mensagem do 
Servidor”, conforme indicado no item 19. 

 

10) Clicar no botão “Gerar Documento” e conferir as informações que serão geradas à direita 
da tela. 



 
 
Caso tenha alguma informação a ser corrigida, fazer a alteração nos campos à esquerda da tela 
e clicar novamente no botão “Gerar Documento”. 
 
11) Estando tudo correto, clicar no botão “Assinar” e efetuar a assinatura informando o CPF e 
a senha de acesso ao SIGAC (mesma senha utilizada para acessar o Portal SIGEPE) ou assinar 
com Certificado Digital. 

 
 
12) Após a assinatura o requerimento será automaticamente gravado e fechado. Clicar em 
“Incluir Anexo” para inserir os comprovantes exigidos, de acordo com o tipo de solicitação. 
Obs.: Verifique os documentos exigidos no Manual do Servidor, em Auxílio Indenizatório à 
Assistência à Saúde. 



 
 
13) Selecionar o tipo de documento na lista, estando disponíveis as seguintes opções 
relacionadas a assistência a saúde suplementar: 
- Certidão de Casamento: que deve ser anexada caso seja informado dependente com grau de 
parentesco de “cônjuge”. 
- Certidão de Nascimento: que deve ser anexada caso seja informado dependente com grau 
de parentesco de filho, enteado ou menor sob guarda ou tutela. 
- Contrato do Plano de Saúde: nos casos de inclusão na assistência a saúde suplementar ou 
alteração de plano de saúde, deve ser anexada a proposta, contrato ou solicitação de 
Adesão/Admissão, onde consta o nome do titular e de seus dependentes e a parte do contrato 
onde constam as coberturas e os procedimentos garantidos pelo plano. 
- Comprovante de pagamento de Mensalidade: anexar boleto, recibo, comprovante bancário 
que comprove o valor pago a título de mensalidade de plano de saúde. 
- Comprovante de matrícula de dependente de instituição de ensino/ Declaração de 
Matrícula em Instituição Ensino Superior: deve ser anexada caso seja informado dependentes 
(filhos ou enteados) entre 21 e 24 anos de idade, estudantes de curso regular reconhecido 
pelo Ministério da Educação. 
- Declaração: pode ser anexada uma Declaração da Operadora do Plano de Saúde em 
substituição ao Contrato do Plano de Saúde. 
- Declaração de união estável: que deve ser anexada caso seja informado dependente com 
grau de parentesco de “companheiro(a)”. 
- Termo de Tutela ou Adoção: que deve ser anexado caso seja informado dependente com 
grau de parentesco de “menor sob guarda ou tutela”. 



 
 

14) O sistema irá identificar se o solicitante já possui documentos anexados ao Portal SIGEPE, 
sendo possível associar um documento já existente a solicitação. 

Para incluir um novo documento, clicar no botão “Incluir Novo”: 

 



15) Clicar em “Anexar” para localizar o documento a ser inserido. 

 

16) Assinar o anexo, assim como indicado no item 11. 

17) Caso o Requerimento ou os anexos não tenham sido assinados no momento da inserção é 
possível assinar tudo em conjunto na página inicial dos Requerimentos, selecionando os 
documentos a serem assinados e a opção “Assinar em Lote”. 

 

18) Caso seja necessário excluir o Requerimento ou o(s) anexo(s), basta selecionar o 
documento a ser excluído e selecionar a opção “Excluir em Lote”. 



 

19) Informar o valor individual das mensalidades de cada dependente, ou alguma outra 
observação que desejar, selecionando a opção “Inserir” na coluna “Mensagem do Servidor”. 

 



 

20) Estando o formulário preenchido corretamente, todos os anexos inseridos e todos os 
documentos já assinados eletronicamente,  selecionar a opção “Registrar Ciência”,  clicar em 
“Enviar para Análise” e confirmar o envio do pacote de requerimentos. 

 



21) Após o envio, o sistema irá gerar um número para o requerimento, conforme exemplo 
abaixo: 

 

22) É possível acompanhar o status da solicitação na opção “Consultar” informando o número 
do requerimento. 

 

23) Caso a solicitação esteja correta e de acordo com a legislação vigente, ocorrerá o 
deferimento e a inclusão/alteração/exclusão solicitada será implementada. 

24) Caso haja alguma informação/anexo incorreto ou caso a SUGEPE necessite de maiores 
informações para proceder com a solicitação, o requerimento será devolvido para 



providências e aparecerá no Portal SIGEPE para o solicitante, na tela inicial dos Requerimentos 
Gerais, conforme segue: 

 

25) O solicitante deverá clicar no requerimento e verificar o “Histórico de Mensagens” para 
saber qual é a correção/informação que está sendo solicitada pela SUGEPE. 

 

26) Como opções de encaminhamento o solicitante pode efetuar as correções/alterações 
solicitadas e “Encaminhar para análise” ou “Rejeitar/Desistir”, cancelando a solicitação. 



 

27) Caso a solicitação esteja em desacordo com a legislação, esta será imediatamente 
indeferida. 

28) Após o deferimento ou indeferimento da solicitação, o requerimento ficará disponível para 
o solicitante “Dar Ciência”. Para tanto, ele deve acessar os “Requerimentos Gerais” no Portal 
SIGEPE e selecionar o requerimento que aparecerá na “Lista de Tarefas a Fazer”. 

 
29) O sistema envia mensagens automáticas para o e-mail pessoal que consta no cadastro do 
solicitante e também para a Central de Mensagens do SIGEPE Mobile, informando a respeito 
da devolução do requerimento para correção, do resultado da análise do requerimento e da 
necessidade de registrar ciência da solicitação.  

30) Em caso de dúvidas o solicitante deverá entrar em contato com a SUGEPE – Divisão de 
Pagamentos e Benefícios, preferencialmente por meio do e-mail dpb.sugepe@ufabc.edu.br. 


