
  

Recadastro será realizado de forma digital e 
deverá ser realizado todo ano.

No ano seguinte ao recadastro deverá ser feita a 
comprovação dos pagamentos do mesmo.



  

O que é necessário:

Cópias dos documentos comprobatórios (serão aceitos 
até mesmo fotos onde as informações são legíveis e 
escaneamentos em formato pdf ou de imagem).

Documentos:

TITULAR: Termo de adesão atualizado, contrato ou 
declaração do plano de saúde;

DEPENDENTES: Certidão de Nascimento caso 
dependente não possuir RG, certidão de casamento ou 
união estável ou união homoafetiva, RG, CPF e 
comprovante se dependente for estudante universitário.



  

Como fazer? 
1º Login na Minha UFOP



  

2º Acessar o menu Recuros 
Humanos



  

3º Acessar a aplicação SISTEMA 
DE RECADASTRO PLANO DE 

SAÚDE 



  

4º Acessar o menu Recadastro 
Plano de Saúde 



  

OBS: A comprovação anual só será 
feita no ano seguinte.



  

5º Clique em Incluir 



  

6º Várias informações já virão 
preenchidas, mas é necessário que 

confirme se estão corretas.



  

7º Preencha os campos 



  

8º Adicione o documento 
comprobatório do plano de saúde



  

10º Se você possui dependentes 
clique em adicionar dependentes



  

11º Preencha todos os dados



  

12º Anexe as comprovações



13º Clique em adicionar



  

Você pode remover os dependentes 
ou editar os dados (caso estejam 

errados)



  

9º IMPORTANTE – Seu recadastro 
só será enviado para a ARC se 

você clicar no botão Enviar. 



  

Uma vez enviado - A ARC realizará 
a conferência de cada documento 



Se houver algum erro a solicitação 
será devolvida com sinalizações e 

você receberá um e-mail.



Entrar no dependente

● Entre em cada depente com, pendência e faça 
as intruções enviadas pela ARC.

● Clique em alterar.



É precisso reenviar para continuar a 
homologação



  

Após o envio ou reenvio e 
homologação pela ARC

Sua solitação parecerá com p Status de 
AVALIADO (OK) e Solicitação Homologada



  

Ultimas considerações.

● No ano seguinte será necessário anexar as 
comprovações.

● Em caso de dúvidas entre em contato com a 
ARC.
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