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Informações sobre Convênio para contratação de Plano de Saúde
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, através da Divisão
de Saúde e Qualidade de Vida-DSQV, vem por meio deste informar que estamos em
fase final de negociação com a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, a
fim de oferecermos uma melhor opção de plano de saúde aos nossos servidores.
Desta forma a DSQV já enviou todos os documentos necessários ao
Ministério da Educação, para que o mesmo credencie a referida empresa junto à
Unifesspa. Por outro lado, a Aliança está finalizando o processo de contratação da
Unimed Sul do Pará (Nacional), com o objetivo de oferecer valores mais atrativos
que os de mercado.
Informamos ainda, que estamos empenhados neste trabalho desde
setembro de 2015, com único objetivo de oferecer um plano de saúde que melhor
nos atenda. Infelizmente não se trata de um processo simples, pois vários trâmites
foram necessários, entre eles:

Levantamento de demanda (Quantidade de servidores por faixa etária, sexo e
número de dependentes);


Pesquisa de preço nas operadoras da região;



Visita técnica da Aliança à Unifesspa;


Assinatura do termo de adesão ao Plano Brasil Saúde para os Servidores em
Educação;


Assinatura do Contrato entre Aliança e a Unimed Sul do Pará.

Informamos que um representante da Aliança retornará em breve à Marabá,
onde apresentará aos interessados proposta de adesão. A data será marcada assim
que o contrato entre a Unimed Sul do Pará e a Aliança estiverem finalizados.
Na oportunidade, esta Pró-Reitoria, através desta Divisão, se coloca à
disposição para demais orientações no telefone 2103-9539.
Atenciosamente,

Sheila Freire de Oliveira
Divisão de Saúde e Qualidade de Vida
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