Passo a Passo - Adesão EVIDA
Passo 1.

Para realizar a proposta de adesão em um
dos planos da EVIDA, acesse evida.org.br

Passo 2.

Na aba Planos, escolha o plano desejado
e ao final da página do plano, clique em
Clique aqui, para fazer sua adesão.

Passo 3.

Ao acessar a página de adesão, é
importante preencher todos os dados.
Os contatos cadastrados (celular e
e-mail) serão os meios de comunicação
que
a
EVIDA
utilizará
para
informações/interações
com
o
beneficiário.

Importante: Os contatos cadastrados (celular e
e-mail) serão os meios de comunicação que a
EVIDA utilizará para informações/interações com o
beneficiário.
Anote sua senha de acesso.

Passo 4.

O sistema irá enviar código de
acesso para o celular cadastrado.
Insira o código recebido e entre
no sistema.

Passo 5.
Momento de Identificação do Servidor: Insira a MATRÍCULA do
empregado da empresa a qual está vinculado (Ex: Eletronorte,
Amazonas Energia, etc); Preencha o Nome Completo; e selecione
a empresa vinculada.
Após o preenchimento de todos os campos, clique em AVANÇAR.

Passo 6.

Para prosseguir, leia e aceite os Termos e Condições Gerais, conforme acima.

Passo 7.
Prencha todos os campos solicitados e anexe os documentos
obrigatórios.

Preencha o Formulário de “Declaração De Saúde” > “Concluir
Cadastro. ”

PASSO 8.
Anote o número do Protocolo gerado para companhamento.
Em seguida, clique em “Declaro que li e aceito os termos acima”
> “Concluir Cadastro”.

IMPORTANTE!
- Os formulários de adesão preenchidos até o dia 15, terão vigência
a partir do dia 1º dia do mês subsequente. Caso seja preenchido ou
entregue após o dia 15, a adesão somente será processada para o
outro mês ao subsequente.
- Em caso de dúvidas, contate a nossa Central de Relacionamento
e Atendimento - CRA, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias
por semana, por meio do telefone: 0800 940 8310.

