CONHEÇA MELHOR O SEU PLANO DE SAÚDE!
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UM PLANO DE SAÚDE CADA VEZ MELHOR!
O PLAS/JMU está trabalhando, intensamente, com
o apoio da Presidência do Tribunal, do Conselho Deliberati‐
vo do PLAS/JMU e da Diretoria‐Geral, para oferecer a você,
beneficiário do Plano, mais e melhores serviços.
Um novo Sistema Informatizado está a caminho, de
forma, a tentar otimizar a nossa comunicação com você e
com a rede credenciada, bem como melhorar os nossos
serviços. Com o novo Sistema, será possível agilizar‐se o
fluxo e processos de trabalho na SECEX, o que resultará em
avanços na qualidade do atendimento, tudo no intuito de
alcançar‐se um plano de saúde financeiramente saudável,
tecnologicamente moderno e com uma estrutura ágil e
confiável que atenda às demandas dos beneficiários.
Estamos, também, buscando ampliar a nossa rede
credenciada direta, com a adesão de novos prestadores de
serviços de saúde, aos já existentes.
Aguarde que, em breve, seu Plano de Saúde estará
ainda melhor!

ACESSE A LISTA DE CREDENCIADOS DO PLAS /
JMU PELA INTERNET E CELULAR
Para acessar a lista de credenciados é necessário
entrar no site do STM ‐ www.stm.jus.br ‐ e clicar‐se em
“Serviços – Plano de Saúde (PLAS/JMU)”.
Aparecerá, então, a tela abaixo, no seu monitor:

Em seguida, basta clicar em “Rede Credenciada”
(aba do lado esquerdo da tela) e aparecerá esta tela mos‐
trada adiante:

Para consultar as redes credenciadas de atendimento
do PLAS/JMU, da Unimed Norte/Nordeste e da Uniodonto,
basta clicar nos links constantes da tela.
Para acessar pelo celular, será necessário apenas en‐
trar‐se no portal da JMU, digitando‐se o login e senha, se‐
guindo‐se os demais passos anteriormente explicados.

PLAS/JMU ADERE AO SEI!
Com o lançamento oficial do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI! – no âmbito da Justiça Militar da União,
em 01/06/2015, informamos que todos os requerimentos
destinados ao PLAS/JMU poderão daqui para a frente ser
remetidos utilizando‐se o referido Sistema.
Para tal, o beneficiário deverá registrar o seu re‐
querimento e enviá‐lo pelo Sistema à SECEX‐PLAS/JMU.
Os beneficiários inativos e os pensionistas, que não
tiverem acesso ao SEI, deverão remeter seus Requerimen‐
tos à Seção de Protocolo Geral (SEPGE) do Tribunal, locali‐
zada no subsolo do Edifício‐Sede do STM, onde eles serão
devidamente registrados no SEI! e encaminhados pelo Sis‐
tema à SECEX‐PLAS/JMU.
Já os pedidos de autorização de exames e de pro‐
cedimentos médicos, devem continuar sendo entregues
diretamente na Seção de Gerenciamento do Plano (SE‐
GEP), localizada na sala 805 do Edifício‐Sede, podendo ain‐
da ser enviados por e‐mail ‐ plasatende@stm.jus.br ‐ ou por
fax ‐ (61) 3313‐9628.
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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