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CREDENCIAMENTO
Informamos a todos os beneficiários que as carteiras da Amil (de plástico) estão sendo enviadas, inicialmente, apenas para os beneficiários residentes fora do Distrito
Federal.
Ressaltamos que a Amil é mais uma operadora de
planos de saúde suplementar credenciada junto ao
PLAS/JMU, assim como a Unimed-NNE, a Uniodonto e todos
os demais credenciados diretos.
Ressaltamos, portanto, que o credenciamento com
a Unimed-NNE permanece em vigor.
Solicitamos, também, que nas localidades onde
existam credenciados diretos do PLAS/JMU, os beneficiários
sempre dêem preferência aos mesmos, utilizando-se da
Amil, da Unimed-NNE ou da Uniodonto, apenas quando isso
não for possível.
Informamos, ainda, que a Amil possui um aplicativo
de celular que poderá ser baixado, via Internet, para facilitar
a utilização dos serviços da mesma. Através do aplicativo se
tem acesso à “carteira virtual” da Operadora, além de se
poder fazer o agendamento de consultas e exames junto à
rede credenciada da mesma.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o
PLAS/JMU para maiores esclarecimentos.

dos com a Unimed Paulistana. A rede credenciada da CNU
poderá
ser
acessada
através
do
site
www.centralnacionalunimed.com.br .
AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS VIA E-MAIL OU SEI
Com a recente implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) na JMU, todas as solicitações de “autorizações prévias” deverão ser encaminhadas ao
PLAS/JMU pelo e-mail - plasatende@stm.jus.br - ou via SEI
e, não mais, entregues diretamente nas instalações da
SECEX.
Assim, para que se tenha o necessário sigilo na solicitação de “autorização prévia”, o beneficiário ao enviar a
solicitação deverá informar o e-mail para onde ele deseja
que seja enviada a autorização que for concedida. No caso
de utilização do SEI, é importante que a documentação
tramite sempre no nível de acesso “restrito”.
HORÁRIO DA SECEX NO RECESSO DO JUDICIÁRIO
À semelhança das demais Unidades do Tribunal, a
SECEX funcionará das 13h às 18h, nos dias 21, 22, 23, 28, 29
e 30 de dezembro de 2015, bem como nos dias 4, 5 e 6 de
janeiro de 2016. Nos dias 24 e 31/12 o horário de funcionamento será das 8h às 13h.
Informamos, também, que no período de 7 a 31 de
janeiro de 2016 o horário será das 13h às 18h.
BOAS FESTAS!

CREDENCIAMENTO DA AMAI (Associação Médica de Assistência Integrada) NO DISTRITO FEDERAL
O PLAS/JMU acabou de firmar um credenciamento
direto com a AMAI (Associação Médica de Assistência Integrada), localizada no DF, a qual possui mais de 800 clínicas
credenciadas em Brasília e cidades satélites. O acesso à
rede credenciada da AMAI poderá ser realizado através da
Internet, acessando-se o site - www.amaionline.com.br –,
clicando-se em seguida em “BUSCAR PROFISSIONAL”.

A equipe do PLAS/JMU agradece todo o apoio dado
à SECEX durante o ano de 2015 e deseja aos servidores da
JMU, em especial àqueles que sejam beneficiários do Plano,
um excelente Natal e um Ano Novo com muita saúde, paz,
harmonia e realizações, junto de seus familiares!
Feliz Natal e próspero Ano de 2016!

ATENDIMENTO DA UNIMED-NNE EM SÃO PAULO
O atendimento da Unimed-NNE em São Paulo está
sendo agora realizado por intermédio Central Nacional
Unimed – CNU, em virtude dos recentes problemas ocorriSecretaria Executiva do Plano de Saúde da Justiça Militar da União
Atendimento ao beneficiário: e-mail: plasatende@stm.jus.br Telefones: (61) 3313-9193 Fax: (61) 3313-9628

