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Convênio Unimed-Sisejufe

Este acordo, firmado entre o sindicato e
operadora de plano de saúde, vai benefi-
ciar todos os funcionários filiados ao Sise-
jufe e seus dependentes, como cônjuge,
companheiro (a) e filhos (as) com até 30
anos de idade. Os participantes terão op-
ção de cinco planos: Personal (atendimen-
to estadual) e Alfa, Beta, Delta e Ômega
(atendimento nacional), com uma rede de
atendimento de mais de 5 mil médicos co-
operados e os melhores hospitais do Rio
de Janeiro e mais de 100 mil médicos coo-
perados e 3,5 mil hospitais credenciados
em todo o país. É importante frisar que as
migrações só se darão entre planos simila-
res. O convênio com a Unimed-Rio oferece

uma campanha promocional para as
adesões até 16 de outubro de 2009
com carência zero para todos os sindi-
calizados e seus dependentes oriundos do
Brasil Saúde, do TRF e da JF. A cobertura
passa a valer a partir de 1º de novem-
bro de 2009. Não são abrangidos pela
carência zero sindicalizados oriundos dos
seguintes planos CAARJ, CASSI, DIX, As-
sim, Medial e Unimeds e também de pla-
nos similares acima de 58 anos. Para par-
tos, permanece a carência de 210 dias.
Vale ressaltar que os servidores que efe-
tuarem a inscrição no plano de saúde Uni-
med-Sisejufe terão direito à concessão do
benefício auxílio-saúde.

Aproveite os últimos dias
para migrar de plano

de saúde com carência zero

Padronização da Gestão de Processos
de Trabalho, Planejamento Estratégico,
Pactuação de Metas, Política de Premia-
ção por Desempenho, Balanced Score-
card, Gestão por Competências...

Se você não conhece estes termos ou
não sabe as consequências da implanta-
ção destes insumos de gestão no seu dia-

CURSO DE GESTÃO PÚBLICA DO SISEJUFE

a-dia, você precisa participar do curso
de Gestão Pública do Sisejufe.

19, 20 e 21 de outubro de 2009
19h às 22h

Auditório do Sisejufe – Inscrições gra-
tuitas para filiados(as)

formacao@sisejufe.org.br


