
O usuário irá entrar com o mesmo acesso do Portal do Servidor. 



Assim que entrar, o servidor visualizará a listagem de suas perícias. Apenas servidores ativos, visualizaram a listagem 

e poderão marcar perícias. Em uma perícia que esteja concluída, o servidor terá a opção de ver o comprovante. 



O servidor que for ativo, poderá marcar uma perícia, no qual informará: Data do atestado, Nome do médico, Número de 

dias do atestado, CRM do médico e no botão de Adicionar Atestado o servidor anexará o arquivo do Atestado. Irá 

descrever o seu problema e a justificativa se o atestado não estiver no prazo legal. O servidor poderá anexar mais 

atestados e os exames complementares. 



No menu de Carteira Digital, o usuário poderá gerar a carteira de saúde do IPM do Titular e dos Dependentes, podendo 

baixar ou imprimir as carteiras. 



No menu de Número do IPM, irá mostrar em gráficos os números estatísticos do IPM. 



O aplicativo sendo acessado de um Smartphone, o layout irá adaptar-se e funcionará como se fosse um aplicativo. 



Menu lateral para acessar as funcionalidades do APP. 



As demais funcionalidades irão funcionar da mesma forma que se for acessado pelo computador. 



O servidor que for ativo, poderá marcar uma perícia, no qual informará: Data do atestado, Nome do médico, Número de 

dias do atestado, CRM do médico e no botão de Adicionar Atestado o servidor anexará o arquivo do Atestado. Irá 

descrever o seu problema e a justificativa se o atestado não estiver no prazo legal. O servidor poderá anexar mais 

atestados e os exames complementares. 

 



No menu de Carteira Digital, o usuário poderá gerar a carteira de saúde do IPM do Titular e dos Dependentes, podendo 

baixar ou imprimir as carteiras. 

 



No menu de Número do IPM, irá mostrar em gráficos os números estatísticos do IPM. 

 


