
                                                                                                                                        
 

O SindServ de São José dos Campos pensando na sua saúde bucal e de sua família, firmou parceria com o INPAO Dental. 
Agora você terá acesso à rede credenciada com mais de 18.000 especialistas em todo o Brasil. O INPAO Dental, presente no 
mercado há mais de 50 anos, é referência em Odontologia de Grupo. Você e toda sua família já podem contar com o que há 
de mais moderno em Assistência Odontológica. 

Ficha de Adesão 
 

 

DADOS DO FUNCIONÁRIO 
UNIDADE / LOJA: CNPJ: 

NOME DO FUNCIONÁRIO: DATA DE ADMISSÃO: 

NOME DA MÃE DO FUNCIONÁRIO: DATA NASC.: 

SEXO:   (     )  M        (      )   F      
ESTADO CIVIL: CPF DO FUNCIONÁRIO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: NÚMERO 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CIDADE UF: CEP: 

TEL. RESIDENCIAL: TEL. COMERCIAL: CELULAR: 

E-MAIL: 

 

DADOS DOS DEPENDENTES 

1 

NOME DO DEPENDENTE: 

NOME DA MÃE DO DEPENDENTE: 

CPF DO DEPENDENTE: RG DO DEPENDENTE: DATA DE NASCIMENTO DO DEPENDENTE: 

SEXO DO DEPENDENTE: PARENTESCO: E-MAIL: 

2 

NOME DO DEPENDENTE: 

NOME DA MÃE DO DEPENDENTE: 

CPF DO DEPENDENTE: RG DO DEPENDENTE: DATA DE NASCIMENTO DO DEPENDENTE: 

SEXO DO DEPENDENTE: PARENTESCO: E-MAIL: 

3 

NOME DO DEPENDENTE: 

NOME DA MÃE DO DEPENDENTE: 

CPF DO DEPENDENTE: RG DO DEPENDENTE: DATA DE NASCIMENTO DO DEPENDENTE: 

SEXO DO DEPENDENTE: PARENTESCO: E-MAIL: 

4 

NOME DO DEPENDENTE: 

NOME DA MÃE DO DEPENDENTE: 

CPF DO DEPENDENTE: RG DO DEPENDENTE: DATA DE NASCIMENTO DO DEPENDENTE: 

SEXO DO DEPENDENTE: PARENTESCO: E-MAIL: 

 OBS.: TODOS OS CAMPOS ACIMA SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. 

 

Plano Escolhido Funcionário Dependente 
(   )  Especial R$ 14,21 R$ 14,21 

(   )  Especial Orto R$ 56,28 R$ 56,28 



 CONHEÇA A COBERTURA DO SEU PLANO 

 

 REGRAS DE INCLUSÕES DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES 
1) Beneficiários Titulares, todos os sócios, diretores, funcionários, estagiários com vínculo contratual empregatício ativo, com a 
CONTRATANTE optantes pelo plano odontológico objeto deste instrumento, indicados pela mesma, e ainda os trabalhadores 
temporários e os menores aprendizes; 
2) Beneficiários Dependentes: é o dependente do funcionários, incluído no plano do mesmo podendo 
ser:  
2.1) O (a) Cônjuge do funcionário; 
2.2) O (a) companheiro (a) do Funcionário como tal designado (a) na Lei n° 10.406/2002 (Código Civil); 
2.3) Os (as) filhos (as), naturais, adotivos (as), tutelados (as) solteiros (as), até 39 anos, ou inválidos físicos ou mentalmente em 
caráter permanente de qualquer idade; 

 
 CONDIÇÕES CONTRATUAIS: 

1) As inclusões realizadas no período da implantação serão isentas das carências contratuais. As inclusões realizadas fora do 
período de implantação, terão carências de 120 dias para qualquer tipo de atendimento, exceto para urgências. 
2) A inclusão de cada novo funcionário e/ou Dependentes deverá ocorrer em até 30 dias da data da sua admissão ou do evento que 
originou a condição de dependente (nascimento, casamento etc), sob pena das aplicações das carências contratuais. 
3) A exclusão do funcionário e/ou dependente poderá ser efetuada somente após 12 (doze) meses da data da última utilização ou 
mediante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das contraprestações futuras até o período de 12 (doze) meses da última 
utilização. 

 
 REGRAS DE MUDANÇA DE PLANOS: 

1) Da categoria de plano ESPECIAL para o plano ESPECIAL ORTO, obedecerão às carências de 180 (cento e oitenta) dias; 
2) As carências acima não se aplicarão aos empregados recém-admitidos; aos inscritos inicialmente até 30 (trinta) dias, da data do 
início do convênio ou de sua admissão, nas campanhas de adesões acordadas no aniversário do contrato; 
3) Para a utilização da nova categoria de plano é necessário o recebimento da nova Carteira de Identificação; 
4) Das categorias de planos de maior cobertura para de menor cobertura será admitida sem carências, salvo se o Beneficiário Titular 
e Dependente já tiver sido beneficiado com procedimentos que envolvam o rol do plano de maior cobertura, caso em que esta 
transferência só será admitida após cumpridos 12 (doze) meses da realização de tais procedimentos de maior cobertura ou na 
inexistência da utilização será permitida após 18 (dezoito) meses de contribuição efetiva. 

 

  DECLARAÇÃO: 

Favor entregar o termo preenchido ao RH ou 

Enviar por WhatsApp (12) 98141-7030 / 9 8169-1710 

( ) Solicito minha adesão ao plano odontológico de acordo com as condições, cobertura e rotinas constantes do contrato de 
prestação de serviço odontológico, assinado entre o INPAO Dental e SindServ de São José dos Campos, estando o mesmo a 
disposição na empresa. Declaro assumir o valor da taxa mensal respondente a cada um dos inscritos, autorizo assim o desconto em 
folha de pagamento e comprometo -me a permanecer no plano por no mínimo 12 meses, conforme parágrafo 3 do item 
“CONDIÇÕES CONTRATUAIS” descritos nesta ficha de adesão. 

 
 
 

ASSINATURA:    DATA:    

 
Descrição da Cobertura do Plano: ESPECIAL - Consultas, Emergência, Prevenção, Prótese (Rol 
Mínimo), Odontopediatria, Dentística (restauração ou Obturação), Endodontia (tratamento e 
retratamento de canais), Periodontia (tratamentos gengivais e ósseos), Cirurgia Oral Menor (realizados 
em consultórios), Radiografias e Instalação de aparelho Ortodôntico (exceto documentação e 
manutenção ortodôntica). 
 
Descrição da Cobertura do Plano: ESPECIAL COM ORTODONTIA - Consultas, Emergência, Prevenção, 
Prótese (Rol Mínimo), Odontopediatria, Dentística (restauração ou Obturação), Endodontia 
(tratamento e retratamento de canais), Periodontia (tratamentos gengivais e ósseos), Cirurgia Oral 
Menor (realizados em consultórios), Radiografias e Ortodontia (Instalação de aparelho, 
documentação e manutenção ortodôntica). 
 

As informações sobre coberturas contidas neste material são meramente indicativas. Todos os serviços e coberturas estarão sujeitos as regras contratuais. 


