
 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -

PROPLADI 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO - DIPIDH 

COORDENADORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR-CQV 

 

 
ORIENTAÇÃO PARA ADESÃO E CANCELAMENTO DE PLANOS DA GEAP 

 ADESÃO: para efetuar a adesão de servidores aos planos de saúde da GEAP 

o CGP do Campus deverá seguir as orientações abaixo: 

1. O CGP deverá solicitar do servidor o preenchimento do formulário de adesão 

referente ao plano desejado; 

2. O servidor deverá anexar ao formulário as cópias dos seus documentos e dos 

seus dependentes;  

3. O servidor deverá xerocopiar o formulário e os documentos; 

4. O CGP deverá elaborar um ofício direcionado à GEAP e assinado pelo diretor 

do campus solicitando a referida adesão e juntamente com o formulário original 

e documentos encaminhar diretamente para a GEAP; 

5. A cópia do formulário e dos documentos deverão ser protocolados para o DCLP-

PAG através de memorando. 

 CANCELAMENTO: para efetuar o cancelamento do plano de saúde, o CGP e 

servidor deverão proceder da seguinte forma: 

1. Preencher o formulário de cancelamento referente ao plano do servidor;  

2. O CGP deverá elaborar um ofício direcionado à GEAP e assinado pelo diretor 

do campus solicitando o cancelamento do servidor e caso houver do seu 

dependente; 

3. A cópia do formulário de cancelamento deverá ser encaminhada para o DCLP-

PAG através de protocolo e via memorando solicitando o cancelamento no 

sistema. 

Contato GEAP Regional Maranhão/São Luís: (98) 2106-4312 

Endereço (fonte: http://www.geap.com.br/CONTATO/geap-nos-estados.asp) 

 Endereço: Av.Prof.Carlos Cunha 3.000 lot.76/79 Calhau- Shopping Jaracati 
(Subsolo) 

 Bairro: JARACATY 

 Cidade: São Luís - MA 

 CEP: 65.076-909 

 Dias: De Segunda a Sexta-feira 

 Horário de Funcionamento: Das 8h às 16h 

http://www.geap.com.br/CONTATO/geap-nos-estados.asp


 

 Nome do gerente da GEAP (para ofício): José Ribamar Dourado Filho 
 

QUAISQUER DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A COORDENADORIA DE 

QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR (CQV) 

E-MAIL: cqv@ifma.edu.br 

 

 

 

 

 


