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ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -  PRESTADOR 

Nesta funcionalidade o prestador poderá consultar ou alterar os dados cadastrais, tais como: 

dados gerais, endereços, especialidades e qualificações.  

1. CONSULTAR OU ALTERAR DADOS CADASTRAIS 

Para realizar consultas ou alterações dos dados cadastrais, o prestador deve acessar 

“Consultar/Alterar Dados Cadastrais” no menu “Consultas e Informes”. 

 

1.1. DADOS GERAIS 

Ao clicar em “Consultar/Alterar Dados Cadastrais” a tela de “Dados Gerais” abrirá: 
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Nesta tela estão listados os Dados Gerais do Prestador. Ao clicar em “Editar Identificação”, a 

seguinte tela abrirá:  

x 

Possibilitando ao prestador realizar alteração de E-mail, Site e Celular. Conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Após realizar as alterações desejadas, o Prestador deve clicar em “Concluir” e a mensagem 

de “Dados atualizados com sucesso” aparecerá na tela, conforme demonstrado na imagem 

abaixo, ou caso não realize nenhuma alteração, deve clicar em “Retornar”. 
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1.2. ENDEREÇOS 

Para realizar consulta e alteração de endereços, o Prestador deve clicar em “Endereços”. 

Então a seguinte tela abrirá:  

 

Nesta tela o prestador possui a opção de consultar ou alterar os endereços cadastrados ou 

cadastrar um novo endereço. Para cadastrar um novo endereço, o Prestador deve clicar em 

“Novo Endereço”, então a tela demonstrada na imagem a seguir abrirá. 
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Para adicionar um novo endereço, o Prestador deve preencher os campos e clicar em 

“Concluir”, sendo assim, a mensagem de “Dados atualizados com sucesso” aparecerá e a 

solicitação ficará pendente de aprovação pela Operadora.  

Obs.: Caso este seja o endereço para envio de correspondências, a opção de “Endereço para 
Correspondência” deve estar marcada.  

 

Na parte inferior da tela, o Prestador pode visualizar o histórico de solicitações, no qual pode-

se consultar a situação da solicitação, se ela está Pendente de aprovação ou se foi 

Aprovada/Reprovada pela Operadora ou Cancelada pelo Prestador.  

Ao selecionar uma solicitação listada, a opção de cancelamento aparece na tela.  
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Retornando à tela de “Endereços”, quando um endereço é selecionado, na parte inferior da 

tela são listadas as especialidades atendidas no endereço e a opção de “Editar Endereço” 

aparece. Conforme demonstrado na imagem a seguir: 

 

Ao clicar em “Editar Endereço”, a tela para alteração do endereço abrirá: 
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Nesta tela o prestador poderá realizar as alterações de Logradouro, Complemento e 

Telefones e digitar um justificativa. Confirmando a alteração ao clicar em “Alterar”. Sendo 

apresentada a mensagem de “Dados atualizados com sucesso” e a informação de 

pendência de aprovação pela Operadora. 

 

1.3. ESPECIALIDADES 

Para realização de consulta, alteração ou cadastro de Especialidades. Deve-se clicar em 

“Especialidades” na parte superior da tela de “Consultar/Alterar Dados Cadastrais”. Sendo 

apresentada a tela a seguir: 

 

Para cadastro de uma nova especialidade, deve-se clicar em “Nova Especialidade”.  
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Então a tela demonstrada na imagem a seguir abrirá: 

 

O prestador deve selecionar a especialidade a ser cadastrada e anexar um comprovante 

aprovando a aptidão para exercício da especialidade e clicar em “Concluir”. Sendo 

apresentadas as mensagens de “Dados atualizados com sucesso” e a de solicitação 

pendente de analise da Operadora. Conforme demonstrado abaixo:  

 

Na parte inferior da tela, são listadas todas as solicitações realizadas, referentes a 

especialidade. 
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Ao selecionar uma solicitação, a opção de cancelamento é exibida na tela. Conforme 

demonstrado acima. 

Retornando à tela de “Especialidades”, quando uma especialidade é selecionada, na parte 

inferior da tela são listados os endereços de atendimento para a especialidade e a opção de 

“Excluir Especialidade” aparece. Conforme demonstrado na imagem a seguir: 
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1.4. QUALIFICAÇÕES 

Para realização de consulta, alteração ou cadastro de Qualificações, deve-se clicar em 

“Qualificações” na parte superior da tela de “Consultar/Alterar Dados Cadastrais”. Sendo 

apresentada a tela a seguir: 

 

Para cadastro de uma nova qualificação, deve-se clicar em “Nova Qualificação”. Então a tela 

demonstrada na imagem a seguir abrirá: 
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O Prestador deve selecionar o tipo de qualificação a entidade e anexar um comprovante e 

clicar em “Concluir”. Sendo apresentadas as mensagens de “Dados atualizados com 
sucesso” e a de solicitação pendente de análise da Operadora. Conforme demonstrado 

abaixo:  

 

Na parte inferior da tela, são listadas todas as solicitações realizadas, referentes a qualificação. 

 

Ao selecionar uma solicitação, a opção de cancelamento é exibida na tela. Conforme 

demonstrado a seguir:  
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Retornando à tela de “Qualificações”, quando uma qualificação é selecionada, a opção de 

“Editar Qualificação” aparece na tela.  

 

Ao clicar nesta opção a seguinte tela é apresentada: 

 

Nesta tela o Prestador possui a opção de Alterar ou Excluir uma solicitação.  
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2. GERENCIAR SOLICITAÇÕES - PRESTADOR 

No menu “Gerenciar Solicitações” são apresentadas as opções: “Alteração de Dados 
Gerais”, “Solicitações de Endereços”, “Solicitações de Especialidades” e “Solicitações 
de Qualificações”.  

  

2.1. ALTERAÇÃO DE DADOS GERAIS 

Clicando em “Alteração de Dados Gerais”, a seguinte tela abrirá:  

 

Possibilitando ao prestador realizar alteração de E-mail, Site e Celular. 

Após realizar as alterações desejadas, o Prestador deve clicar em “Concluir” e a mensagem 

de “Dados atualizados com sucesso” aparecerá na tela, conforme demonstrado na imagem 

a seguir: 
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2.2. SOLICITAÇÕES DE ENDEREÇOS 

Clicar em Gerenciar Solicitações: 

 

Clicando em “Solicitações de Endereços”, a tela demonstrada na imagem a seguir será 

exibida:  

 

Para adicionar um novo endereço, o Prestador deve preencher os campos e clicar em 

“Concluir”, sendo assim, a mensagens de “Dados atualizados com sucesso” aparecerá e a 

solicitação ficará pendente de aprovação pela Operadora.  
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Obs.: Caso este seja o endereço para envio de correspondências, a opção de “Endereço para 
Correspondência” deve estar marcada.  

 

Na parte inferior da tela, o Prestador pode visualizar o histórico de solicitações, no qual pode-

se consultar a situação da solicitação, se ela está Pendente de aprovação ou se foi 

Aprovada/Reprovada pela Operadora ou Cancelada pelo Prestador.  
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Ao selecionar uma solicitação listada, a opção de cancelamento aparece na tela. 

 

2.3. SOLICITAÇÕES DE ESPECIALIDADES 

Clicar em Gerenciar Solicitações: 

 

Clicando em “Solicitações de Especialidades”, a tela demonstrada na imagem a seguir será 

exibida: 
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Para adicionar uma nova especialidade, o prestador deve selecionar a especialidade a ser 

cadastrada e anexar um comprovante aprovando a aptidão para exercício da especialidade e 

clicar em “Concluir”.  

 

Sendo apresentadas as mensagens de “Dados atualizados com sucesso” e a de solicitação 

pendente de analise da Operadora. Conforme demonstrado abaixo: 

 

Na parte inferior da tela, são listadas todas as solicitações realizadas, referentes a 

especialidade. 
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Ao selecionar uma solicitação, a opção de cancelamento é exibida na tela. Conforme 

demonstrado abaixo:  

 

2.4. SOLICITAÇÕES DE QUALIFICAÇÕES 

Clicar em Gerenciar Soliuções: 

 

Clicando em “Solicitações de Qualificações”, a tela demonstrada na imagem a seguir será 

exibida:  
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Para adicionar uma nova qualificação, o Prestador deve selecionar o tipo de qualificação a 

entidade e anexar um comprovante e clicar em “Concluir”. Sendo apresentadas as 

mensagens “Dados atualizados com sucesso” e “Solicitação pendente de análise da 
Operadora”. Conforme demonstrado abaixo: 
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Na parte inferior da tela, são listadas todas as solicitações realizadas, referentes a qualificação. 

 

Ao selecionar uma solicitação, a opção de cancelamento é exibida na tela. Conforme 

demonstrado abaixo:  
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