MANUAL DE SERVIÇOS
AO ASSOCIADO

O médico associado
ao Simesp pode aproveitar
vários serviços e benefícios

EM DEFESA DO MÉDICO
E DE SEU TRABALHO
Olá, médico(a)!
O Simesp está à frente de lutas por melhores condições de trabalho para os médicos
e valorização dos proﬁssionais. Além disso, oferece aos associados adimplentes
assistência jurídica gratuita nas áreas Trabalhista, Previdenciária, de Responsabilidade
Civil Médica, Criminal Médica e Ético-disciplinar (CRM).
Os associados também podem contar com benefícios em seguros, assessoria
contábil, consultoria em investimentos e auxílio na declaração do Imposto de Renda.

SIMESP OFERECE DESCONTO
NA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Pague com 10%
de desconto
em 12 mensalidades
no cartão de crédito.
Direto em nosso site!
MENSALIDADE

R$

59,44

Residentes e recém-formados

MENSALIDADE

R$

33,02

Valor especial com subsídio

Acesse o nosso site www.simesp.org.br, preencha
os dados e pronto! Você já estará associado e com
isso fortalece a defesa do médico e seu trabalho.
Residentes e recém-formados têm 50% de
desconto do valor integral.
Mais informações entre em contato com o
Relacionamento pelo telefone (11) 3292-9147,
por WhatsApp (11) 99111-5490 ou pelo e-mail
relacionamento@simesp.org.br

ASSISTÊNCIA
JURÍDICA
Assegurando os direitos dos associados ao Simesp
O departamento Jurídico do Simesp tornou-se
referência na defesa de processos que possuam
alguma relação com o exercício da proﬁssão,
assegurando os direitos dos associados ao Simesp.
Além de oferecer um serviço plenamente estruturado e informatizado.
O associado apenas arca com as custas processuais
(taxas burocráticas de Fóruns, autenticação de
documentos etc.) e pode acompanhar o andamento
do processo em nosso portal, clicando no ícone
Processos Online.

ATENDIMENTO AOS
MÉDICOS ASSOCIADOS
Atendemos em processos individuais ou coletivos,
nas seguintes áreas de atuação:

• Trabalhista (tanto da iniciativa privada quanto
do funcionalismo público)
• Previdenciária
• Responsabilidade Civil Médica
• Criminal Médica
• Ético-disciplinar/CRM

FUNCIONAMENTO
Para o agendamento de consultas iniciais ou outras informações, entre em
contato com Simesp Relacionamento, de segunda a sexta, das 9h às 18h30,
pelo telefone (11) 3292-9147 ou pelo e-mail relacionamento@simesp.org.br

IMPOSTO
DE RENDA
Auxiliando o associado a fazer
a sua declaração corretamente
O Simesp coloca à disposição dos associados o serviço de declaração de
Imposto de Renda. O associado deve fazer a entrega da documentação
na sede do Simesp na capital paulista. Não é necessário agendar
horário. Em nosso site, disponibilizamos a lista completa de documentos necessários para fazer sua declaração. Fique atento aos prazos!
Para tirar dúvidas é necessário fazer o agendamento.

BENEFÍCIOS

• Menos riscos de cair na malha ﬁna
• Agilidade para encontrar dados e realizar a declaração
• Conﬁrmação de dados para evitar equívocos na declaração

HOMOLOGAÇÃO
Garantindo os direitos e os pagamentos
das verbas rescisórias
Com a “reforma” trabalhista, Lei 13.467, 2017, a homologação deixou
ser obrigatória, mas os médicos podem se resguardar e solicitar ao
empregador que o Simesp faça a conferência da rescisão ou até mesmo
solicitar que a homologação seja feita no Sindicato. Assim, o médico se
protege de erros ou de eventual má-fé.
Em nosso site, o associado encontra a lista completa de documentos
para a homologação, tanto para o médico quanto para a empresa.

MÍDIAS SIMESP
Estamos presentes para informar

Para manter os médicos bem informados, sobretudo, em relação aos
seus direitos trabalhistas, contamos com uma série de canais próprios
de comunicação:

ACESSE NOSSOS CANAIS E REDES
Site: www.simesp.org.br
Facebook: facebook.com/simespmedicos
TV Simesp: youtube.com/simespmedicos
Revista DR!
Jornal do Simesp
PodMed
Informativos de WhatsApp
Boletim Médico
Simesp Debate
Assembleias

SEGUROS
É mais tranquilo exercer a medicina
quando estamos mais seguros
Em parceria com tradicionais corretoras, que operam com as
melhores seguradoras do país, selecionamos algumas soluções
com condições especiais para os associados do Simesp. Em
poucos cliques, é possível obter cotações ou esclarecer dúvidas
sobre seguros, previdência, capitalização e saúde.
Em nosso site, no ícone Simesp+ você encontra a lista completa
dos seguros, como contratar e as vantagens em ser associado.

+SEGUROS
O associado ao Simesp tem benefícios em:
• Seguro de Responsabilidade Civil Proﬁssional
• Seguro de Diária por Incapacidade Temporária
• Seguro para Clínicas e Consultórios
• Seguro de Automóveis
• Seguro Viagem
• Seguro de Vida e Acidentes Pessoais
• Seguro Residencial e Casa de Veraneio
• Seguro Bike
• Seguro Equipamentos Portáteis

Benefício para associados

SIMESP+
O programa de benefícios Simesp+ amplia as
parcerias para atender às necessidades dos médicos
associados, facilitando seu cotidiano e lhe ofertando
bons negócios.

DESCONTOS EM DIVERSAS ÁREAS

OFERTAS

LAZER

CAPACITAÇÃO

SERVIÇOS

DESCONTOS
EXCLUSIVOS EM
LIVROS, SMARTPHONES
E MUITO MAIS

PLANEJE VIAGENS
COM DESCONTOS
EM HOTÉIS E
RESORTS

APRIMORE SUA FORMAÇÃO
COM CURSOS ESPECIAIS
E UM NOVO IDIOMA

DESCONTOS EXCLUSIVOS
EM LAVANDERIAS,
CONTABILIDADE E
MUITO MAIS

CONFIRA ALGUNS
DE NOSSOS
PARCEIROS NO
PROGRAMA SIMESP+
+CAPACITAÇÃO
BMJ e EVIMED
CEL-LEP Idiomas
Cruzeiro do Sul
Fast Move Idiomas
Instituto Brasileiro de Educação
em Gestão Pública (IBEGESP)
+LAZER

+OFERTAS

+SERVIÇOS

Amanita Estalagem
Aquário de São Paulo
Colônia de férias Aojesp -Caraguatatuba/SP
Costão do Santinho
CW Tour
Grínberg’s Village Hotel - Socorro/SP
Hot Park - Rio Quente/GO
Hotel Panorama - Águas de Lindóia/SP
Marulhos Resort - Porto de Galinhas/PE
Mtravel
Pousada Villa Harmonia - Paraty/RJ
Rio Quente Resorts - Rio Quente/GO
TAM Viagens
Villa Di Mantova Resort -Águas de Lindóia/SP
Wet’n Wild São Paulo

Compra Certa
Eótica
Fast Shop
Giuliana Flores
Havanna
Marcyn
Malwee
Mobly
Oppa
Petz
Puket
Saraiva

Avallon Blindagens
Conube Contabilidade
Doppia
GHT Contabilidade
Lifetime Investimentos
Pan
Quality Lavanderias
Solution Blindagens
Tapeçaria Alemão
Target blindagens

Acesse nosso site e conﬁra a lista completa de benefícios SIMESP+
e a validade das promoções

SIMESP
RELACIONAMENTO
Um canal de comunicação à disposição de nossos associados
Responsável pela interação com os associados, o
Simesp Relacionamento é o departamento que
mantém contato direto com os médicos. É com o
Simesp Relacionamento que você, médico e médica,
pode tirar dúvidas, agendar consulta com os
advogados, pedir informações e até mesmo fazer o
primeiro contato em caso de denúncias trabalhistas.
O médico que deseja se associar ao Simesp terá no
Simesp Relacionamento todo o acolhimento
necessário. Consulte-nos para saber mais sobre os
benefícios de se associar ao Simesp. Teremos prazer
em atendê-lo.

BENEFÍCIOS AO
ASSOCIADO SIMESP
• Departamento Jurídico estruturado
e informatizado
• Participação em processos coletivos
• Auxílio na declaração do Imposto de Renda
• Acesso a serviços online via portal do Simesp
• Descontos e condições especiais pelo Simesp+

ATENDIMENTO ON-LINE VIA WHATSAPP
RELACIONAMENTO SIMESP

(11) 99111-5490
Se preferir, você pode entrar em contato com o Simesp Relacionamento
e conhecer outras formas de se associar. Basta acessar simesp.org.br
e seguir as instruções. Caso preﬁra, ligue (11) 3292.9147
ou mande um e-mail para: relacionamento@simesp.org.br.

DIRETORIA EXECUTIVA

Eder Gatti Fernandes
PRESIDENTE

Denize Ornelas P. S. de Oliveira
SECRETÁRIA GERAL

Diângeli Soares
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Gerson S. Salvador de Oliveira
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Ederli M. A. Grimaldi de Carvalho
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Juliana Salles de Carvalho
SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Ademir Lopes Junior
SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO
SINDICAL E SINDICALIZAÇÃO

José Erivalder Guimarães de Oliveira
SECRETÁRIO DE RELAÇÕES
DO TRABALHO

Otelo Chino Júnior
SECRETÁRIO DE RELAÇÕES
SINDICAIS E ASSOCIATIVAS

Whatsapp
11 99111.5490

