
PERFIL ENTIDADE OBSERVAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO

ELEGIBILIDADE

FEBEUS

Estudantes a partir de 02 anos para Vitallis e 

Samp e 05 anos para Amil. Estudante quando 

menor, adesão de irmão também menor e pais 

como dependentes.

Declaração escolar eletronica ou em papel 

timbrado com telefone e CNPJ. Deve conter 

nome completo do estudante, curso, 

período, telefone.

FEB 
Estudantes a partir de 05 anos. Estudante 

quando menor, adesão de irmão também menor 

e pais como dependentes.

Declaração escolar eletronica ou em papel 

timbrado com telefone e CNPJ. Deve conter 

nome completo do estudante, curso, 

período, telefone.

ABRE BRASIL

Profissonais: Administrador, Advogado, 

Aeronauta, Aeroviário, Agrônomo, Arquiteto, 

Assistente Social, Atleta Profissional de Futebol, 

Atuário, Auxiliar de Enfermagem, Biólogo, 

Biomédico, Contabilista, Economista, 

Enfermagem, Engenheiro, Farmacêutico, 

Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista, 

Médico, Nutricionista, Odontólogo, Professor, 

Profissional de Ed. Física, Psicólogo, Químico, 

Relações Públicas, Sociólogo, Veterinário.

Diploma frente e verso ou cópia do 

certificado/ declaração de conclusão de 

curso ou cópia da carteira do conselho 

profissional ou certificado de pagamento de 

anuidade do conselho ou comprovante que 

está inscrito no conselho ou ainda certificado 

que comprove a profissão.

ABPL

Administração, Advogado, Agrônomo, Arquiteto, 

Assistente Social/ Serviço Social, Atuário, 

Bibliotecário, Biólogo, Biomédico, Contabilista, 

Corretor de Seguros e Imóveis, Economista, 

Educação Física, Enfermagem, Engenheiro, 

Estatístico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Geólogo, Técnico em Radiologia, 

Médico, Músico, Nutricionista, Odontólogo, 

Psicólogo, Químico, Representação Comercial, 

Técnico Contabilista, Veterinário, Aeronauta, 

Arquivista, Artista, Atleta Profissional, 

Desenhista Industrial, Designer, Despachante 

Aduaneiro, Filósofo, Finanças, Físico, Fotógrafo, 

Gastrônomo, Historiador, Hotelaria, Tecnico 

Industrial, Informática, Jornalista, Letras, 

Logística, Marketing, Matemático, Pedagogo, 

Professor, Profissional da Tecnologia da 

Informação, Publicitário, Radialista, Recursos 

Humanos, Relações Públicas e Internacionais, 

Secreterário, Segurança do Trabalho, Segurança 

Privada, Seguros, Sociólogo, Teólogo e Turismo.

Diploma frente e verso ou cópia do 

certificado/ declaração de conclusão de 

curso ou cópia da carteira do conselho 

profissional ou certificado de pagamento de 

anuidade do conselho ou comprovante que 

está inscrito no conselho ou ainda certificado 

que comprove a profissão.

PROFISSIONAIS DO 

COMERCIO OU 

SERVIÇOS

ASCOM

Propietários e Profissionais do comercio ou 

serviços.

Para Amil, MEI deve possuir 6 meses de 

abertura.

Apresentar contracheque com até 90 dias do 

mês de competência, carteira profissional ou 

contrato de trabalho o vínculo empregatício 

com empresas do comércio de bens e 

serviços ou contrato social ou firma 

individual (CEI, MEI, etc)

AFPB

(ESTADUAL, 

MUNICIPAL, 

FEDERAL)

Profissonais ativos de orgãos públicos. 

Sendo: Federal, Estadual, Municipal

Apresentar contracheque com até 90 dias do 

mês de competência, carteira profissional 

comprovando que é servidor público federal, 

estadual e municipal.

ABRAS

(FEDERAL)

Servidores do Poder Executivo Federal do Brasil, 

associados à ABRAS.

Documento de exercício de cargo Público 

Federal de nível superior, estatutário, 

coletistas e ocupantes de cargos em 

comissão (Horelite, Carteira de Trabalho, 

CTPS, Carteira de Identidade Funcional)

ASSEF

(FEDERAL)

Servidores do Poder Executivo Federal do Brasil, 

associados à ASSEF.

Documento de exercício de cargo Público 

Federal de nível superior, estatutário, 

coletistas e ocupantes de cargos em 

comissão (Horelite, Carteira de Trabalho, 

CTPS, Carteira de Identidade Funcional)

CONTABILISTA FECON
Profissionais formados em Contabilidade ou que 

possua vínculo com empresa de contabilidade, 

auditoria ou perícia contábil.

Documento comprobátorio de filiação do 

referido à FECON-MG

ADMINISTRADOR SAEMG
Profissinais ou estudantes de administração que 

estejam inscritos na entidade

Comprovação de ser beneficiário titular 

associado a SAEMG (Declaração Sindicato)

ED. FÍSICA CREF6 Profissionais de Ed. Física inscritos na entidade.

Documento que comprove ser profissional 

de Ed. Física e comprovação de contribuição 

ao CREF6

FARMACÊUTICO FEIFAR
Profissionais farmacêuticos inscritos na 

entidade.

Documento comprobatório de filiação do 

referido sindicado a FEIFAR

NUTRICIONISTA FNN Profissionais inscritos na entidade.
Documento comprobatório de filiação do 

referido sindicado a FNN

ODONTOLOGIA FNO Profissionais inscritos na entidade.
Documento comprobatório de filiação do 

referido sindicado a FNO

CORRETOR DE 

IMOVEIS
SINDIMOVEIS Profissionais corretores que possuam CRECI/MG

Documento comprobatório de vínculo 

profissional com a categoria representada ou 

documento de matrícula em curso de 

corretor de imóveis. Comprovação de ser 

associado ao SINDIMOVEIS.

TRADUTOR SINTRA Profissionais inscritos na entidade.

Comprovação de ser filiado ao SINTRA. 

Apresentação de diploma universitário, ou 

equivalente, de Letras/ Tradutor e 

Intérprete. Apresentação de Carteira de 

Trabalho e Holerite que comprovem o 

exercicio da profissão Tradutor/ Intérprete.

INFORMÁTICA INFOMEDD

Profissionais qualificados na área de TI, 

Processamento de dados, informática, bancos 

de dados, desenvolvimento e edição de 

software, implantação de redes, consultoria de 

sistemas, call center. Profissionais de 

treinamento e educação em informática, venda 

e aluguel e manutenção em equipamentos de 

informática.

Beneficário vinculado a INFOMEDD.

Comprovação do exercício profissional pela 

apresentação de cópia do diploma (frente e 

verso) de curso tecnico profissonalizante na 

área de TI ou de curso superior listado ao 

lado.

ESTUDANTES

PROFISSIONAIS

LIBERAIS

FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS


