Saiba como solicitar reembolso no Botão de Serviços ambiente externo
___
No Botão de Serviços é possível realizar reembolso de consultas com psicólogos ou de outros procedimentos
de saúde cobertos pela AMS.
I.

Acesse o Botão de Serviços no endereço https://servicos.petrobras.com.br;

Escolha a opção para login de acordo com o seu vínculo na AMS, conforme orientação abaixo:
Empregado ativo: Utilize sua chave e senha extranet;

Demais usuários: utilize sua matrícula AMS e senha cadastrada no Botão de Serviços;
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II.

Na parte superior à esquerda da tela inicial do Botão de Serviços, clique em “Nova solicitação”;

A tela de solicitação de serviço é dividida em cinco etapas. Após o preenchimento de cada etapa,
você deve clicar em “próximo” e seguir com sua solicitação de acordo com as instruções:

III.

Etapas:
1. Dados do solicitante: Seus dados já virão preenchidos neste grupo.
Informações sobre a localidade: Estado ou Cidade – informe o estado e a cidade de sua
residência. Se você informou a localidade favorita no primeiro acesso ao sistema, estes campos
já virão preenchidos.

2.
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Dados do Serviço: Digite palavras relacionadas ao serviço desejado – Digite uma parte do nome
do serviço que você deseja. Por exemplo, “Reembolso”. Em seguida, selecione o serviço
“Reembolso Livre Escolha”.

Após, aparecerá os campos “restrições e observações” e “Prazo para atendimento”.

3.

Dados da solicitação
Após ler o texto com a descrição, restrições e observações, você deverá responder as perguntas
conforme seu pedido de reembolso.
IMPORTANTE!
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Você deve abrir uma nova solicitação no Botão de Serviços para cada documento fiscal
a ser reembolsado.
Após a escolha do tipo de procedimento realizado, serão exibidas as opções de
especialidades, juntamente com as requisições e documentos necessários. Fique
atento ao correto preenchimento deste campo



Caso tenha um documento fiscal com mais de um tipo de serviço, cadastre o serviço
principal e informe o detalhamento dos demais nos comentários na próxima etapa (ex:
nota fiscal cobrando por toda a equipe médica deve ser cadastrada como “Honorários
Médicos”).

Verifique se a sua documentação está completa a fim de evitar devoluções antes de passar
para próxima etapa.
4. Comentários e anexos;
Anexe à sua solicitação todos os documentos exigidos conforme a especialidade selecionada.

Não será permitido o envio de arquivos nas seguintes extensões: CMD, BAT, SCR, EXE, COM,
MSI, JAR, URL, VBS, WS, DLL e arquivos maiores que 10 MB.
5. Resumo da solicitação

Faça a conferência dos dados da solicitação. Caso precise corrigir alguma informação, clique
no botão “Anterior”. Estando todas as informações corretas clique em “Enviar solicitação”.

4

