Saiba como solicitar reembolso no Botão de Serviços ambiente interno
___
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://botaodeservicos.petrobras.com.br;

II.

Clique no ícone “Nova solicitação”;

III.

Será aberta a tela de solicitação de serviço em que os seguintes campos devem ser preenchidos:
1. Dados do solicitante: Seus dados já virão preenchidos neste grupo. Caso seja um empregado
cedido para empresas do sistema, você deve alterar sua lotação para “Petrobras” no campo
“Gerência beneficiada”.

2. Informações sobre a localidade: Estado, Cidade e Localidade – Informe o seu estado, cidade e
localidade onde trabalha. Se você informou a localidade favorita no primeiro acesso ao sistema,
estes campos já virão preenchidos. Complemento da Localidade - Coloque aqui outras
informações que auxiliem a identificação do seu local de trabalho. Por exemplo, andar, sala, ala,
prédio, etc.
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3. Informações sobre o serviço a ser prestado: Digite palavras relacionadas ao serviço desejado –
Digite uma parte do nome do serviço que você deseja. No caso, “Reembolso” ou “Livre escolha”.
Em seguida, selecione o serviço “Reembolso Livre Escolha”.

Após, aparecerá os campos “restrições e observações” e “informações adicionais”.

4. Prazo da solicitação

5. Dados Obrigatórios do Serviço
Após ler o texto com a descrição, restrições e observações e a informação adicionais você deverá
marcar a opção “de acordo” e responder as perguntas conforme seu pedido de reembolso.

2

Se o pagamento das despesas de AMS for feita através de boleto e não por desconto em
contracheque, será necessário preencher as informações financeiras.

Após a escolha do tipo de serviço, serão exibidas as opções de especialidades para solicitação de
reembolso conforme exemplo abaixo (Serviço: “Médico-hospitalar” / Especialidade: “Anestesia”).
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IMPORTANTE!


Você deve abrir uma nova solicitação no Botão de Serviços para cada documento fiscal
a ser reembolsado.



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 “Honorário
Médico”).

Após conferir e marcar todos os itens listados na especialidade assinalada, siga com o
preenchimento obrigatório:

Verifique se a sua documentação está completa a fim de evitar devoluções antes de passar para
próxima etapa.
6. Outras Informações;
Anexe à sua solicitação todos os documentos exigidos conforme a especialidade selecionada.
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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.
Observações e Comentários
Caso tenha observações e comentários, utilize o campo abaixo e envie a solicitação.
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