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CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMPERJ

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO



Disponível na
App Store

Disponível no
Google Play

Baixe o aplicativo CAMPERJ APP gratuitamente e tenha acesso a todas as
vantagens.

VEJA COMO É FÁCIL BAIXAR: 

COMO INSTALAR O APLICATIVO CAMPERJ NO CELULAR

A CAMPERJ criou um aplicativo prático e rápido para você ter acesso às informações do
seu Plano de Saúde, oferecendo maior praticidade de uso em seu dia a dia.

MAIOR PRATICIDADE

• Agora, com apenas alguns toques, você localiza consultórios, clínicas especializadas, 
serviços de diagnóstico, prontos-socorros, hospitais, traça rotas e consulta extrato de 
utilização.

• Agora pelo aplicativo, você tem acesso à carteirinha virtual, que tem a mesma validade da

carteirinha física.



Procurar o ícone da
Play Store

ou 

App Store,
conforme seu sistema.

INSTALAÇÃO



Digite no campo de pesquisa “CAMPERJ” 

INSTALAÇÃO

Em seguida, entre na página do aplicativo.



Na página do aplicativo, clique em
“Instalar”. Aguarde o download ser
concluído.

INSTALAÇÃO



Pronto! Agora seu aplicativo já está instalado.
Clique em Abrir, para começar a usá-lo.

INSTALAÇÃO



Pronto! Agora é só começar a desfrutar dos benefícios.

Digite o CPF

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMPERJ

Seja bem vindo
ao aplicativo do
associado
CAMPERJ

Digite a data de nascimento

ENTRAR

A página inicial do aplicativo, ainda sem login
feito, está mostrada abaixo. Para poder utilizar, 

basta fazer o login.

Quando fizer o login, será enviado um código de verificação

LOGIN



TELA PRINCIPAL DO APP

Carteira Virtual

Rede Credenciada

Extrato de Utilização

Centro de Valorização
da Vida

Atendimento de Emergência

Orientação Médica por
Telefone - OMT



ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE

OMT - Orientação Médica por Telefone

Os Associados CAMPERJ contam, a qualquer momento do dia,
durante as 24 horas e em qualquer dia da semana, com o serviço de 
orientação, que visa tirar dúvidas ou fornecer apoio nos atendimentos 
emergenciais.

Basta clicar no número que aperece na tela, para efetuar a ligação.



CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

CVV

Apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo gratuitamente
todas as pessoas que querem e precisam conversar.

Basta clicar no número que aperece na tela para entrar em contato.



ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

SOS

Agora, com apenas alguns toques, você localiza rapidamente as unidades
de atendimento mais próximas.

Com opção de traçar
rotas para hospitais.



REDE CREDENCIADA

Consulte nossa carteira de prestadores credenciados e localize consultórios, 
clínicas e hospitais.
O associado pode ver no mapa e traçar rotas.



CARTEIRA DIGITAL

Mais conveniência e segurança para você.

Você não precisa mais levar a sua carteirinha física para a realização de 
consultas ou exames. Pelo aplicativo, você tem acesso à carteirinha virtual, 
que tem a mesma validade da carteirinha física.



EXTRATO DE UTILIZAÇÃO

Os associados têm mais uma facilidade à sua disposição.
Trata-se do extrato de utilização, agora disponível no aplicativo CAMPERJ.
Antes ele podia ser visto apenas pela Área Restrita no site.
Pensando na praticidade e transparência no acesso aos dados, esta opção
permite que o associado saiba exatamente o que foi gasto.



Disponível na
App Store

Disponível no
Google Play A c e s s e  o  Q R  C o d e

pelo seu celular para
obter mais informações


