


ASSEMPERJ
Há quase três décadas a Associação 

dos Servidores do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (Assemperj) luta 

pela união e solidariedade dos servidores 

e em defesa dos seus direitos. Sem fins 

econômicos, sua  diretoria é eleita a cada 

três anos e é composta pelos próprios 

servidores para representar política e

juridicamente os associados. A atual 

diretoria iniciou o mandato no dia 20 

de dezembro de 2018 e a gestão acaba 

no final de 2021.

filie-se aqui

SINDSEMP-RJ
O SINDSEMP-RJ foi fundado em 2015 e busca 

complementar o trabalho de defesa da categoria 
em união com a Associação. A Atual gestão, além de 
dar prosseguimento ao processo registro sindical em 

Brasília, tem o compromisso de atuar de forma 
integrada e fortalecer ambas as entidades. 

ANSEMP
Assumimos apresidência interina da Associação 

Nacional dos Servidores do Ministério Público (Ansemp) 
e, assim, buscamos qualificar ainda mais os debates 
em nível nacional e nos apropriarmos das discussões 

em torno da categoria a partir da experiência em 
outros estados. Ademais, é necessária a atuação no 

âmbito do Congresso Nacional e nas entidades
situadas em Brasília, tais como o Conselho

Nacional do MP (CNMP).

filie-se aqui

http://www.assemperj.org.br/wp-content/uploads/2017/07/Nova-Ficha-associativa-ASSEMPERJ-atualizada-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/18KyJqWO3EhaEE-_w7vXm3hOzjcWCeheo/view?usp=sharing


benefícios

O associado tem direito a todos os 

serviços oferecidos pela Assemperj/

SINDSEMP-RJ. Além dos planos de 

saúde e dental, oferecemos con-

vênios com milhares de descontos 

em serviços e produtos. Consultoria 

jurídica, sorteio de vagas no esta-

cionamento do MPRJ e a partici-

pação na festa anual de 

confraternização são algumas 

 das vantagens.

O que o associado
tem de benefício? 



Os planos oferecidos no con-
vênio Amil x Assemperj são de 

abrangência nacional, com 
opções de acomodação em 
quarto coletivo e privativo e

reembolso para despesas feitas 
fora da rede referenciada.

saiba mais

Amil
Os interessados poderão buscar mais informações

através da consultora da ANALÍTICA SEGUROS,
Sra. Blenda Souza, através dos contatos abaixo:

blenda.souza@analiticaseguros.com.br | (21) 99747-3803

http://www.assemperj.org.br/amil-contrato-novo/


A Assemperj, através da Administradora 
Extramed, disponibiliza aos associados 
o Seguro de Saúde e Dental SulAméri-
ca para seus usuários e dependentes. 
Disponíveis várias opções de planos 
com diferentes padrões de reembolso 
de despesas médicas, permitindo a
livre escolha do prestador.

saiba mais

Sulamérica

Para mais informações sobre o Seguro de Saúde
SulAmérica ligue para Letícia Sousa (21) 99356-0705 ou 
Cinthia Santana (21) 96454-0553.
Para falar com a central: 0800 000 2270 ou 4007-2270.

http://www.assemperj.org.br/1036-2/


Bradesco

Com o melhor atendimento e os
mais completos serviços, os planos 

da Bradesco Saúde proporcionam a 
proteção e tranquilidade para você e 
seus dependentes. Possui ampla rede
de consultórios, clínicas, laboratórios

e hospitais, além de possibilitar o
reembolso das despesas médicas

e hospitalares realizadas por
prestadores de sua livre escolha.

saiba mais

Para mais informações sobre os planos da Bradesco Saúde, 
comercializados através da Positiva Administradora de Benefícios, 

ligue para 0800 024 4288 | positiva.com.br/entidade/assemperj

http://www.assemperj.org.br/bradesco-saude/


Notredame

O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) 
é uma das cinco maiores operadoras
de saúde do país, empresa com meio
século de vida, de origem paulista,
pioneira no conceito de gestão médica 
e verticalização. Possui centros clínicos 
próprios, estrategicamente espalhados 
pelo Rio e Grande Rio, além de rede
referenciada e portfólio de produtos
bastante versátil.

saiba mais

http://www.assemperj.org.br/notre-dame-intermedica/


Gympass

Focada em tornar as pessoas mais

ativas, a Gympass oferece acesso a

diversos serviços relacionados à ativi-

dade física, saúde e bem-estar dos

seus clientes. Através da plataforma

digital desenvolvida pela empresa, os

associados Assemperj e sua família 

têm acesso às melhores academias,

estúdios de pilates, ioga e dança e

uma infinidade de atividades físicas.

saiba mais

Para mais informações acesse o site www.gympass.com 

http://www.assemperj.org.br/gympass/


Mongeral

A Assemperj contratou junto à MAG

Seguros uma proteção coletiva com

as coberturas de morte acidental e

assistência funeral complementar

em vigor desde 01/04/2020.

A MAG Seguros é uma empresa do

Grupo Mongeral Aegon tem 185 anos

de tradição e conta com mais de 4

milhões de vidas seguradas. E contribui 

para que todos tenham a oportunidade 

de planejar um futuro cada vez mais longo 

com tranquilidade e segurança.

saiba mais

http://www.assemperj.org.br/convenios-mongeral-aegon-seguros/


Masterclin

Trata-se de uma parceria que

intermedia a relação da Associação

com outras empresas no sentido de 

oferecer mais benefícios aos associa-

dos. São disponibilizados mais de 7 mil 

descontos em produtos e serviços:

lazer, cultura, turismo, etc. 

saiba mais

https://cartaomasterclin.com.br/clientes/hotsite/assemperj


educação

Estácio Veiga de
Almeida

Facha

saiba mais saiba mais saiba mais

http://www.assemperj.org.br/estacio/
http://www.assemperj.org.br/universidade-veiga-de-almeida/
http://www.assemperj.org.br/facha/


SIGA NOSSAS REDES

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521974378483&text=Ol%C3%A1%2C%20tenho%20uma%20d%C3%BAvida!
https://www.facebook.com/Assemperj/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/assemperj/

