
Tutorial Sistema Colabora 

Cadastro Médico



1º Etapa – Auto Registro

Para participar do processo de Cadastro Médico no 

Grupo Santa Joana você deverá acessar o site:

www.santajoana.com.br

ou

www.promatresp.com.br

http://www.santajoana.com.br/
http://www.promatresp.com.br/


Clicar em Área Médica



Ao entrar na Área Médica, clicar em 
Pré-cadastro Médico



Clicar no link

Acesse o link, e preencha o formulário do Auto Registro



Preencher o formulário conforme texto explicativo , 
lembrando que todos os campos são obrigatórios .



Importante: Seu acesso a Plataforma será através do e-mail e senha criada neste momento. 



Após preencher o Auto Registro, aguardar e-mail do Credenciamento Médico.



Para acessar o Portal Colabora, acesse o link e faça sua inscrição.



2º Etapa – Ambientação

Acesse o Portal 
com o e-mail e 

senha 
cadastrado no 
início do Auto 

Registro



Agende a ambientação

Clique em agendar para 
visualizar a disponibilidade 

das vagas para ambientação.



Finalizado a ambientação, o médico receberá o e-mail da nova etapa.



3º Etapa: Upload dos documentos 

Antes de iniciar a 
Etapa 3, leia 

atentamente as 
instruções 

abaixo.



1º PASSO: Dados Complementares

Preencher todos os dados complementares e seguir para o 2º PASSO.



2º PASSO

No passo 2,  a foto 
deve estar em 

formato digital, para 
realização do upload.



3º PASSO

3º PASSO

No passo 3, os 
documentos devem estar 
em formato digital, para 

realização do upload.

Realizar o upload 
conforme título de cada 

pasta.



4º PASSO

Passo 4 - Outorga

Preencher conforme 
capacitação em sua formação.

Após completar os 4 passos, 
aguardar e-mail do 

Credenciamento Médico.



4º Etapa

No Passo 1, o médico irá 
visualizar a Outorga 

concedida.



4º Etapa 

Após enviar para 
aprovação, aguardar 

e-mail do 
Credenciamento 

Médico

Passo 2, clicar em “Li, 
aceito” e enviar para 

aprovação



5º Etapa- PEP e Regimento Interno

Clicar no Passo 1 para agendar 
Treinamento MV PEP



Após agendar o  Treinamento de  Prescrição Eletrônica, voltar para o Passo 2

Clicar em 
solicitar para 
agendar seu 
treinamento



Clicar no Passo 2, para 
ler o Regimento 

Interno.



No Passo 2 o médico deverá ler o Regimento Interno do Corpo Clínico.



6º Etapa – Cadastro finalizado

Este é o último processo do Cadastro Médico.

Após aprovação final do Comitê de Credenciamento Médico, 

o profissional receberá por e-mail a orientação para se apresentar 

no Setor de Relacionamento Médico para emissão do seu crachá.


