
Como baixar o APP 
na Play Store

Clique no link 

  no seu celular.

Se preferir escaneie o QR CODE a baixo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=

app.ambep.org.br

Como se cadastrar 
para ter acesso ao aplicativo

Pronto agora e só voltar na tela inicial para 
fazer o login.

Preenchendo  com o seu  e-mail cadastrado 
no APP da AMBEP e a senha que acabou de 
criar.

Pronto! Clique  em Acessar.

Acessando o APP 

 Todos deverão fazer um novo cadastro no APP.

 Todos deverão fazer um novo cadastro no APP.

Não esqueça do DDD ao 
preencher o campo do 
número do , não 
precisa digitar os 
parênteses.

A 
deverá ser composta por 
8 dígitos, sem a 
necessidade de colocar 
as barras, que serão 
acrescentada 
automaticamente 
Ex: 01021933.

A  deverá ter um 
mínimo de 6 dígitos sem 
a obrigação de ser 
alfanumérica, 
maiúsculas e minúsculas 
ou símbolos em 
composição.

Ex: senhaboa, 
senhaboa13
SENHABOA

celular

data de nascimento 

senha

Não esqueça de clicar no quadrado ao lado do 

que deverá ficar 

azul. Agora é so clicar em 

“

Cadastrar.

Aceito os termos de privacidade” 

Vamos clicar em cadastrar



Como compartilhar a carteirinha digital 
com seus dependentes

Dentro do 
Aplicativo 
da AMBEP 
é possível 
compartilhar 
a carteirinha 
com seus 
dependentes.

Clique no ícone 
 Carteirinha.

Escolha a carteirinha dos seus 
beneficiários e dependentes e 
depois clique no ícone 
Compartilhar.

Pronto! Basta 
escolher a pessoa 
e compartilhar a 
carteirinha com os 
seus dependentes 
através do WhatsApp, 
E-mail ou qualquer 
rede social.

Caso tenha alguma dificuldade para 

baixar ou utilizar o APP AMBEP ou 

compartilhar a Carteirinha Digital IPAM, 

procure a Unidade Regional da AMBEP 

mais próxima, que os funcionários 

estarão prontos a te ajudar.

Precisa de ajuda?

Para mais informações e atualizações 
sobre o novo aplicativo, acesse o 

site (www.ambep.org.br).

Pronto! Agora é so escolher por 
qual Aplicativo deseja compartilhar 
a carteira da AMBEP



Como recuperar a senha

Na tela inicial, 
clique em 
Esqueci a senha.

Informe o seu e-mail cadastrado 
no APP da AMBEP e clique em Enviar.

Acesse sua Caixa de 
Entrada na conta de 
e-mail e verifique se 
recebeu a mensagem 
Solicitação de 
recuperação de senha.

Na mensagem, vá em 
Clique aqui.

Lembrando que o link 
para recuperação da 
senha ficará disponível 
por 24 hs.

Crie uma nova senha, repita-a 
no campo de baixo e clique em 
Alterar.

Volte na 
tela de login e 
informe seu 
e-mail e a nova 
senha cadastrada 
na AMBEP.

APP AMBEP: 
SERVIÇOS,

INFORMAÇÕES E 

CARTEIRINHA

DA IPAM NA 

PALMA DA MÃO.
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