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Tratando Convites & Termos das Indústrias 
Duração aproximada: 6 minutos 

 

Veja como dar tratamento aos Convites & Termos enviados 

pelas Administradoras dos Programas direto no Portal da Drogaria 

Este material faz parte do “Estudo Modular Assistido” destinado exclusivamente à capacitação 
dos usuários do Portal da Drogaria. Conheça os outros módulos no menu de apoio Ajuda.  

Recomendamos a leitura prévia de: 
• Conhecendo o Portal da Drogaria  
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Vamos falar agora sobre uma nova ferramenta. 
Os Convites & Termos enviados às Drogarias e 

aos usuários, possuem agora, uma página 
específica no Portal da Drogaria. 

Os usuários do Portal da Drogaria 
podem consultar, ler, estudar e dar 

o melhor tratamento possível à 
estes Convites & Termos. 

Gestores tratam Convites/Termos 
enviados às Drogarias, e usuários 

operacionais tratam 
Convites/Termos enviados ao 

próprio usuário. 
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A primeira situação que veremos 
é quando um gestor acessa o Portal da 
Drogaria, tendo um Convite ou Termo 

pendente de tratamento. 
Confira! 
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Quando existe algum convite ou termo pendente, o Portal encaminha o gestor à página 
Convites & Termos logo após o seu login. 
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O grid de consulta dos Convites & Termos apresenta: 
 Convite/Termo: Descrição do Convite/Termo com o logo do responsável pelo envio 
 Data do Termo: A data de envio do Convite/Termo 
 Data Final de Aceite: A data em que se encerra o prazo para aceitar o Convite/Termo 
Fique atento para não perder a Data Final do Aceite . 
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Os Convites/Termos podem ter 2 status nesta situação: 
 Requer atenção imediata!: O gestor deve dar tratamento imediatamente pois o prazo 

para aceitar o Convite/Termo está terminando 
 Requer leitura: Ainda há um prazo aceitável para aceitar o Convite/Termo 
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O gestor pode tomar as seguintes ações para estes status: 
 Ler: é aberta uma página para leitura e estudo do Convite/Termo 
 Aceitar: O Convite/Termo é aceito imediatamente 
 Recusar: O Convite/Termo é recusado imediatamente 
Para tomar uma ação, basta selecionar a ação pretendida. 
Sempre leia antes de Aceitar ou Recusar o Convite/Termo. 
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Quando existe algum convite ou termo pendente, o Portal pode encaminhar o usuário 
operacional à página Convites & Termos, logo após o seu login. 
Usuário operacional só pode dar tratamento à Convites/Termos enviados exclusivamente 
à ele, mas pode visualizar outros Convites/Termos para alertar o gestor responsável. 
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Veremos agora a segunda situação. 
Quando o gestor acessa a página 

Convites & Termos pelo menu Ajuda. 
Confira! 
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Para consultar Convites/Termos tratados, ou dar tratamento à Convites/Termos pendentes 
acesse o menu Ajuda. 
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Em seguida o submenu Convites & Termos. 
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Os Convites/Termos podem ter 3 status nesta situação: 
 Requer leitura: Convite/Termo pendente, que ainda há prazo aceitável para aceitá-lo  
 Recusado: Convite/Termo que foi recusado pelo gestor da Drogaria 
 Aceito: Convite/Termo que foi aceito pelo gestor da Drogaria 
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Para Convite/Termo com status “Requer Leitura” é possível tomar as seguintes ações: 
 Ler: É aberta uma página para leitura e estudo do Convite/Termo 
 Aceitar: O Convite/Termo é aceito imediatamente 
 Recusar: O Convite/Termo é recusado imediatamente 
Para tomar uma ação, basta selecionar a ação pretendida. 
Sempre leia antes de Aceitar ou Recusar o Convite/Termo. 



14 14 Para Convite/Termo com status “Recusado” o gestor pode “Ler”  e/ou “Aceitar”. 
O Convite/Termo “Recusado”, só estará disponível para ações até a Data Final do Aceite. 



15 15 Para Convite/Termo com status “Aceito” o gestor pode Ler. 
Após aceitar o Convite/Termo não é possível recusá-lo. 
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Para consultar Convites/Termos tratados, ou dar tratamento à Convites/Termos pendentes 
o usuário operacional pode acessar à página Convites & Termos pelo menu Ajuda. 
Usuário operacional só pode dar tratamento à Convites/Termos enviados exclusivamente 
à ele, mas pode visualizar outros Convites/Termos para alertar o gestor responsável. 
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Obrigada por participar comigo 
deste estudo. 

Lhe convido para um novo 
encontro. Escolha outros 
treinamentos na opção  

Ajuda do Menu Principal. 
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