MINI-TUTORIAL
COMPARTILHAMENTO DE CORRIDAS
(perfil: Usuário)

REGRAS GERAIS

•

Somente Corridas Agendadas;

•

Mesma origem e destino;

•

Para todos os usuários independente do Órgão ou Unidade;

•

Até o máximo de 4 (quatro) passageiros por viagem;

•

Antes de solicitar uma corrida, o usuário deve verificar se já não há corrida agendada
possível de compartilhamento com mesma origem/destino (Funcionalidade “Serviços
Agendados”, aba “Outros Agendamentos”);

•

A corrida estará disponível para adesão ao compartilhamento até 15 minutos antes da
hora agendada;

•

A corrida será iniciada no horário agendado, sem tolerância de 10 minutos, ou
antecipadamente, se todos os usuários estiverem presentes;

•

Todos os usuários deverão iniciar a corrida com suas respectivas senhas. Ao final da
corrida, cada usuário deve verificar o valor do taxímetro, inserir sua senha para finalizar
a corrida e fazer a avaliação. No momento do desembarque sempre confira se o valor
inserido no aplicativo corresponde ao do taxímetro;

•

O valor da corrida será rateado proporcionalmente à quantidade de usuários que
solicitaram/aderiram à corrida. O rateio do valor é feito pelo Sistema e aparecerá no
recibo individual da corrida de cada usuário. O taxista não fará nenhum cálculo.

1° PASSO – VERIFICAR SE HÁ CORRIDA AGENDADA DISPONÍVEL PARA SER COMPARTILHADA

O compartilhamento está disponível apenas para corridas agendadas.
Antes de realizar a solicitação de uma corrida, o usuário deve entrar na guia “Serviços
Agendados”, em destaque azul na imagem acima, e clicar em “Outros Agendamentos”, circulado
em vermelho na imagem para exibir todas as corridas agendadas.

2° PASSO – ADERIR À CORRIDA

Caso haja alguma corrida com mesma origem e destino, pode-se compartilhar o serviço
clicando na opção “Aderir”, em destaque na imagem.
Deve ser verificado se a quantidade de vagas restante na corrida é compatível com a
quantidade de vagas necessária para o usuário.

3° PASSO – CONFIRMAÇÃO DOS DETALHES DA CORRIDA

Ao selecionar “Aderir”, abre-se a tela acima para confirmação dos “detalhes da corrida”.
Referidos campos não são editáveis. Clicar em “Prosseguir”.

4° PASSO – CONFIRMAÇÃO DA ADESÃO

Deve-se preencher as opções constante da tela acima.
Caso a quantidade de passageiros seja superior ao número de vagas disponíveis, o
sistema informará que não será possível a adesão à corrida.
OBS.: Deve-se evitar o compartilhamento para corridas de destino múltiplos (por
exemplo: entrega de documentos)

5° PASSO – FINALIZAÇÃO

Após a confirmação da adesão, a corrida compartilhada aparecerá na Aba “Seus
Agendamentos”, conforme imagem acima.
OBS.: Caso o usuário precise de autorização prévia, a corrida somente aparecerá após o
Gestor de Unidade autorizá-la.

