
** Formação e Certificação Gratuitos ** 
 

Torne-se Assistente de Cuidados Pessoais (PCA) e seja pago para fornecer cuidados 
e apoio a um amigo, membro da família ou outras pessoas nas suas casas  

 

O Programa do Provedor Independente (IP) é uma nova opção para as pessoas 
que vivem nas suas casas, que foram aprovadas para Serviços e Suportes de 
Longo Prazo do Medicaid (LTSS) e que precisam de assistência com cuidados 
pessoais e serviços de ajuda doméstica. Os consumidores podem contratar, 
agendar e supervisionar um Assistente de Cuidados Pessoais (PCA) da sua 
escolha para ajudar nas atividades da vida diária. Os salários do PCA são 
financiados através do Medicaid. 
 

 
A formação inclui:  

 Orientação de PCA (6 horas) -- GRATUITO 
Esta formação necessária será fornecida pelo Fogarty Center e deve ser concluída antes do início do 
trabalho.  

Funções e responsabilidades do PCA • Controlo e segurança de infeções • Privacidade e dignidade do 
consumidor • Abuso e negligência • Procedimentos administrativos (por exemplo: agendamento e folha de 

pagamento) • Verificações de antecedentes criminais 
 

 CPR e Primeiros Socorros (5 horas) -- GRATUITO 
Esta formação necessária será fornecida pelo CCRI e deve ser concluída dentro de 90 dias após o início do 
trabalho. 

Primeiros Socorros para emergências médicas • Qualificações para lidar com lesões e emergências ambientais 
• CPR 

 

 Certificação de PCA (13 horas) -- GRATUITO 
Esta formação está disponível para os PCAs que desejam tornar-se certificados e listados num registo do 
PCA on-line ou para quem é solicitado por um consumidor que participe desta formação. Os consumidores 
também podem optar por treinar eles próprios os PCAs. 

Ajudar os consumidores com tarefas domésticas (cozinhar, limpar, lavar roupas, engomar, fazer a cama) 
Ajudar os consumidores a tomar banho, vestir-se, comer, ir à casa de banho, mobilidade 

Necessidades humanas básicas • Nutrição e hidratação   
 

Para obter mais informações ou para se inscrever para participar numa sessão de orientação de 
PCA, entre em contacto com EOHHS através do número 401-462-6634  ou ohhs.IP@ohhs.ri.gov. 
Por favor, indique se deseja participar numa formação noutro idioma que não o Inglês. Você 
deve confirmar a presença para participar numa orientação de PCA. 
 
         



** Free Training and Certification ** 
 

Become a Personal Care Aide (PCA) and get paid to provide care and 
support for a friend, family member, or others in their homes  

 
The Independent Provider (IP) Program is a new option for people living in their 
homes, who have been approved for Medicaid Long Term Services and Supports 
(LTSS) and who need assistance with personal care and homemaker services.  
Consumers can hire, schedule, and supervise a Personal Care Aide (PCA) of their 
choice to assist with activities of daily living.  PCA wages are funded through 
Medicaid. 
 

 
Training includes:  

 PCA orientation (6 hours) -- FREE 
This required training will be provided by the Fogarty Center and must be completed before starting work.  

PCA roles and responsibilities • Infection control and safety • Consumer privacy and dignity 
Abuse and neglect • Administrative procedures (e.g. scheduling and payroll) • Criminal background checks 

 
 CPR and First Aid (5 hours) -- FREE 

This required training will be provided by CCRI and must be completed within 90 days of starting work. 

First aid for medical emergencies • skills for handling injuries and environmental emergencies • CPR 
 

 PCA Certification (13 hours) -- FREE 

This training is available to PCAs who want to become certified and listed on an online PCA registry, or who 
are asked by a consumer to attend this training. Consumers may also choose to train PCAs themselves. 

Assisting consumers with homemaking (cooking, cleaning, laundry, ironing, bed-making) 
Assisting consumers with bathing, dressing, eating, toileting, mobility 

Basic human needs • Nutrition and hydration   
 
For more information or to sign up to attend a PCA orientation session,  
contact EOHHS at 401-462-6634 or email ohhs.IP@ohhs.ri.gov  
Please indicate if you wish to attend training in a language other than English. 
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