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Uma incrível oportunidade 
profissional! 

Torne-se um atendente de 
cuidados pessoais (PCA) 

O programa de atendimento por PCAs oferece 
BENEFÍCIOS, TREINAMENTO  

E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA! 

 

O que é o programa de atendimento por PCAs? 

O programa de atendimento por PCAs (Personal Care Attendant, em inglês) é oferecido pelo MassHealth. 
Os consumidores-empregadores (indivíduos com deficiências físicas, intelectuais ou de desenvolvimento) 
recebem financiamento do MassHealth para contratar PCAs, que os auxiliam em atividades da vida diária. 
Os consumidores-empregadores passam por uma avaliação e se qualificam para participar do programa de 
atendimento por PCA, caso seja determinado que eles precisam de auxílio para realizar duas ou mais 
atividades do dia a dia. 

Qual é a função do PCA? 

O PCA é uma pessoa recrutada e contratada por um consumidor-empregador para auxiliar na execução de 
tarefas físicas, conhecidas como atividades da vida diária. Essas atividades podem incluir:

• Preparo de refeições e alimentação 
• Limpeza e compras 
• Assistência com deambulação e 

transferências 

• Auxílio para caminhar 
• Assistência para usar o banheiro 
• Assistência para se banhar e vestir 

 

Quem é o consumidor-empregador? 

Os consumidores-empregadores são indivíduos com 
deficiências físicas, intelectuais ou de desenvolvimento 
que precisam de ajuda para realizar as atividades da 
vida diária relacionadas acima. Cabe aos 
consumidores-empregadores a responsabilidade de 
contratar, capacitar, gerenciar e, se necessário, 
rescindir o contrato de trabalho com o PCA. Para fins 
fiscais, o consumidor-empregador consta como o 
empregador nos formulários I-9 e W-4. PCAs não são 
trabalhadores autônomos, ou seja, há retenção de 
imposto na fonte.  
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O que é necessário para ser um PCA em Massachusetts? 

• O PCA precisa ter autorização para trabalhar legalmente nos 
Estados Unidos 

• O PCA precisa ser capaz de compreender e seguir as instruções 
do consumidor-empregador 

• O PCA deve ter 14 anos de idade ou mais (existem algumas 
restrições para PCAs menores de 18 anos) 

• PCAs novos devem concluir a Orientação para Novos Contratados 
dentro de 9 (nove) meses a partir da data de contratação 

• Consulte o regulamento do MassHealth para conferir requisitos 
adicionais: 130 CMR 422.000 

Quais são as características essenciais de um PCA? 

PCAs de sucesso são pessoas que têm: 

• Compaixão e desejo de ajudar os outros a viver de forma 
independente 

• Capacidade de trabalhar com poucas orientações 

• Desejo de aprender novas funções e habilidades ao lado do 
consumidor-empregador 

• Disposição para aprender junto ao consumidor-empregador 
durante a realização de suas funções 

• Desejo de efetuar tarefas gratificantes e que oferecem um grande enriquecimento pessoal 

Que qualidades os consumidores-empregadores procuram em um PCA? 

• Ótima habilidade de comunicação 

• Honestidade 

• Responsabilidade 

• Confiabilidade 

• Credibilidade 

• Trabalhador 

• Paciência 

• Senso comum 

Como conseguir um emprego de PCA? 

Para encontrar posições de trabalho como PCA, 
acesse o diretório de PCAs de Massachussetts, 
disponibilizado pelo PCA Workforce Council, no site 
www.MassPCAdirectory.org. Faça seu cadastro e 
preencha uma solicitação de emprego para iniciar sua 
pesquisa no catálogo de posições disponíveis. 

Se precisar de assistência por telefone para utilizar o diretório, ligue para 1-888-MassPCA (1-888-627-7722) 
de segunda a sexta, das 9h às 17h, para falar com um representante. 
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Cronograma da posição de PCA 

 

Oportunidade profissional incrível com benefícios, treinamento gratuito e desenvolvimento de 
carreira! Desenvolva habilidades em atendimento ao cliente, empatia, flexibilidade, resolução de 
problemas e comunicação. 

• Não é necessário experiência prévia 

• Horário flexível: manhã / tarde / noite / pernoite / dia útil / fim de semana 

• Treinamento oferecido durante execução das funções 

PRIMEIRO ANO: Benefícios do PCA 

• Salário de $16,10/hora 

• Licença médica familiar remunerada 

• Direito a até 50 horas de folga 
remunerada 

• Orientação no sistema de saúde 

• Qualificação para seguro-desemprego 

• Seguro contra acidentes de trabalho 

PRIMEIRO ANO: Treinamento - Aulas gratuitas para aprimoramento de habilidades 

A partir do seu primeiro dia de trabalho como PCA, você pode se inscrever em diversos cursos de 
desenvolvimento de habilidades, disponíveis em formatos multisessão ou oficinas de um dia. Para obter 
mais informações, acesse Aulas para aprimoramento de habilidades. 

Para se cadastrar, ligue para 1-877-409-8283 ou envie um e-mail para infoMA@1199funds.org 
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SEGUNDO ANO: Expanda suas credenciais profissionais 

A partir primeiro dia do segundo ano de relação empregatícia, os PCAs têm direito a: 

• Vale-mensalidade para a faculdade (oito créditos gratuitos por ano), que podem ser usados em 
programas de acúmulo de créditos ou graduação nas áreas de tecnologia da informação, saúde ou 
educação. Para obter mais informações, acesse Vale-mensalidade para a faculdade. 

• Programa de capacitação para Auxiliar de Enfermagem Certificado (CNA), que inclui o valor do 
curso, o teste de certificação e uniforme. 

 

Comece hoje mesmo! 

 
Crie o seu perfil online em www.MassPCADirectory.org e conecte-se com pessoas que querem contratar 
um PCA. Os possíveis consumidores-empregadores podem obter informações sobre as suas preferências de 
trabalho, qualificações, habilidades e capacitação. Há vídeos de treinamento disponíveis para ajudá-lo a 
aprender como se cadastrar, preencher seu perfil e procurar um emprego de PCA. 

Para visualizar este documento online e obter mais informações, acesse www.MADirectCare.com/ 
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