
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Departamento de Educação 

e Reabilitação Profissional 
Office of Education and Vocational 

Rehabilitation (OEVR)  

Assistência de Retorno ao 

Emprego 
Return to Work Assistance 

Como é que uma Liquidação de Montante Fixo afeta 

a minha elegibilidade para os serviços RP? 

Você pode procurar reabilitação professional dentro do 

período de (2) anos após a aprovação do acordo de 

liquidação num pagamento único. Ver MGL c. 152, § 

48(2). OEVR vai tomar a decisão final de sua 

elegibilidade para os serviços profissionais. 

Sou obrigado a aceitar os serviços de RP?  

Não. Contudo, se este departamento o considerar 

elegível para serviços de reabilitação profissional e não 

participar em nenhum programa de reabilitação 

profissional, a indemnização semanal pode ser reduzida 

em 15%. 

Ser-me-á garantido um emprego? 

Não. Ninguém pode garantir-lhe que lhe oferecem um 

emprego. O Funcionário Regional de Reabilitação 

encarregado do seu caso supervisionará a evolução nos 

seus esforços activos de reinserção laboral. Serviços RP 

devem melhorar o seu Regresso Potencial Ao Trabalho. 
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Para obter mais informações, visite mass.gov/dia/oevr 

ou email, OEVR@dia.state.ma.us 
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O que é a Reabilitação Profissional? 

Embora a maioria dos trabalhadores acidentados regresse 

aos seus empregos anteriores, por vezes a natureza da lesão 

torna impossível esse regresso. A Reabilitação Profissional 

(RP) ajuda o trabalhador acidentado a encontrar um novo 

emprego ou a receber formação para uma nova carreira 

profissional. A RP presta estes serviços não carácter não 

médico, que incluem testes vocacionais, aconselhamento e 

ajuda na colocação num emprego. O Departamento de 

Educação e Reabilitação Profissional (OEVR) 

providencia os serviços de reabilitação profissional mediante 

a indicação das seguradoras. O OEVR não presta 

directamente estes serviços. 

Quem pode requerer os serviços de RP? 

Qualquer trabalhador acidentado pode requerê-los. Contudo, 

para se determinar os que lhe convêm por RP, o trabalhador 

acidentado deve: 

• Conseguir que a seguradora assuma a responsabilidade; 

• Estar estável em termos médicos; 

• Ter limitações funcionais permanentes; 

• A RP ser viável e eficiente em termos de custos conforme 

determinado por OEVR. 

Como posso requerer os serviços de RP?  

Pode requerê-los seguindo os seguintes passos: 

• Efectuar o pedido na região onde o seu caso está a ser 

avaliado preenchendo um formulário de entrega a solicitar 

uma reunião obrigatória. Pode obter o formulário de 

entrega no sítio do DIA (www.mass.gov/dia/oevr) solicitá-lo 

ao Funcionário Regional de Avaliação. Preencha 

integralmente o formulário de entrega. O seu advogado pode 

também ajudá-lo a preencher este formulário. 

• Por favor inclua relatórios médicos, com menos de seis 

meses de antiguidade, bem como uma cópia do seu acordo 

de pagamento único, se aplicável.   

• Envie (veja endereço na parte traseira) ou fax (617-727-

4366) seu formulário de entrega preenchido e os documentos 

anexos para a respectiva região onde o seu caso está a ser 

avaliado, à atenção do Departamento de Educação e 

Reabilitação Profissional (OEVR).  

• Um Funcionário Regional de Avaliação entrará em contacto 

consigo entre duas ou quatro semanas para marcar uma 

reunião. 

Quem determina se sou elegível para serviços de RP?  

O Departamento de Educação e Reabilitação Profissional avalia 

o seu historial clínico, educacional e laboral. Se for considerado 

elegível, o OEVR solicitará à seguradora para que tome as 

medidas necessárias para lhe prestar os serviços de reabilitação 

profissional.  

Se for considerado elegível para serviços de RP, a 
seguradora fornecer-me-á os serviços? 

A seguradora é obrigada a fornecer-lhe os serviços de RP após 

o OEVR o considerar elegível.  

A RP significa que terei de voltar à escola para receber nova 

formação?  

Nem todo mundo precisa da reconversão professional. O 

processo de RP está vocacionado para o emprego e tem por 

objectivo fazê-lo regressar ao mercado de trabalho da forma 

mais conveniente e rentável. Tentar-se-á que volte a trabalhar 

com o mesmo empregador e no mesmo posto de trabalho.  Se 

isto não for possível, serão então investigadas as seguintes 

opções pela ordem que aparecem a seguir:  

•   Se não puder voltar ao mesmo posto de trabalho serão  

    feitos todos os esforços para modificar o seu posto de  

    trabalho de modo a poder voltar ao mesmo empregador; 

• Se isto não resultar, todos os esforços serão empreendidos 

para encontrar outro posto de trabalho no mesmo 

empregador; 

• Se isto não resultar, serão feitos esforços para encontrar um 

posto de trabalho noutro empregador; 

• A reconversão profissional é uma opção a que só se 

avaliará depois de serem eliminadas todas as opções 

anteriores. 

A seguradora pode disponibilizar-me um dinheiro 

suplementar, como parte do meu Pagamento Único, para eu 

mesmo tratar da minha própria reabilitação profissional? 

Não. O custo dos serviços de reabilitação profissional 

(aconselhamento e testes vocacionais, procura de emprego, 

modificação do emprego, etc.), não pode fazer parte do acordo 

de Pagamento Único. 

 


