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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA PEDIDOS DE AUXILIARES 

(terá de ser enviada juntamente com o pedido) 
 

Todos os requerentes: 

 

 Um impresso de pedido preenchido e assinado.  

 

 Consentimento para verificação de registos de antecedentes preenchido e assinado 

por si. 

 

Apenas para novos candidatos a auxiliares certificados: 

 

 Comprovativo de imunidade à papeira, ao sarampo e à rubéola. 

 

 Um atestado médico (consulte o impresso incluso).  

 

 Comprovativo de certificação actual em primeiros socorros básicos e RCP 

(reanimação cardiopulmonar) para crianças e bebés. 

 

 Duas referências pessoais (consulte os impressos fornecidos). 

 

 Impresso de autorização para a divulgação de informações.  

 

 Comprovativo de conclusão da orientação exigida ou de formação antes da 

prestação de serviços.  

 

 Um cheque assinado ou vale postal pagável à Commonwealth of Massachusetts 

(Comunidade do Massachusetts) no montante total devido. 

 

Apenas para candidatos a auxiliares certificados em renovação: 

 

 

 Um atestado médico actualizado, se já tiverem passado mais de três anos desde a 

apresentação do último atestado. (Consulte o impresso incluso) 

 

 Comprovativo em como concluiu a orientação ou o programa de formação antes da 

prestação de serviços adequados, se estiver a evoluir a certificação para auxiliar de 

cuidados infantis familiares acrescidos (FCC Plus) ou auxiliar de cuidados infantis 

familiares para famílias numerosas (Large FCC). 

 

 Um cheque assinado ou vale postal pagável à Commonwealth of Massachusetts 

(Comunidade do Massachusetts) no montante total devido. 

 

 Comprovativo de conclusão nos últimos três anos das horas de formação exigidas. 

(RCP e primeiros socorros não estão incluídos nestas horas de formação.) À 

excepção de cursos universitários, o EEC não aceitará mais do que dez horas sobre 

qualquer tema individual. 
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Requisitos de formação:  

  

Para auxiliares certificados de cuidados infantis familiares: 15 horas de formação 

relevante para tomar conta de crianças, aprovada pelo Ministério. 

 

Para auxiliares certificados de cuidados infantis para famílias numerosas: 30 horas 

de formação diversificada relevante para tomar conta de crianças, incluindo pelo menos 5 

horas na área de desenvolvimento de recém-nascidos/crianças de tenra idade, se tomar 

conta deste tipo de crianças. 

 

Para auxiliares certificados de cuidados infantis familiares acrescidos: Pelo menos 20 

horas de formação diversificada, incluindo pelo menos 3 horas na área de 

desenvolvimento de recém-nascidos/crianças de tenra idade, se tomar conta deste tipo de 

crianças, e pelo menos duas horas de formação específica à prestação de cuidados a 

crianças em idade escolar. 

 
 


