
 
 
 

Programa de Prestadores Independentes 
Como é que o Potencial ACP e/ou o Representante podem  

obter a Verificação Nacional de Antecedentes Criminais 

 
As Leis Gerais de R.I. § 40-8.14-4(c)(5) exigem que os potenciais Assistentes de Cuidados Pessoais 
(ACP) que pretenderem trabalhar como prestadores independentes e/ou representantes do utente 
sejam submetidos a uma Verificação Nacional de Antecedentes Criminais (VNAC). 
 
Caso pretenda prestar serviços a qualquer utente ou for um representante no âmbito do Programa de 
Prestadores Independentes, terá de se submeter a uma VNAC. 
 

Para obter uma VNAC: 
 
Dirija-se ao Bureau of Criminal Identification 
(Departamento de Identificação Criminal) do 
 
Office of the Attorney General, RI Office of Attorney 
General, 4 Howard Avenue, Cranston, RI (BCI Unit). 
 
A VNAC tem um custo de 35,00 USD. 
 

Tenha em conta que, durante a pandemia de 
COVID, quando for ao Gabinete do PG em 
Cranston, terá de telefonar do estacionamento. 
A sua entrada será permitida assim que houver 
espaço suficiente na receção, a fim de manter 
a segurança de todos. Não é preciso marcar 
com antecedência, mas terá de contactar do 
parque de estacionamento para o número 
401-274-4400 e dizer que é um profissional 
de saúde que vem buscar a VNAC. O horário 
de expediente para triagem é das 8h30 às 
16h00, de segunda a sexta-feira. 

Durante a pandemia de COVID, só são aceites cartões de 
débito ou de crédito. Não poderá ser feita a apresentação 
de quaisquer cheques ou ordens de pagamento no guiché. 
 
Nota: será cobrada uma taxa de processamento de dois (2) por cento mais cinquenta (50) cêntimos 
pelas transações efetuadas com cartão de crédito, pelo que, ao utilizar um cartão de crédito, a taxa 
de processamento adicional será de 1,20 USD, além do custo de 35 USD da VNAC. 
 

Traga uma forma de identificação válida: 
o Carta de condução válida emitida pelo Estado 
o Cartão de identificação válido emitido pelo Estado  
o Passaporte válido dos Estados Unidos 

 
Quanto tempo leva o processamento da VNAC? 
 
A VNAC deve ser processada no mesmo dia. Se tiver vários fatores de desqualificação, é possível 
que isso atrase o processamento da VNAC. 
 
NOTA: certifique-se de que escreve o seu endereço de e-mail no 
formulário de impressão digital. Receberá os resultados no seu e-mail. 
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