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Perguntas frequentes sobre reembolsos de formação do  
IP Program 

Quem é a Public Partnerships?  
A Public Partnerships ou PPL é um intermediário fiscal para o IP Program de Rhode Island. Ajudamos com a 
inscrição de participantes e PCA, executamos os pagamentos para PCA trabalhadores e declaramos impostos 

relativos a empregadores/colaboradores. 

Por que razão estou a receber um cheque da Public Partnerships?  
A PPL está associada ao 1199 Training Fund, que permite aos PCA serem pagos pela formação pré-emprego, 
o que inclui orientação obrigatória, formação PCA avançada, primeiros socorros, reanimação e formação para 

a COVID (quando aplicável). As formações realizadas através de outros fornecedores não são elegíveis  

para pagamento. 

Como me qualifico para formação pré-emprego?  
Todos os PCA são obrigados a ter orientação, primeiros socorros e certificação para formações de 

reanimação. Se esses cursos forem ministrados com o 1199 Training Fund, o(a) PCA é elegível para 

pagamento das horas dedicadas à formação. 

Se aceitar este pagamento, tenho de trabalhar para um participante no programa RI IP?  
É necessária formação pré-emprego para o seu trabalho com qualquer participante no programa. Depois de 

concluir a formação, pode receber o pagamento. No entanto, se a sua relação com o participante não 

continuar, ainda será pago(a) e poderá trabalhar com outro participante. 

Se aceitar este pagamento e for contratado por um participante, sou obrigado a trabalhar 

durante um determinado período de tempo?  
Não. 

Terei um W-2 de Parcerias Públicas no próximo ano?  
Sim. 

Fiz a formação, mas não recebi o pagamento. Porquê? A quem tenho de ligar para o receber? 
O 1199 Training Fund irá notificar a PPL dos PCA que fizeram a formação e quantas horas de formação foram 

dadas. Se tiver passado mais de um mês desde que efetuou a formação e não tiver sido pago(a), contacte o 

1199 Training Fund. 

Qual é o calendário de pagamento?  
Os pagamentos serão efetuados mensalmente e será publicado um calendário de pagamentos em curso em 

ppl.com. 

Posso ser pago(a) por depósito direto?  
Se já recebeu algum pagamento através de depósito direto da PPL, o pagamento da formação será efetuado 
através de depósito direto também. Se não recebeu o pagamento da PPL, o seu pagamento será efetuado 

através de cheque enviado por correio. 

Fiz a formação e mudei-me; como posso obter o meu pagamento no novo endereço?  
Se alguma das suas informações pessoais tiver sido alterada, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da PPL 

através do número 1-833-976-1856. 

Posso receber o pagamento da formação sem estar associado(a) a um participante no RI IP?  
Sim, se estiver a inscrever-se no PPL Connect, continuará a ser pago(a) por formação pré-emprego. 

Todas as formações são pagas? Alguma formação após o emprego é paga?  
Os únicos pagamentos para os quais um(a) PCA pode ser reembolsado(a) são a orientação obrigatória, a 
formação avançada de PCA, os primeiros socorros, reanimação e COVID (quando aplicável), realizados 

https://www.publicpartnerships.com/umbraco/1-833-976-1856
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através do 1199 Training Fund. 
 


