
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO DO 

CENTRO DE REABILITAÇÃO DONLEY 

O Tribunal de Indenizações por Acidentes de Trabalho chegou à conclusão de 

que você já atingiu a Melhora Médica Máxima e o encaminhou para o Centro de 

Reabilitação Donley para participar de um Programa de Preparação para o 

Trabalho com duração de 45 dias. Ao final deste programa será enviado um 

relatório sobre a sua participação para o Juiz encaminhador.   

O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO INCLUIRÁ:  

-    Uma Entrevista de Admissão pelo Coordenador de Cuidados aos Pacientes  

- Uma Avaliação da Terapia Física  

- Uma Avaliação Vocacional  

Ao término da Entrevista de Admissão e da Avaliação de Terapia Física você 

receberá instruções sobre como melhorar sua força e flexibilidade intrínsecas e 

aumentar sua resistência para as atividades relacionadas com o trabalho. 

Receberá também instruções sobre a mecânica corporal correta e será 

desenvolvido um programa de exercícios independentes para ser realizado em 

casa. Este serviço será oferecido conforme progride pelos serviços vocacionais.  

OS SERVIÇOS VOCACIONAIS INCLUIRÃO: 

Treinamento em informática, preparação de currículo, testes sobre interesses, 

uma Oficina e Aconselhamento sobre a Volta ao Trabalho, uma Oficina Sobre 

Como Procurar um Emprego, Entrevistas Simuladas, avaliação GED e 

encaminhamento para aulas se for necessário, assim como encaminhamentos 

para ESL. 

Será enviado um relatório completo para o Tribunal de Indenizações por 

Acidentes de Trabalho ao término deste programa de 45 dias. Se for determinado 

que você ainda não esteja pronto para conseguir um emprego com as 

qualificações adquiridas no Programa de Preparação para o Trabalho, poderá ser 

feita uma recomendação para um Plano de Reabilitação Vocacional para uma 

possível repetição do treinamento.   

Será necessário comparecer a todas as sessões programadas. Qualquer falta 

deverá ser acompanhada por documentação médica para poder ser 

considerada justificada. Falta sem justificativa resultará no desligamento 

imediato do programa e notificação para o Tribunal de Indenizações por 

Acidentes de Trabalho.   

Este programa poderá exigir que você compareça ao Centro Donley até cinco 

dias por semana durante todo o prazo do programa. Se precisar de transporte, 

serão tomadas as providências para que você seja transportado na ida e na 

volta ao Centro Donley para estes serviços.  


