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Direitos dos 
trabalhadores  

e normas 
trabalhistas 

 
Este projeto oferece cursos 

práticos, materiais informativos 
sobre questões judiciais, boletins 

com perguntas frequentes em 
várias línguas e cobertura de 

mídia para trabalhadores 
temporários estrangeiros com 

pouca capacitação profissional, 
assim como para pessoas que 
trabalham ou tenham interesse 
em trabalhar com trabalhadores 

temporários estrangeiros, 
incluindo assistentes sociais  

que tenham contato direto com 
trabalhadores, assistentes sociais 

comunitários e de adaptação, 
voluntários e grupos comunitários 

na Colúmbia Britânica. 
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Para obter mais informações, entre em 
contato com:  

IM.POWER.ED 
Programas e serviços para 
trabalhadores temporários 

estrangeiros na Colúmbia Britânica.  
MOSAIC 

1720 Grant Street,  
Vancouver, BC V5L 2Y7 
Telefone: 604 254 9626 

Fax: 604 254 3932 
 

www.mosaicbc.com/settlement-
services/legalfinancial/impowered 



O que acontece se eu perco  
meu emprego? 

O seu empregador deve lhe dar aviso prévio por 
escrito ou então pagar-lhe (isso é chamado 
indenização de demissão do empregado) antes de 
mandar você embora.  

O seu empregador não precisa avisá-lo quando 
você for demitido por "justa causa" (por exemplo, 
por problema sério de conduta ou por faltar ao 
trabalho sem um motivo válido).  

Se você tem um contrato de tempo determinado 
ou tarefa específica, o empregador não precisa dar 
aviso prévio quando o seu contrato termina.  

As regras sobre aviso prévio de demissão variam 
conforme a província ou território.  

Se o seu empregador não obedecer a lei ao demiti
-lo, você poderá prestar queixa à Agência de 
Normas Trabalhistas (ESB – Employment 
Standards Branch). Se você estiver coberto por 
um contrato coletivo, é possível que tenha que 
prestar queixa formalmente através do sindicato.  

O programa de seguro-desemprego do Governo 
do Canadá (EI – Employment insurance) presta 
assistência financeira temporária (benefícios 
normais) para trabalhadores desempregados, 
inclusive trabalhadores temporários estrangeiros e 
aqueles que não possam trabalhar por questões de 
doença, nascimento de criança ou obrigações 
como pais. O seguro-desemprego também ajuda 
os trabalhadores que estejam cuidando ou 
ajudando um membro da família que esteja 
gravemente doente, com risco significativo de 
morte.  

Os benefícios normais e de doença normalmente 
só podem ser coletados enquanto o trabalhador 
estiver no Canadá. Os benefícios de maternidade, 
cuidados compassivos e dos pais podem ser 
coletados se os trabalhadores estiverem fora do 
Canadá. Os trabalhadores temporários 
estrangeiros devem atender os mesmos critérios 
de qualificação que os cidadãos canadenses e 
residentes permanentes. 

Como faço para prestar 
queixa à Agência de 
Normas Trabalhistas  
(ESB – Employment 
Standards Branch)? 
A ESB recomenda que o primeiro passo 
quando se tenta resolver uma disputa sobre 
salários devidos ou outro problema 
relacionado ao local de trabalho é usar  
o recurso de "autoajuda" da ESB.  

Você tem um prazo de seis meses para 
prestar queixa à ESB contados desde o 
momento em que o problema ocorreu ou da 
rescisão do contrato de trabalho. Se faltarem 
30 dias ou menos do prazo de seis meses, 
registre a sua queixa com a ESB primeiro  
e então use o kit de autoajuda para tentar 
resolver o seu problema.  

Para obter uma cópia do kit de autoajuda, 
visite a página web do Ministério Provincial 
do Trabalho/Padrões de Emprego em 

www.labour.gov.bc.ca/esb/self-help/
welcome.htm 

Para encontrar o escritório mais próximo do 
Service Canada na Colúmbia Britânica: 

www.servicecanada.gc.ca/eng/online/
mysca.shtml 

ou telefone para1 800 206 7218. 

 

O IM.POWER.ED do MOSAIC talvez 
possa ajudá-lo se precisar de mais 
informações ou apoio para pedir o 
seguro-desemprego ou em outras 
questões relacionadas aos direitos  

do trabalhador. 

Posso receber o seguro-
desemprego (EI – Employment 
Insurance) se já não estou mais 
empregado ou se tive que sair  
do emprego? 

No caso de perda de emprego, o seguro-
desemprego fornece benefícios regulares a 
indivíduos que perderam o emprego sem justa 
causa (por exemplo, devido a uma falta de 
trabalha ou dispensa em massa) e a pessoas que 
têm capacidade de trabalhar mas não encontram 
emprego. Os trabalhadores temporários 
estrangeiros podem se qualificar para receber os 
benefícios do seguro-desemprego. 

Confira se você se qualifica junto ao HRSDC 
www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_ 

workers/ei_tfw/ceie_tfw.shtml  

ou no website do Service Canada 
www.servicecanada.gc.ca  

ou telefone para 1 800 206 7218. 

Como posso obter uma cópia do meu registro 
de emprego (ROE – Record of Employment)? 

O seu ROE, contribuições ao plano de 
aposentadoria do Canadá (CPP ou auxílio a 
idosos, Old Age) e pedidos de EI estão 
disponíveis on-line, gratuitamente, pela internet, 
no site do Service Canada: 

www.servicecanada.gc.ca/eng/online/
mysca.shtml 

Para ver o seu cadastro, é preciso criar uma conta 
(epass): você terá que criar uma identificação de 
usuário, uma senha e terá quer digitar o seu número 
de seguro social (Social Security Number).  

Ou então, visite o escritório mais próximo do 
Service Canada, onde poderá pedir ajuda para 
resolver qualquer problema que tenha relacionado 
com a obtenção do seu ROE ou com a solicitação 
do EI. 


