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Informações sobre a Cobertura de  
Subsídio de Desemprego do Empregado 

 
 
Nome do Empregador                             Número da ID do Empregador no DUA 
 
Endereço 
 
Os empregados desta empresa ou organização são cobertos pelo Programa de Subsídio de Desemprego (UI), um programa inteiramente 
financiado pelos empregadores de Massachusetts. Nenhuma dedução é feita de seu salário para cobrir os custos dos seus Benefícios de 
Subsídio de Desemprego. 
 
Se perder seu emprego, você poderá ter direito a receber um Subsídio de Desemprego. Encontre abaixo as informações de que você 
precisa para registrar-se para receber os Benefícios de Subsídio de Desemprego. Antes de registrar-se, seu empregador lhe dará uma cópia 
do panfleto: Como registrar-se para receber os Benefícios de Subsídio de Desemprego fornecidos pelo Massachusetts Department of 
Unemployment Assistance (DUA) [Departamento de Assistência ao Desemprego de Massachusetts].  
Você deve estar nos Estados Unidos, seus territórios ou Canadá, quando apresentar uma reclamação ou certificar para os benefícios 
UI semanais.  
Há duas maneiras de registrar-se para receber os Benefícios de Subsídio de Desemprego: 
          Usando o UI Online: 

O UI Online é um sistema self-service seguro e fácil de usar. Você pode registrar-se para receber benefícios, reabrir uma 
requisição existente, fazer a requisição do pagamento de seu benefício semanal, verificar o status de sua requisição, 
registrar-se para depósito direto em conta, atualizar seu endereço e até protocolar uma apelação online. Para registrar-se 
para receber benefícios usando o UI Online, acesse www.mass.gov/dua, selecione UI Online for Claimants (UI Online para 
requerentes) e forneça as informações necessárias para enviar seu requerimento. 

Ligando para o TeleClaim Center 

Os serviço de Subsídio de Desemprego também estão disponíveis por telefone. Você pode registrar-se para receber 
Benefícios de Subsídio de Desemprego, reabrir uma requisição atual, obter informações atualizadas sobre o status de sua 
requisição e do pagamento de seus benefícios, resolver problemas, e registrar-se para depósito direto em conta - tudo isso 
por telefone. Para registar-se para receber os benefícios por telefone, ligue para o TeleClaim Center no telefone 1-877-626-
6800 a partir dos códigos de área 351, 413, 508, 774 e 978, ou no telefone 1-617-626-6800 de qualquer outro código de 
área. Você terá de digitar o seu SSN (Social Security Number) e o ano em que nasceu. Depois disso, você será atendido por 
um agente que tomará as informações necessárias para fazer a sua requisição. 

 
Observação: Durante os períodos 
mais ocupados de segunda a quinta, a 
programação de chamadas poderá ser 
implementada para dar prioridade às 
pessoas que ligarem, de acordo com o 
último número de seu SSN (Social 
Security Number). Isto ajuda a 
garantir que você e outras pessoas 
tenham acesso ao TeleClaim Center 
sem ter de esperar muito tempo. Por 
favor, verifique a programação à 
direita antes de ligar.  
 
IMPORTANTE: As Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 151A, Seção 62A exige que este aviso seja exibido em cada local operado por um empregador, em local bem visível, 
onde seja acessível a todos os empregados. O aviso deve incluir o nome e o endereço de correspondência do empregador e o número de identificação designado ao 
empregador pelo Department of Unemployment Assistance (DUA ou Departamento de Assistência ao Desemprego). 
Um programa/empregador que oferece oportunidades iguais. Equipamentos e serviços auxiliares estão disponíveis, mediante solicitação, para pessoas com deficiências. Para 
os serviços de retransmissão para deficientes auditivos, ligue para 711. 
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Se o último número do seu SSN (Social Security Number) for: O dia designado para você ligar para o Teleclaim é: 

0, 1 Segunda-feira 

2, 3 Terça-feira 

4, 5, 6 Quarta-feira 
7, 8, 9 Quinta-feira 

Qualquer dígito Sexta-feira 


