
Para os Empregadores de Massachusetts:  
De acordo com Lei Trabalhista e de 
Treinamento do estado, M.G.L Capítulo 151A, 
você deve fornecer uma cópia deste panfleto o 
mais rápido possível, mas não mais de 30 dias, 
desde o último dia em que o funcionário 
realizou trabalho compensável. Você deve 
fornecer este folheto para cada um de seus 
funcionários que estão separados do trabalho, 
permanentemente ou temporariamente. Por 
favor complete as informações abaixo: 
 

__________________________________ 

Nome do Empregador  

 

__________________________________ 

Endereço  

 

___________________________________ 

Número de telephone 

 

__________________________________ 

Número da ID Federal do Empregador  

Federal employer ID number  

Programa Empregador de Igualdade de 

Oportunidades  

Auxílios auxiliares e serviços estão disponíveis 

mediante solicitação para pessoas com 

deficiência. Para serviços de retransmissão 

auditiva, ligue para 711. 
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Subsídio de desemprego (UI) é um programa 
de proteção de renda temporário para 
trabalhadores em Massachusetts que tenham 
perdido seus empregos sem justa causa, mas 
que são : 

 Capazes de trabalhar  

 Estão disponíveis para trabalhar, e  

 Estão procurando emprego  

O financiamento para benefícios de UI vem de 

contribuições trimestrais pagas pelos 

empregadores do estado para o Departamento 

de Assistência ao Desemprego (DUA). Os 

funcionários não contribuem para o seguro 

desemprego. 

O que é o Subsídio de 
Desemprego? 

Nota importante:  

Você pode solicitar benefícios somente 
se estiver nos Estados Unidos, seus 
territórios ou o Canadá. Você não deve 
solicitar benefícios por qualquer semana 
que esteja fora dos Estados Unidos, 
seus territórios ou o Canadá.  

 

Para os Trabalhadores de 
Massachusetts: 

Como registrar-se 
para receber 
Benefícios de 
Subsídio de 
Desemprego  

Se foi desligado de seu trabalho, ou se suas 

horas de trabalho foram reduzidas, você 

deve registrar-se para receber benefícios de 

UI durante a sua primeira semana de 

desemprego total ou parcial. Sua requisição 

terá início no domingo da semana na qual 

sua requisição for protocolada. Esta data é 

conhecida como a data efetiva da sua 

requisição. 

Você não receberá benefícios por qualquer 

semana de desemprego antes da data 

efetiva do seu pedido.  

Quando você deve registrar-se 
para receber benefícios de UI 



UI Online está disponível das  

6:00 da manhã às 10:00 da noite,  

7 dias por semana. 

Precisa de ajuda?  
Se você tiver perguntas sobre a sua 
elegibilidade, consulte os requisitos de 
elegibilidade on-line em: www.mass.gov/
dua/eligibility 
 
Para obter assistência na criação de uma 
conta UI Online, visite: www.mass.gov/dua/
fileclaim  

Para registrar sua nova requisição UI ou 
reabrir um pedido procedente on-line, visite 
nosso website em: www.mass.gov/dua/
uionline. 

1. Selecione Faça o login na UI Online para 
requerentes . 

2. Crie uma conta UI Online ou faça login em 
uma conta existente . 

3. Completar todas as informações 
solicitadas e enviar o seu pedido . 

4. Certifique-se de incluir seu número de 
telefone e seu endereço de e-mail para 
facilitar o contato com você se houver 
perguntas sobre seu pedido. 

Registre-se online  

Para registrar sua nova reclamação UI ou 
reabrir uma reclamação estabelecida por 
telefone, você pode : 

Programe uma chamada de retorno do Centro 
TeleClaim visitando o nosso site em: 

www.mass.gov/dua/schedulecallback 

Ligue para o Centro TeleClaim em 
(617) 626-6800 ou gratis em (877) 626-6800. 
Por favor, adira ao cronograma de chamada 
abaixo.  

Para se inscrever para o desemprego, você 
precisa fornecer informações pessoais, 
incluindo seu número de Segurança Social, 
data de nascimento, endereço residencial, 
endereço de e-mail e número de telefone .   

Você também precisa de informações sobre 
seu histórico de emprego nos últimos 15 
meses, incluindo: 

 Nomes de todos os empregadores, 
mais endereços e números de telefone  

 Razões para deixar esses empregos  

 Data de início e término do trabalho  

 Data de voltar (se você foi demitido, 
mas tem uma data definida para 
retornar ao trabalho) 

Você pode precisar de informações 
adicionais em determinadas situações: 

 Se você não é um cidadão dos EUA - 
seu número de registro de estrangeiro 
ou verificação que você está 
legalmente autorizado a trabalhar nos 
EUA . 

 Se você tem filhos dependentes - suas 
datas de nascimento e números da 
Segurança Social  

 Se você estiver em uma união - o 
nome da união e o número local  

 Se você estivesse no exército - seu 
formulário do membro DD-214 4. Se 
você não tiver, você pode solicitar o 
seu DD-214 on-line em www.dd214.us. 

Informação necessária 

fazer uma reclamação  

Último dígito do seu 

número de se-

gurança social : 

Dia atribuído para 

ligar para o Centro 

TeleClaim : 

0, 1 Segunda-feira 

2, 3 Terça-feira 

4, 5, 6 Quarta-feira 

7, 8, 9 Quinta-feira 

Qualquer último dígito  Sexta-feira 

Para receber pagamentos por depósito direto, 
você precisará do seu nome de banco, número 
de conta e número de roteamento. Caso 
contrário, a DUA enviará um cartão de débito. 

O Centro TeleClaim está disponível 

das 8h30 às 16h30, de segunda a 

sexta-feira. 

Registre por telefone  


