
Eu não tenho  
emprego/  

Não tenho horas**

Estou trabalhando 
menos por causa  

do COVID**

Estou empregado 
e ainda estou a 

trabalhar, e preciso 
tirar licença  

remunerada*

Você talvez possa usar o  
seguro-desemprego para ajudar 

com a diferença

Você fará a transição automaticamente 
para Salário-Desemprego de  

Emergência Devido à Pandemia

Se você não qualifica para receber 
Seguro-desemprego regular do  

estado, solicite Auxílio-Desemprego 
Devido à Pandemia

Incluindo autônomos, bicos,  
e profissionais independentes

Estou doente com COVID ou sob 
ordem do departamento de saúde 
pública para permancer em casa

Outra pessoa em minha casa  
está doente com COVID

Licença Médica Federal
Até 80 horas; Pagamento total  

de até US $511/dia

Licença Médica Federal

Licença de Emergência  
Remunerada

Pesquise as leis locais e estaduais 
de licença médica, e as leis de 

licença-família remunerada

Converse com seu empregador 
sobre possíveis acomodações

Solicite seguro-desemprego se 
precisar deixar seu emprego

Eu preciso cuidar de meu filho  
que está fora da escola/creche

Eu preciso cuidar de outra pessoa 
em minha casa

Eu ainda não posso trabalhar,  
mesmo depois de ter usado meu 

tempo de licença Federal disponível

Alguns estados oferecem seguro-  
desemprego regularmente se o indivíduo 

perder parte das horas de trabalho

Se seu estado não oferece, você 
poderá receber Auxílio-desemprego 

devido à Pandemia

Em ambos os casos, você qualifica  
para receber US $600/semana de 

Salário-Desemprego Devido à Pandemia  
até a semana que termina em  

26 de Julho de 2020

Sou funcionário regular

Esgotei meus benefícios  
regulares e adicionais

Eu sou autônomo/faço bicos/sou 
profissional independente ou  

não qualifico para receber  
seguro-desemprego regular

Solicite benefícios de seguro- 
desemprego regular de seu estado

Até 80 horas; 2/3 do pagamento, 
até US $200/dia

Até 80 horas; 2/3 do pagamento, 
até US $200/dia

Se você está cuidando de uma 
criança fora da escola/creche;  

Até 12 semanas, até US $200/dia 
no total de até US $12,000

Se você não qualifica para receber benefícios de  
seguro-desemprego regular de seu estado, voce poderá obter 

Auxílio- Desemprego Devido à Pandemia

Em ambos os casos, você qualifica para receber US $600/semana  
de Salário-Desemprego Devido à Pandemia até a semana que 

termina em 26 de Julho de 20200

Voce poderá receber por mais 13 semanas

Você pode receber os benefíicios de desemprego do seu estado, 
que serão pagos pelo governo federal

Seu benefício será pelo menos 1/2 do pagamento mínimo 
regular de seu estado. Poderá ser mais

O Auxílio-Desemprego Devido à Pandemia cobre até  
39 semanas de licença

Em ambos os casos, você qualifica para receber US $600/semana  
de Salário-Desemprego Devido à Pandemia até a semana que  

termina em 26 de Julho de 2020
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Algumas destas leis possuem exceções. 
Consulte nossa ficha informativa  

para saber mais detalhes.        

*Este programa é para companhias com menos de 500 funcionários; funcionários da área de saúde e emergência podem não estar cobertos; companhias com menos de 50 funcionários podem optar por não oferecer licença devido ao fechamento das escolas.  
**Trabalhadores não-documentados não estão cobertos por estes benefícios.        

Seu empregador poderá oferecer 
um contrato de partilha de trabalho 

com a agência de desemprego

Licença Médica Federal


