VISÃO GERAL DOS SERVIÇOS
A missão do Departamento do Trabalho do Estado de Nova
Iorque é fornecer serviços excepcionais aos nossos clientes - os
trabalhadores e empresas que vivem em Nova Iorque - à medida que
buscam crescer e prosperar em nossa economia moderna.

SUPORTE DE NEGÓCIOS
Oferecemos programas e serviços gratuitos que podem ajudar sua
empresa a competir no difícil ambiente de negócios de hoje e manter
suas despesas gerais baixas. Entre em contato com nosso escritório
de serviços comerciais em 800-HIRE-992.
Esses serviços gratuitos podem economizar milhares de dólares a
cada ano e incluem:
• Ofertas de emprego no New York State Job Bank
• Recrutamentos personalizados e feiras de carreiras
• C
 ontratação de incentivos, créditos fiscais e treinamento
presencial (OJT)
• Consultoria de Recursos Humanos
• Treinamento
• Programas de aprendizagem
• Aversão à dispensa

APRENDIZADO
Nos programas de aprendizado, os aprendizes aprendem um ofício
ou habilidade com trabalhadores mestres. O aprendizado acontece
no trabalho ou na sala de aula. Os programas de aprendizado
disponíveis no Estado de Nova Iorque incluem mais de 300
ocupações nas áreas de construção, manufatura e serviços. Somos
responsáveis por aprovar todos os programas de aprendizado no
Estado de Nova Iorque.

DADOS DE TRABALHO
Os analistas do mercado de trabalho em nossa Divisão de pesquisa
e estatística fornecem dados sobre salários, tendências econômicas
importantes e disponibilidade de mão de obra em sua região para
empregadores, desenvolvedores e outros. Eles também fornecem
informações ocupacionais e de carreira aos candidatos a emprego.

PROTEÇÕES DA FORÇA DE TRABALHO
POLÍTICAS E ASSUNTOS DE IMIGRAÇÃO
A Divisão de políticas e assuntos de imigração ajuda trabalhadores
de outros países a usar os diversos programas e serviços que
oferecemos. Nossos funcionários podem ajudar você:

TRABALHOS E CARREIRAS

• Receber os salários que lhe são devidos

Se você está procurando um novo emprego, aproveite os nossos
serviços gratuitos nos Centros de Carreira em todo o estado de Nova
Iorque:

• Encontrar um emprego

• Aconselhamento de carreira e workshops
• Desenvolvimento de currículo
• Avaliação de competências

• Conseguir auxílio de treinamento para emprego
Também auxiliamos trabalhadores agrícolas migrantes e sazonais.
Para obter ajuda, ligue para 877-466-9757.

PROTEÇÃO DE SALÁRIOS

• Educação básica para adultos/Inglês como segunda língua

A Divisão de padrões trabalhistas protege todos os trabalhadores,
mesmo que eles sejam pagos informalmente ou não sejam
documentados. Trabalhamos na luta contra a exploração dos
trabalhadores, o assédio sexual e o tráfico de pessoas.

• R
 ecursos de procura de emprego e assistência para colocação
de emprego

Fazemos cumprir a Lei Trabalhista do Estado para:

• Treinamento profissionalizante em sala de aula

• Salário mínimo

• Auxílio financeiro para treinamento

• Horas de trabalho

• E
 ncaminhamentos para outros serviços educacionais, de
treinamento e sociais

• Trabalho infantil

• Computador, equipamento de escritório e acesso à Internet
• Workshops de informática

• Pagamento de salários e complementos
• Trabalho agrícola migrante
• Condições na indústria de vestuário

TRABALHADORES AGRÍCOLAS

SEGURO DESEMPREGO

O Estado de Nova Iorque tem programas para proteger trabalhadores
agrícolas migrantes. Os Investigadores de padrões trabalhistas
verificam as condições de trabalho de trabalhadores agrícolas
migrantes e reportam problemas à agência apropriada.

Se estiver desempregado sem justa causa, você poderá se qualificar
para receber pagamentos semanais de benefícios enquanto procura
trabalho. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo a retornar ao
mercado de trabalho.

TRABALHO INFANTIL

Você pode se candidatar para o Seguro desemprego on-line no site
www.labor.ny.gov ou ligando para o Centro de reclamações por
telefone em 888-209-8124.

O Estado de Nova Iorque faz cumprir as leis do trabalho infantil. A lei
se aplica a todos os trabalhadores menores de 18 anos. Ela limita as
horas que os jovens podem trabalhar durante o ano letivo. Também
determina que os jovens não podem operar maquinário inseguro ou
trabalhar em tarefas perigosas.

SEGURANÇA E SAÚDE
A Secretaria do Trabalho protege empregadores, trabalhadores e
o público dos perigos no trabalho e outros riscos à saúde. Alguns
desses incluem:

CONTATE-NOS
Site: labor.ny.gov
Telefone:
888-4-NYSDOL (888-469-7365)
800-662-1220 TTY/TTD

• Controle do amianto
• Segurança ocupacional e problemas de saúde no local de trabalho
• Segurança de caldeiras
• L
 icenças para operadores de guindastes, detonadores
e trabalhadores que lidam com amianto
• Inspeção de áreas de prática de esqui, parques de diversão
e locais de concentração pública

TRABALHO PÚBLICO
O Escritório de Trabalho Público administra a lei trabalhista
vigente. Nós:
• Estabelecemos as taxas a cada ano
• Fazemos cumprir a lei
Esta lei determina que os trabalhadores devem ser remunerados
pela taxa salarial vigente se forem empregados em:
• Em projetos públicos de construção
• Em empregos na área de serviços em edifícios públicos
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A Secretaria do Trabalho do Estado de Nova Iorque é um Empregador/Programa de oportunidade igualitária. Disponibilizamos assistentes e serviços auxiliares sob solicitação para indivíduos com deficiências.

