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Padrões de Emprego em Ontário
A Lei de Padrões de Emprego de 2000 – ESA (Employment
Standards Act, 2000, ESA) protege os funcionários e estabelece os
padrões mínimos para a maioria dos locais de trabalho em Ontário.
Os empregadores estão proibidos de punir os funcionários de
forma alguma por exercerem os seus direitos pela ESA.

O que você precisa saber
Salário mínimo
A maioria dos funcionários tem
o direito a remuneração de
pelo menos o salário mínimo.
Para as taxas atuais visite:
Ontario.ca/minimumwage.

Férias e remuneração
A maioria dos funcionários tem
direito à férias após 12 meses de
trabalho. Existem regras sobre o valor
da remuneração de férias que um
funcionário recebe.

Horas de trabalho
e horas extras
Existem limites diários
e semanais para as horas
de trabalho e regras para
os intervalos para refeições,
períodos de descanso
e horas extras.

Aviso de rescisão e remuneração
Na maioria dos casos, os empregadores
devem dar uma notificação por escrito
quando terminam um emprego e/ou um
pagamento pela rescisão em vez do
aviso prévio.

Feriados públicos
Ontário tem uma série de
feriados públicos a cada ano.
A maioria dos funcionários
tem o direito a tirar estes
dias de folga e receber
pelo feriado público.

Ontario.ca/employmentstandards
1-800-531-5551 ou TTY 1-866-567-8893
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Existem outros direitos,
exceções e regras
especiais que não estão
mencionadas neste
cartaz inclusive os
direitos à indenização
e regras especiais para
funcionários designados
de agências de trabalho
temporário.

Licenças
Existe uma série de licenças com
proteção de emprego em Ontário.
Os exemplos incluem maternidade,
parental, cuidados com a família,
licença por emergência pessoal
(remunerada e sem remuneração)
e licença por violência sexual
e/ou doméstica (remunerada
e sem remuneração).

Saiba mais sobre os seus direitos:

@ONlabour

Outros direitos
trabalhistas, exceções
e regras especiais

@OntarioMinistryofLabour

Inscreva-se para ficar
atualizado com as últimas
notícias que podem afetar
você e seu local de trabalho:
Ontario.ca/labournews

