Padrões de Emprego em Ontário
A Lei de Padrões de Emprego, 2000 (ESA) estabelece padrões mínimos para a maioria dos
locais de trabalho em Ontário. Regras especiais e isenções se aplicam à certos empregados.

O que você precisa saber
os empregadores estão proibidos
de penalizar, seja da forma que for,
os empregados por estes estarem
exercitando os direitos previstos na
ESA(lei de padrões de emprego).
Horas de trabalho e período de refeições: Existem
limites diários e semanais de horas de trabalho. Os
empregados podem trabalhar mais se certas condições
forem atendidas. Os empregados não devem trabalhar
mais que 5 horas consecutivas sem um período de
30 minutos de intervalo para a refeição. Saiba mais na
página Ontario.ca/hoursofwork.
Pagamento de hora extra: A hora extra é paga após
44 horas de trabalho em uma semana para a maioria
dos empregos. A taxa de hora extra deve ser de pelo
menos 1½ vezes a taxa de pagamento regular.
Salário mínimo: A maioria dos empregados tem o
direito de receber pelo menos o salário mínimo. Para
os valores atuais visite Ontario.ca/minimumwage.
Dia de pagamento: Os empregados devem ser pagos
em um dia de pagamento regular e receber um
comprovante de pagamento.

Período de férias e pagamento: A maioria dos
empregados ganham pelo menos duas semanas de
férias a cada doze meses. Eles devem receber pelo
menos 4% do salário total que receberam, como
pagamento de férias.
Feriados públicos: Ontário tem nove feriados públicos
todo ano. A maioria dos empregados tem direito de tirar
esses dias de folga e receber pagamento pelo dia do
feriado público.
Licenças: Existem um número de licenças sem
remuneração, mas com proteção de emprego,
incluindo licença durante a gravidez, para cuidado de
familiares e dos pais e emergências pessoais.
Notificação de rescisão e pagamento: Na maioria dos
casos, os empregadores devem dar um aviso prévio
por escrito quando rescindem um contrato e/ou uma
indenização em vez de um aviso. Saiba mais na página
Ontario.ca/terminationofemployment.
Outros direitos e regras especiais previstas na ESA
(Lei de Padrões de Emprego): Existem outros direitos,
bem como regras especiais não mencionadas neste
cartaz, incluindo o direito de indenização por demissão
e regras especiais para a colocação de empregados
de agências de emprego temporário.

Contate o Ministério do Trabalho para mais informações
Telefone para 416-326-7160, 1-800-531-5551 ou TTY 1-866-567-8893, ou visite nosso website:
Ontario.ca/employmentstandards. As informações estão disponíveis em vários idiomas.
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