O que fazemos
O Fair Work Ombudsman regulamenta as leis sobre o local de trabalho na Austrália.
Os nossos serviços são grátis para todos trabalhadores e empregadores
Nós:
fornecemos informações sobre as leis australianas aplicáveis ao local de trabalho
ajudamos trabalhadores e empregadores a saber mais sobre os seus direitos e obrigações
avaliamos e investigamos se as leis aplicáveis ao local de trabalho foram obedecidas
fazemos com que as leis aplicáveis ao local de trabalho que não estejam a ser seguidas, sejam obedecidas.
O Fair Work Ombudsman emprega Inspetores do Fair Work para promover e monitorar o cumprimento das leis laborais. Os
Inspetores do Fair Work têm certos poderes no desempenho das suas funções. Estes incluem poderes para:
entrar em locais de trabalho
inspecionar trabalho e entrevistar pessoas
exigir registos.
Leia mais sobre os poderes dos Inspetores do Fair Work (DOCX 27.5KB) (https://www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/741/portuguese-powers-of-fair-work-inspectors.docx.aspx) (PDF 177.5KB) (https://www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/741/portuguesepowers-of-fair-work-inspectors.pdf.aspx) .

O Fair Work Ombudsman está aqui para a/o ajudar. Um trabalhador não pode ser desfavorecido por contatar o Fair Work
Ombudsman para obter informações sobre seu salário ou direitos.

Valorizamos as suas opiniões e queixas
As suas opiniões ajudam-nos a melhorar os nossos serviços. A Política de Opiniões e Queixas (DOCX 62.4KB)
(www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/741/Portuguese-Feedback-and-Complaints.docx.aspx) (PDF 67.1KB)
(www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/741/Portuguese-Feedback-and-Complaints.pdf.aspx) (Feedback and Complaints Policy)
explica como gerimos as opiniões e queixas dos clientes.
Pode enviar-nos as suas opiniões sobre os nossos serviços através de preencher o nosso Formulário de Opiniões
(www.fairwork.gov.au/contact-us/online-enquiries/feedback#provide-feedback-or-request-a-review) .
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Contact us
Fair Work Online: www.fairwork.gov.au
Fair Work Infoline: 13 13 94
Need language help?
Contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50
Hearing & speech assistance
Call through the National Relay Service (NRS):
For TTY: 13 36 77. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
Speak & Listen: 1300 555 727. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
The Fair Work Ombudsman is committed to providing advice that you can rely on. The information contained on this website is general in nature. If you are
unsure about how it applies to your situation you can call our Infoline on 13 13 94 or speak with a union, industry association or workplace relations professional.
Visitors are warned that this site may inadvertently contain names or pictures of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have recently died.

