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Conheça o FWO

Você não conhece seus 
direitos no local de trabalho?
Os seus direitos no local de 
trabalho foram violados?

O Fair Work Ombudsman 
(FWO) pode te ajudar 
Todos os serviços são gratuitos

O FWO é uma agência governamental independente.
Ele ajuda empregadores e funcionários a entender 
seus direitos e responsabilidades de acordo com a 
legislação trabalhista australiana. Também trabalha 
com você para resolver questões no local de trabalho.

O FWO ajuda estudantes
internacionais 
Os estudantes internacionais têm direitos no local de 
trabalho que devem ser protegidos. O FWO aconselha 
e apoia todos os trabalhadores na Austrália, incluindo 
os estudantes internacionais. É seguro você entrar em 
contato com o FWO se precisar de ajuda.

O que a FWO pode fazer por você
O FWO está aqui para ouvir e ajudar.  Ele pode:

fornecer informações precisas sobre seus direitos 
no local de trabalho, incluindo faixas de pagamento

oferecer aconselhamento e apoio em questões 
relacionadas ao local de trabalho

ajudar você a resolver problemas no local de 
trabalho
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Não é tarefa do FWO
verificar seu visto
Você pode obter aconselhamento geral do FWO
ou reportar problemas sem informar seu nome.
O FWO pode ajudar com questões como
pagamento insuficiente, mesmo se você tiver 
violado suas condições de visto (como trabalhar 
muitas horas).

Os serviços do FWO estão
disponíveis em vários idiomas
O idioma não é um problema ao entrar em 
contato com o FWO. Você pode acessar os 
serviços em diferentes idiomas - tudo de graça.

Recursos e links úteis
REGISTRE SUAS HORAS

REGISTRE SUAS HORAS

Faça o download do aplicativo FWO Record my 
Hours gratuitamente para acompanhar suas horas 
de trabalho.  Você também pode manter outras 
informações relacionadas ao trabalho, como sua 
escala usando o aplicativo. Este aplicativo também 
está disponível em 18 idiomas diferentes.
www.fairwork.gov.au/app

Visite www.fairwork.gov.au/internationalstudents
para obter mais informações sobre trabalhar na 
Austrália como um estudante internacional.

Digitalize o código QR para assistir a um pequeno vídeo sobre alguns de seus 
direitos enquanto trabalha na Austrália. Ele está disponível em vários idiomas.

Como entrar em 
contato com o FWO


