
Immigratie
Werk

Werk - 
Esperanto Portugees
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]? Posso trabalhar em [país]?

Peti, se vi povas labori en tiu lando

Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco,
antaŭ ol mi komencas labori?

Preciso de um número de segurança social antes de
começar a trabalhar?

Peti, se vi bezonas numeron de socia sekureco antaŭ komenci labori

Ĉu mi bezonas laborpermeson? Preciso de uma autorização de trabalho?
Peti, se vi bezonas laborpermeson

Kio estas la nacia minimuma salajro? Qual é o salário mínimo nacional?
Peti pri la nacia minimuma salajro

Mi estas ________________. Sou ___________________ .
Diri vian dungostatuson

dungata empregado(a)
Tipo de dungostatuso

senlabora desempregado(a)
Tipo de dungostatuso

entreprenisto empreendedor(a)
Tipo de dungostatuso

memdungito autônomo(a)
Tipo de dungostatuso

internulo estagiário(a)
Tipo de dungostatuso

volontulo voluntário(a)
Tipo de dungostatuso

konsilisto consultor(a)
Tipo de dungostatuso
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Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto. Gostaria de me registrar como um profissional

autônomo.
Diri, ke li ŝatus registri kiel sendependa profesiisto

Werk - 
Esperanto Portugees
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas? Que tipo de contrato empregatício vocês tem?

Peti pri la tipo de kontrakto

Mi havas____________ kontrakton. Eu tenho um contrato de ______________.
Diri, ke tipo de kontrakto vi havas

plentempan tempo integral
Tipo de kontrakto

parttempan meio período
Tipo de kontrakto

limigitan a termo
Tipo de kontrakto

permanentan permanente
Tipo de kontrakto

sezonan sazonal
Tipo de kontrakto

Kiam mi ricevas mian salajron? Quando recebo meu pagamento?
Peti kiam vi ricevas vian salajron

Mi ŝatus peti _________. Gostaria de pedir _________.
Peti libertempon

akuŝferion licença maternidade
Tipo de libertempo

akuŝferion (por patro) licença paternidade
Tipo de libertempo
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malsanan salajron auxílio-doença

Tipo de libertempo

feritagojn dias de folga
Tipo de libertempo

Werk - 
Esperanto Portugees
Mi ŝatus havi informon sur la impostado. Gostaria de obter algumas informações sobre

tributação.
Peti pri impostado

Mi ŝatus raporti miajn enspezojn. Gostaria de relatar meus ganhos.
Diri, ke vi ŝatus raporti viajn enspezojn

Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun
mia impostoreveno.

Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com
a declaração de imposto de renda.

Diri, ke li ŝatus dungi libroteniston pro helpi vin kun via impostoreveno

Kiam estas la limdato por sendi mian
impostorevenon?

Qual é o prazo para entregar minha declaração de
renda?

Peti, kiam la limdato por sendi vian impostorevenon estas

Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian
impostorevenon ĝustatempe?

Existem penalidades caso a declaração não for
entregue a tempo?

Peti, se estas punoj se vi ne sendas vian impostorevenon ĝustatempe

Kiu diros min ______________? Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Peti, kiu diras vin, se vi rajtas havi repagon aŭ se vi devas pagi pli impostojn

kiom mia repago estas qual é o valor da restituição
Opcio de impostareveno

se mi ŝuldas pli imposton se há contribuições pendentes
Opcio de impostareveno
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