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CONFIRA O VALOR QUE VOCÊ
TEM DIREITO A RECEBER CASO TEVE
A REDUÇÃO OU SUSPENSÃO DO

CONTRATO DE TRABALHO



POR QUANTO TEMPO VAI DURAR O BENEFÍCIO?

Efetuar o cadastro e login e acessar a aba Benefícios – Benefício Emergencial – 
Consultar.

 A crise financeira é uma consequência direta do momento que estamos 
atravessando por conta do Covid-19, e por isso, diversas iniciativas foram adotadas 
pelo Governo Federal com o intuito de salvar milhões de empregos. 
 Já explicamos anteriormente em nossos informativos sobre estas medidas, e 
agora preparamos um material detalhado para auxiliar os empresários que adotaram 
algumas destas medidas, facilitando a orientação de seus funcionários sobre o 
recebimento desses auxílios. E também para você, empregado que tem dúvida e quer 
acompanhar os detalhes e os valores a serem recebidos. 
 Se você teve REDUÇÃO SALARIAL DE JORNADA DE TRABALHO E CARGA 
HORÁRIA ou SUSPENSÃO DO CONTRATO conforme MP 936, poderá consultar como 
está o andamento do seu benefício e valores através destas duas ferramentas:

PORTAL EMPREGA BRASIL
Acessar site  https://empregabrasil.mte.gov.br/

O trabalhador deverá acessar site e clicar em “Acesso do cidadão à serviços do Mtb”, efetuar 

novo cadastro ou acessar com o CPF e senha (mesma utilizada na CTPS Digital ou Meu INSS) e 

na tela inicial clicar em Área do Trabalhador – Benefício Emergencial – Meus Benefícios, 

conforme passo a passo abaixo:

aplicativo carteira de trabalho digital





"Aos empregados que não possuem ou não informaram conta bancária deverão 
acessar o aplicativo “Caixa TEM” onde será criada uma conta poupança social 
digital provisória.”
Para maiores informações acesse o site http://www.caixa.gov.br/voce/poupanca-
e-investimentos/poupanca-social-digital/Paginas/default.aspx
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informamos que o resumo acima foi elaborado na data de 
05/05/2020 E Salientamos que eventuais mudanças podem vir a ocorrer, 

portantO, se certifique com os profissionais antes de 
operacionalizar o conteúdo da MP. 
A  de seus clientes Service Contabilidade está a disposição
para esclarecer eventuais dúvidas através de nossos meios 
de comunicação.

Nova Prata, 05.05.2020


