Esta organização
participa do E-Verify

Este empregador fornecerá à Administração do Seguro Social
(SSA) e, se necessário, ao Departamento de Segurança Interna
dos EUA (DHS), informações provenientes do Formulário I-9 de
cada novo funcionário para confirmar a autorização de trabalho.
IMPORTANTE: se o governo não puder confirmar que você tem
autorização para trabalhar, esse empregador precisará fornecer
a você instruções por escrito e uma oportunidade de contatar o
DHS e/ou a SSA antes de tomar medidas adversas contra você,
inclusive de rescindir seu contrato de emprego.
Os empregadores não podem utilizar o E-Verify para realizar
uma triagem prévia de candidatos para emprego, não podem
tampouco limitar nem influenciar a escolha de documentos que
você apresenta para uso no Formulário I-9.

E-Verify funciona para todos
Para obter mais informações sobre o E-Verify,
entre em contato com o DHS:

Para determinar se a documentação para o Formulário I-9 é
válida, este empregador utiliza a ferramenta de correspondência
fotográfica do E-Verify para fazer a correspondência entre a foto
que aparece e aquela presente em alguns cartões de residência
permanente, cartões de autorização de emprego e passaportes
norte-americanos com a fotografia oficial do governo dos Estados
Unidos. O E-Verify também confere os dados de carteiras de
motorista e de identidade emitidas por alguns estados.
Se você acredita que seu empregador não cumpriu com
as responsabilidades assumidas por ele neste programa
ou praticou discriminação contra você durante o processo
de verificação de elegibilidade para emprego devido à sua
nacionalidade ou situação de cidadania, entre em contato com o
Escritório Jurídico Especial (OSC) pelos telefones 800-255-7688,
800-237-2515 (TTY) ou em www.justice.gov/crt/osc.

AVISO:

a lei federal exige que todos os empregadores verifiquem
a identidade e elegibilidade para emprego de todas as
pessoas contratadas para trabalhar nos EUA.

888-897-7781
www.dhs.gov/E-Verify

O logotipo e a marca do E-Verify são marcas registradas do Departamento de Segurança
Interna dos EUA (DHS). A comercialização deste pôster é estritamente proibida.

