
Licença Família para  
Trabalhadores da NJ

Você precisa de maior tempo de licença por 
maternidade, gravidez, doença/lesão, ou 
para cuidar de um membro da família?
Você pode estar qualificado para receber uma  
Licença Família ou Benefício de Invalidez  
Temporária – a maioria dos trabalhadores da NJ 
possuem este direito. 

Visite myleavebenefits.nj.gov
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Salário Mínimo NJ:
O estado passou uma nova lei definindo  
o salário mínimo em $15

Salário Mínimo NJ:
O estado passou uma nova lei definindo  
o salário mínimo em $15

Data

1º de Julho, 2019

1º de Janeiro, 2020

1º de Janeiro, 2021

1º de Janeiro, 2022

1º de Janeiro, 2023

1º de Janeiro, 2024

Data

1º de Julho, 2019

1º de Janeiro, 2020

1º de Janeiro, 2021

1º de Janeiro, 2022

1º de Janeiro, 2023

1º de Janeiro, 2024

*A lei entra em vigor em períodos diferentes para pequenos 
empregadores, negócios sazonais e agricultores, e para 
trabalhadores que recebem gorjeta.
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Se você acha que seus  
direitos estão sendo  
violados:

Salário Mínimo • Hora Extra 
Licença Por Doença • Trabalho Infantil  
Trabalhadores Agrícolas

Faça uma reclamação em myworkrights.nj.gov

• Registré suas horas trabalhadas

• Registré seus pagamentos

• Anote as informações de contato do seu 
   empregador

O Departamento do Estado de NJ aplica as leis  
laborais independentemente do estado imigratório do 
empregado. O estado imigratório do empregado não é 
partilhado com qualquer agência de imigração federal.
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Você tem direito a receber  
pagamento:
Por todas as horas trabalhadas, e não pode ser 
pago menos que o salário mínimo do Estado
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Você tem direito a horas extras?
Você deve ser pago 1.5x seu salário habitual  
para cada hora trabalhada acima de 40 horas 
semanais.

Você está trabalhando em construção civil 
para o setor público?
O empreiteiro deve pagar um salário equiparado 
aos dos funcionários do setor público.

Você é trabalhador autônomo?
Você pode estar sendo classificado erroneamente, 
tendo negados seus direitos a desemprego,  
invalidez, licença por maternidade/paternidade, 
salário mínimo, pagamento igualitário e mais.
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A Licença por doença  
paga é Lei:   
Você tem o direito de cuidar de si  
e da sua família
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• Os empregadores devem providenciar 1 hora 
de licença por doença por cada 30 horas  
trabalhadas, até o máximo de 40 horas anuais. 

• É contra a lei retaliar contra um funcionário por 
utilizar sua licença por doença. 

• Utilize a licença por doença para cuidar de 
sua saúde mental e física, lidar com violência 
doméstica e sexual, para comparecer a  
compromissos escolares dos seus filhos, e mais.

Saiba mais em mysickdays.nj.gov
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