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ORDEM e PROGRESSO

Trabalhar na Irlanda
Mudar para um país novo e procurar emprego num lugar
com língua, costumes e modo de vida diferentes pode
ser difícil. Se for a primeira vez que está procurando
emprego na Irlanda é importante saber onde obter
informações, com que agências oficiais entrar em
contacto e onde obter ajuda para procurar emprego.
Neste folheto apresentamos uma ampla variedade de
serviços e recursos disponíveis para ajudar nos esforços
para procurar emprego. Também salientamos alguns
outros assuntos que deve saber.

Autorizações de Trabalho
Cidadãos da UE/do EEE e suíços
Os cidadãos dos países da União Européia (Áustria,
Bélgica, *Bulgária, República Checa, Chipre, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria,
Itália, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Holanda, Polônia, Portugal, *Romênia, Espanha,
Eslováquia, Eslovênia, Suécia e Reino Unido), os
cidadãos dos países do Espaço Econômico Europeu
(Noruega, Islândia e Liechtenstein) e os suíços não
precisam de autorização de trabalho para poder
trabalhar na Irlanda.
*Observação Importante:
Para os búlgaros e romenos ainda pode ser necessário obter
autorização de trabalho para um prazo contínuo de 12 meses, para
trabalhar na Irlanda.

Não cidadãos da EU, do EEE nem suíços
Para quem não for cidadão da EU, do EEE nem suíço é
necessário obter uma autorização de trabalho para
poder trabalhar na Irlanda. As autorizações de trabalho
são emitidas pelo Department of Enterprise, Trade &
Employment (telefone 00-353-1-4175333, website:
www.entemp.ie).

Número PPS (Serviço Pessoal Público)
O PPS (Serviço Pessoal Público) é um número
exclusivo de referência pessoal de sete algarismos
necessário para os sistemas de impostos, seguridade
social e previdência social. É necessário fornecer o
próprio número PPS ao empregador para começar a
trabalhar.

— Como obter um número PPS
Para pedir um número PPS é necessário estar vivendo
na Irlanda. Não se pode pedir um número PPS antes de
chegar na Irlanda.
— Pedido de número PPS
É necessário preencher o formulário PPS Number
Application Form (REG 1) disponível nos escritórios da
previdência social (Social Welfare) local (www.welfare.ie)

Para comprovar a identidade e poder obter um número PPS é
necessário apresentar:

—Passaporte atualizado ou carteira de identidade nacional
válida, e

—Comprovante de nascimento / emprego / desemprego /
residência / contribuinte fiscal/formação num país da
EU/do EEE ou na Suíça, e

—Comprovante do endereço* na Irlanda.

Outras formas de identificação não serão aceitas.
* pode ser uma carta oficial/documento de uma repartição do governo, um
contrato de aluguel/locação residencial ou uma carta do dono da casa
onde estiver morando. Em todos os documentos deve haver o nome e
endereço da pessoa.

— Entrega do número PPS
Normalmente recebe-se uma carta com o número PPS
no prazo de 3 a 5 dias úteis após a aprovação. Esta
carta já é um comprovante do número PPS.

Candidatar-se a empregos
Há maneiras formais e informais para procurar emprego.
Ir diretamente a uma obra em construção ou loja é um
exemplo de maneira informal. Para alguns empregos
pode ser necessário enviar um currículo e uma carta de
apresentação. Alguns empregadores podem pedir para
preencher um formulário de inscrição para o emprego,
em vez do currículo ou juntamente com o mesmo.
— CV (currículo)
Um currículo é um documento contendo um resumo ou
uma lista das experiências relevantes de trabalho do
candidato e a suas qualificações e formação; serve para
demonstrar que o candidato tem as qualidades e
qualificações necessárias para o emprego a que se
estiver candidatando.
— Carta de Apresentação
Explica como o candidato soube da vaga, porque está
se candidatando e porque o mesmo é idôneo para este
emprego.



— Formulário de inscrição
Nestes formulários pode haver perguntas muito precisas
e específicas para verificar se é a pessoa certa para o
emprego. Alguns empregadores pedem para preencher
um formulário de inscrição, em vez de entregar um
currículo.
Observação: um celular pré-pago e um endereço e-mail
podem ajudar a procurar emprego.

Ajuda para fazer o currículo
O formato dos currículos na Irlanda pode ser diferente
dos em outros países. Há várias organizações que
podem ajudar a escrever currículos para o mercado de
trabalho da Irlanda. Também ajudam a tirar fotocópias,
mandar fax e dão acesso à Internet. Estes serviços
costumam ser gratuitos e são completamente sigilosos.
— Rede dos Centros de Congresso dos Sindicatos

(Congress Centres Network – Irish Congress of Trade
Unions Centres) e outros Centros de Ajuda para
Desempregados

Estes centros podem ajudar a escrever currículos e
procurar emprego.
Entre em contato com a INOU (Organização Nacional
Irlandesa dos Desempregados), os Centros de
Informações para os Cidadãos (Citizens Information
Centres), a Rede dos Centros de Congresso dos
Sindicatos (ICTU Congress Centres Network) ou a FÁS
para maiores informações.

Procurando Emprego
Para procurar emprego provavelmente é melhor
planificar as atividades, para os esforços darem
melhores resultados.
— FÁS
A FÁS é a autoridade para treinamento e emprego da
Irlanda. Todos os serviços da FÁS estão à disposição de
todos os cidadãos da União Européia. A FÁS fornece
conselhos e acompanhamento sobre as carreiras,
inclusive informações sobre oportunidades de emprego
e formação. Para maiores informações vá a escritório
local da FÁS (www.fas.ie) ou veja o site da Eures
( www.europa.eu.int/eures/ ) .
— Clubes de emprego (Job Clubs)
Os Job Clubs (clubes de emprego) podem ajudar na
preparação para entrevistas e para identificar
oportunidades de emprego mediante acesso diário a

jornais, listas de empregos da FÁS e acesso a Internet
e e-mail (quando disponível). Entre em contato com a
FÁS para maiores informações sobre os Job Clubs.
— Agências de Emprego
Há uma lista completa das agências de emprego na lista
telefônica das Páginas Amarelas (Golden Pages) on-line
em www.goldenpages.ie. A maioria dessas agências
tem sites para se inscrever on-line – há entre outros:
www.jobs.ie, www.monster.ie, www.irishjobs.ie
— Jornais
Nos jornais diários como o Evening Herald e The Star há
anúncios de emprego. The Irish Independent (quintas-
feiras), The Irish Times (sextas-feiras) e o Irish Examiner
(sextas-feiras) também têm seções de emprego.

Começar a Trabalhar
Pagamento de Impostos
Quem trabalha na Irlanda paga imposto de renda sobre:
salário base, bônus, horas extras e alguns outros
benefícios. Normalmente paga-se os impostos desde o
primeiro dia de pagamento, mediante desconto direto no
salário recolhido pelo empregador.
Quando se começa a trabalhar, é necessário dar o
número PPS para o empregador. O empregador dará um
formulário 12 A (certificado de créditos tributários) e dirá
para qual coletoria (Tax Office) é necessário enviar o
formulário preenchido. A coletoria enviará para o
empregado e para o empregador um certificado
(Certificate of Tax Credits)*. Este certificado indica a
quantidade de créditos tributários que cabem ao
empregado.
Se o empregador não obtiver este certificado, terá de
descontar no salário uma quantia de impostos de
emergência. Este desconto aumentará todas as semanas,
mas estas quantias serão devolvidas mais tarde.
Acima de um certo nível de renda é necessário pagar a
respectiva seguridade social (PRSI) que cobre vários
pagamentos para a seguridade social do empregado; num
nível ainda mais alto há uma sobretaxa (Health Levy).

* Créditos de Imposto: o empregado não paga
impostos para a renda inteira; paga impostos
apenas para a renda acima de um certo patamar.

Para maiores informações sobre impostos, entre em
contato com a coletoria (Tax Office) local, telefone:
1890 333425, site: www.revenue.ie

Abrindo uma Conta no Banco
Pode ser necessário o empregado abrir uma conta num
banco para receber o salário do empregador ou para
descontar cheques. As contas dos bancos obedecem a
leis severas.
É necessário apresentar dois documentos – um
comprovando a identidade e outro comprovando o
endereço. Não pode ser o mesmo documento para ambos.
Um banco não deve recusar-se a abrir uma conta se não
houver um determinado comprovante de identificação.
Os bancos aceitarão outros tipos de comprovante.

Se precisar, peça ajuda ao Financial Regulator (IFSRA)
telefone 1890 777 777 e site: www.itsyourmoney.ie

Para Maiores Informações
A INOU
A INOU (Organização Nacional Irlandesa dos
Desempregados) é a federação nacional de mais de 170
centros e grupos locais, e desempregados dedicada ao
combate ao desemprego.
A INOU presta serviços de atendimento sobre os direitos
a previdência social por telefone e e-mail somente em
inglês.
Para maiores informações entre em contato com a
INOU, telefone 01-856 0088, e-mail: welfareinfo@inou.ie
ou sites: www.inou.ie e www.redundancy.ie

Centros de Informações aos Cidadãos
Telefone Lo-Call dos Centros de Informações:
1890 777 121. Procure os detalhes do Centro local na
lista telefônica ou no site: www.citizensinformation.ie
Atendimento gratuito e sigiloso.
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