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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Posso trabalhar em [país]?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

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

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Preciso de uma autorização de trabalho?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Qual é o salário mínimo nacional?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Sou ___________________ .

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف empregado(a)

نوع الحالة المهنية

غير موظف desempregado(a)

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال empreendedor(a)

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي autônomo(a)

نوع الحالة المهنية

متدرب estagiário(a)

نوع الحالة المهنية
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متطوع voluntário(a)

نوع الحالة المهنية

مستشار consultor(a)

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Gostaria de me registrar como um profissional
autônomo.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Que tipo de contrato empregatício vocês tem?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Eu tenho um contrato de ______________.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل tempo integral

نوع العقد

دوام جزئي meio período

نوع العقد

لمدة محدودة a termo

نوع العقد

دائم permanente

نوع العقد

موسمي sazonal

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Quando recebo meu pagamento?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Gostaria de pedir _________.

طلب استراحة

إجازة امومة licença maternidade

نوع االستراحة

إجازة أبوة licença paternidade

نوع االستراحة

إجازة مرضية auxílio-doença

نوع االستراحة

أيام عطلة dias de folga

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Gostaria de obter algumas informações sobre
tributação.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Gostaria de relatar meus ganhos.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

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

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Qual é o prazo para entregar minha declaração de
renda?

السؤال عن الوقت النهائي إلرسال عائدات الضرائب الخاصة بك
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هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات
الضرائب في الوقت المحدد؟

Existem penalidades caso a declaração não for
entregue a tempo?

السؤال إن كان هناك عقوبات إن لم ترسل عائدات الضرائب في الوقت المحدد

من سيعلمني___________________
___؟

Quem irá me avisar a respeito de ______________?

السؤال عن الشخص الذي سيعلمك إن كنت مؤهال للحصول على إعادة دفعة أو إن كان عليك دفع المزيد من الضرائب

كم مبلغ اإلعادة qual é o valor da restituição

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب se há contribuições pendentes

خيار إعادة الضربية

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 4 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

