
 

Serviços de tradução e interpretação estão 
disponíveis mediante solicitação. 

Seguro desemprego 

Um subsídio semanal pode estar disponível a trabalhadores que 
perderam o emprego sem terem sido mandados embora por 
justa causa. O seguro desemprego pode ser solicitado 24 horas 
pela internet. Não existe um escritório onde você possa solicitar 
o seguro desemprego. Para obter instruções sobre como 
preencher o formulário inicial ou a certificação semanal e fazer 
o login no portal ReEmployME, visite 
www.maine.gov/unemployment. Se tiver alguma pergunta 
sobre a sua solicitação de seguro desemprego, ligue para 1-800-
593-7660. Se tiver perguntas gerais sobre desemprego, você 
também pode entrar em contato com o seu CareerCenter local. 

Assistência ao procurar emprego 
Receba assistência ao procurar emprego no Maine JobLink 
(associaremos as suas habilidades e experiência às vagas de 
emprego disponíveis). Para se qualificar ao seguro desemprego, 
você precisa se cadastrar no Maine JobLink, que está disponível 
no site joblink.maine.gov. Se tiver perguntas sobre o Maine 
JobLink, ligue para 207-623-7967. Os usuários TTY podem 
discar 711 para acessar o Maine Relay. 

Serviços do CareerCenter  
Incluem oficinas com princípios básicos sobre a busca por um 
emprego e assistência com treinamento profissional. Existem 12 
CareerCenters em todo o Estado do Maine e mais informações e 
recursos estão disponíveis pela internet: 
www.mainecareercenter.gov. Serviços adicionais podem estar 
disponíveis para veteranos das Forças Armadas dos EUA e para 
indivíduos com necessidades especiais. 

Plano de saúde e assistência médica  
"Consumers for Affordable Health Care" atua no Programa de 
Assistência a Consumidores em Maine. Podem oferecer 
informações confidenciais sobre as possíveis opções de plano de 
saúde de baixo custo, incluindo o MaineCare, pelo telefone gratuito   

1-800-965-7476 ou nos sites  enroll207.com e www.coverme.gov. 

Assistência com treinamento  
Os parceiros de treinamento do CareerCenter oferecem assistência 
financeira para quem se qualifica.  

Condado de residência Recurso 

Androscoggin | Franklin  
Hancock | Kennebec   
Oxford | Penobscot  
Piscataquis | Somerset  
Washington 

Eastern Maine   
Development Corporation  
www.emdc.org/workforce/  
education-training   
207-991-0147 

Aroostook Aroostook County Action Program 
www.acap-me.org 207-764-3721 

Cumberland | Knox  
Lincoln | Sagadahoc  
Waldo | York 

Workforce Solutions  
www.workforcesolutionsme.org 207-
930-7047 

Treinamento para adultos 

Maine Education Opportunity Center meoc.maine.edu  
| 1-800-281-3703  

Maine Spark  
mainespark.me/adult-promise/adult-promise-hub 

Para obter mais informações sobre recursos na sua região, disque 
“211.” 

Para obter um guia completo com os recursos disponíveis, visite 
https://www.mainecareercenter.gov/docs/2022/ 
transitions_guide_2022.pdf 

https://www.mainecareercenter.gov/docs/2021/ 

JobSeekerGuide.pdf 

Recursos para trabalhadores 
desempregados 

O Departamento do Trabalho do Maine proporciona oportunidades iguais para emprego e programas.   
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Se tiver perguntas sobre  
os serviços disponíveis, envie um e-

mail para   RapidResponse.DOL@maine.gov. 
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