Visto de Escassez de habilidade temporária
(subclasse 482) ou visto de Trabalho temporário
(qualificado) (subclasse 457)
Teste e tratamento para COVID-19
Mesmo se não tiver um visto, ou não tiver certeza sobre a situação do seu visto, você deve seguir as
diretrizes de segurança pública. Se não estiver se sentindo bem, procure atendimento médico e faça o teste
para COVID-19.
Os governos estaduais e territoriais estão oferecendo testes e tratamento gratuitos para COVID-19.









Território da Capital da Austrália
Nova Gales do Sul
Território do Norte
Queensland
Austrália Meridional
Tasmânia
Victoria
Austrália Ocidental

Tenho um visto de Escassez de habilidade temporária (subclasse 482)
ou visto de Trabalho temporário (habilitado) (subclasse 457)
Portadores de visto de escassez de habilidade temporária e subclasse 457 que foram afastados, mas não
demitido,s devido À COVID-19 manterão um visto válido. As empresas terão a oportunidade de prorrogar o
seu visto conforme as disposições normais.
As empresas poderão reduzir seu horário sem que você viole as condições do seu visto ou que a empresa
viole as obrigações do empregador.

Opções se você perdeu o seu emprego
Se você foi demitido e está atualmente desempregado, deverá encontrar outro empregador em até 60 dias
ou tomar providências para deixar a Austrália, se isso for possível.
Se você não puder retornar ao seu país de origem, precisará manter um visto válido e seguir os conselhos
de saúde da Austrália, quando necessário.
Os portadores de vistos de trabalho temporário atualmente empregados em setores essenciais para a
COVID-19, como saúde, assistência a idosos ou agricultura, podem ser elegíveis para um visto de Atividade
temporária na pandemia de COVID-19 (subclasse 408), Visto de sequência do Evento de Contrato
Aprovado pelo Governo Australiano (AGEE).

Portadores de visto em dificuldades financeiras
Se você foi afastado, mas não demitido, e não for capaz de pagar suas despesas de moradia imediatas,
poderá acessar o valor de até 10,000 dólares australianos da sua aposentadoria australiana isenta de
impostos no ano financeiro de 2019-20.
Consulte a página do Australian Taxation Office sobre acesso antecipado à aposentadoria

Visto de evento da pandemia de COVID-19
Se o seu visto de trabalho temporário expirar, você não estiver trabalhando em um setor essencial, não
puder voltar para casa devido as restrições de entrada e não puder atender aos requisitos para outro visto,
ainda poderá se qualificar para o visto de evento evento da pandemia de COVID-19.
Você precisa demonstrar por que não pôde atender aos requisitos de outro visto. Isso pode incluir uma
declaração e evidência de que você não tem acesso a fundos suficientes para poder pagar uma taxa
adicional de solicitação de visto (VAC).

