Visto de trabalho de férias
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

Eu tenho um visto de Trabalho de férias
Os vistos de Trabalho de férias (WHM) não podem ser estendidos. No entanto, se você tiver completado
três ou seis meses de trabalho especificado na Austrália, poderá solicitar um segundo ou terceiro visto
WHM.
Consulte as condições de trabalho especificadas para obter mais informações.
Se você não for elegível para um segundo ou terceiro visto WHM e não trabalhar em um setor essencial
durante a COVID-19, solicite outro visto. Isso permitirá que você permaneça legal até poder retornar ao seu
país de origem. Agricultura, processamento de alimentos, saúde, assistência a idosos e deficientes e
creches são setores essenciais durante a COVID-19.
Dependendo das suas circunstâncias, você pode ser elegível para o visto de Visitante (subclasse 600).
Para conceder um novo visto, você deve atender aos requisitos desse visto, incluindo limites de idade,
idioma inglês, saúde e requisitos de caráter.
Solicitação do segundo ou terceiro visto WHM
Você pode ser elegível para um segundo ou terceiro visto de férias com possibilidade de trabalho
(subclasse 417) ou visto de Trabalho e férias (subclasse 462). Descubra se você é elegível e como se
inscrever no site do Departamento:





Segundo visto de férias com possibilidade de trabalho (subclasse 417)
Terceiro visto de férias com possibilidade de trabalho (subclasse 417)
Segundo visto de trabalho e férias (subclasse 462)
Terceiro visto de trabalho e férias (subclasse 462)

Você deve solicitar um novo visto antes que o seu visto atual expire. Você pode ter direito a um visto
provisório, que o manterá em condições legais no país até que seja tomada uma decisão sobre seu pedido
de visto.

Condição de visto 8547 - Limitação de trabalho de seis meses com um empregador
Os trabalhadores em férias podem fazer qualquer tipo de trabalho durante sua estada na Austrália, mas isso
geralmente se limita a seis meses de trabalho com qualquer empregador, a menos que o Departamento
tenha dado permissão para trabalhar com o mesmo empregador por mais de seis meses.
Portadores do visto de férias com possibilidade de trabalho que estiverem trabalhando em setores
essenciais, como agricultura, processamento de comida, setor da saúde, assistência a idosos, assistência
aos deficientes e creches, com permissões do Departamento para trabalhar para o mesmo empregador por
mais de seis meses.

Eu trabalho em um setor essencial
Portadores de vistos de férias com possibilidade de trabalho que trabalham nesses setores essenciais que
não são elegíveis para um segundo ou terceiro visto WHM e não podem retornar ao seu país de origem
podem solicitar um Flouxo de eventos endossado pelo governo australiano(visto de evento da pandemia de
COVID-19) - Visto de atividade temporária(subclasse 408) . Não existirá taxa de solicitação de visto.
Esse visto permitirá que você permaneça legalmente na Austrália e continue trabalhando até poder retornar
ao seu país de origem.
Trabalhar em um setor essencial durante a COVID-19 não pode ser considerado trabalho especificado, a
menos que se enquadre nos requerimentos existentes.
Consulte as condições de trabalho especificadas para obter mais informações.

Portadores de visto em dificuldades financeiras
Se não conseguir se sustentar, você deve tomar providências para voltar para seu país de origem.
Se você 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 da pandemia do 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 pagar uma taxa adicional de solicitação de visto (VAC).

