
  

INFORMATIVO PARA 
CONSULTA AO BENEFÍCIO 

EMERGENCIAL (BEm) 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

REGRAS DO PROGRAMA: 

 A data de pagamento do 
benefício referente a parte do 
Governo (art. 5º parágrafo 2º, 
inciso II, da MP 936/2020), será 
depois de 30 dias, contados a 
partir do dia da redução de 
jornada. A parte do pagamento 
que cabe à UGB/FERP, será no 
mesmo dia do depósito do 
salário, ou seja no 5º dia útil. 
 

 Suas informações serão 
passadas pelo RH ao programa 
do Governo. Desta forma o 
pagamento referente aos 50% 
do beneficio entrará direto em 
sua conta bancária; não há 
necessidade de você ir a 
nenhum órgão do Governo, 
como Caixa ou INSS para esse 
fim 

A seguir os canais e orientações para 
que voce acompanhe o pagamento do 
benefício. Durante o processo de 
cadastro ou acesso, caso ocorra algum 
erro, pedimos que entre em contato 
com a Central pelo telefone 135 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA 
ACOMPANHAMENTO E CONSULTA 

 A consulta e acompanhamento da 
parcela do benefício é feita pelo 
aplicativo Carteira de Trabalho 
Digital, pelo telefone 158 e/ou 
pela Internet, através do Link 
abaixo: 

https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed
/redirect=trabalhador 

Se você ainda não é cadastrado, 
precisará se cadastrar e para isso é 
importante ter em mãos os seguintes 
documentos: 

 Carteira de Trabalho 
 RG 
 CPF 
 PIS 

‘  



 

 

 Após clicar em “quero me 
cadastrar” você será 
direcionado ao site para 
cadastro, e para criação de 
login e senha. 

 Sugerimos que você crie sua 
conta através da opção 
“número do CPF.” Você 
precisara preencher as 
informações solicitadas e 
responder as perguntas para 
validação do cadastro: 

Após validar o cadastro e criar sua 
senha, você precisará acessar o site: 
https://empregabrasil.mte.gov.br/ e 
informar o seu CPF e a senha criada. 

 

 

 Clique em “entrar” 

 

As informações referentes ao seu 
benefício estarão disponíveis no ícone 
“Benefício Emergencial” 

 

 

QUAL O VALOR RECEBEREI 
DO GOVERNO? 
 

Para simular o valor que você receberá 
do governo, você poderá acessar o site 
abaixo, inserir as informações solicitadas 
e realizar a consulta: 

http://www.portaldaindustria.com.br/can
ais/industria-contra-covid-19/impacto-
economico/#anchor-simulador 
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