Notice of Hearing – PORTUGUESE
Aviso de audiência
Esta audiência de revisão será realizada SÓMENTE por telefone.
Deve ligar para o Conselho de Revisão através do número (401) 462-9400 quinze (15) minutos
antes da hora marcada para a audiência, utilize um número onde possa ser contactado, e
identifique todas as pessoas que participarão na audiência, incluindo testemunhas, advogados
e outros representantes.
Caso não telefone até à hora da audiência, o seu pedido de revisão poderá ser arquivado.
Requerentes, empregadores, agentes, advogados e testemunhas não devem comparecer
pessoalmente.
Tem o direito de rever o seu processo antes da audiência. Para solicitar uma cópia, envie um email para: dlt.borinfo@dlt.ri.gov. Indique o número do recurso no e-mail. Os requerentes TÊM
de enviar por e-mail uma cópia da carta de condução ou outro documento de identificação. O
processo pode ser enviado por e-mail, fax ou correio. O pedido do processo TEM de ser feito pelo
menos 2 DIAS antes da audiência. Se tiver alguma dúvida, ligue para o Conselho de Revisão
através do número 401-462-9400, durante o horário normal do serviço - 8h30 às 16h00.
Se tiver algum documento que deseje adicionar ao processo, para que o Árbitro/Auditor o
considere na audiência, terá de ser enviado pelo menos 2 dias úteis antes da audiência, caso
contrario poderá não ser considerado. AS CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS TAMBÉM TÊM
DE SER ENVIADAS À OUTRA PARTE (REQUERENTE / EMPREGADOR).
Os documentos podem ser enviados por:
Fax: 401-462-9401

E-mail: dlt.borinfo@dlt.ri.gov

Correio: Conselho de Revisão, 41 West Road, Hazard Bldg # 74, 1º andar, Cranston, RI 02920
Todos os documentos apresentados farão parte do processo de revisão.
O Conselho de Revisão é responsável por fornecer gratuitamente um intérprete para a audiência.
Se precisar de um intérprete para a audiência entre em contato com a Diretoria pelo telefone
401-462-9400.

