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Portal Multilíngue

Você pode encontrar materiais com informações públicas em espanhol no site 
www.segurosocial.gov.

Você pode encontrar materiais com informações públicas em árabe, chinês, farsi, francês, grego, 
italiano, coreano, polonês, português, russo e vietnamita no Portal Multilíngue do Social Security 
(Seguro Social) no site www.ssa.gov/multilanguage. Lista dos recursos disponíveis:

Informação Geral

Atualização Publicação Nº 05-10003-PE
Compreendendo Os Benefícios Publicação Nº 05-10024-PE

Número e Cartão de Social Security (Seguro Social)

ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Solicitação do cartão 
da Previdência Social Formulário SS-5-INST-PE

O seu número e cartão de Seguro Social Publicação Nº 05-10002-PE
Números de Seguro Social Para Não-cidadãos Publicação Nº 05-10096-PE

Incapacitação

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO SSA-827 Formulário SSA-827-INST-PE
Benefícios para Crianças com Deficiência Publicação Nº 05-10026-PE
Pensões de invalidez Publicação Nº 05-10029-PE
Como decidimos se você ainda sofre de incapacidade Publicação Nº 05-10053-PE
O seu direito de contestar a decisão tomada relativamente ao seu pedido Publicação Nº 05-10058-PE

Supplemental Security Income (Renda de Seguro 
Suplementar)

Supplemental Security Income (SSI, acrônimos em inglês) para 
pessoas que não são cidadãos (PE-05-11051) Publicação Nº 05-11051-PE

Medicare

Instruções Gerais para Preencher o Pedido de Ajuda Extra em Custos 
do Plano de Prescrição de Medicamento de Medicare Formulário SSA-1020-INST-PE

Outro

Glossário de termos do Social Security (Seguro Social)

https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity
https://www.facebook.com/socialsecurity
http://www.socialsecurity.gov
https://www.segurosocial.gov
https://www.ssa.gov/site/languages/en/
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10024.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10024.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SS-5-INST/SS-5-INST-PE.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SS-5-INST/SS-5-INST-PE.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SS-5-INST/SS-5-INST-PE.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-827/SSA-827-INST-PE.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-827/SSA-827-INST-PE.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10026.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10026.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10053.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10053.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-11051.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-11051.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-11051.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-1020-INST/language/SSA-1020-INST-PE.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-1020-INST/language/SSA-1020-INST-PE.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-1020-INST/language/SSA-1020-INST-PE.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/Portuguese/EN-PE-GL.pdf
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Oferecemos serviços gratuitos de intérprete
Fornecemos serviços gratuitos de intérprete para ajudá-lo a fazer negócios com o Social Security 
(Seguro Social). Esses serviços de intérprete estão disponíveis por telefone ou pessoalmente 
quando você visita um escritório do Social Security (Seguro Social).

Ligue para nosso número gratuito, 1-800-772-1213. Se precisar de atendimento em espanhol, 
pressione 7 e aguarde um representante de língua espanhola ajudá-lo. Para todos os demais 
idiomas, permaneça na linha em silêncio durante nossos pedidos com automação de voz 
em inglês até que um representante atenda. O representante entrará em contato com um 
intérprete para ajudar em sua ligação. Se não conseguirmos realizar seu negócio por telefone, 
marcaremos uma consulta para você em um escritório local do Social Security (Seguro Social) e 
providenciaremos para que um intérprete esteja lá no momento de sua visita.
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