
Perguntas frequentes: 

Como passar  
de trabalhador 

temporário 
estrangeiro  
a residente 
permanente  
no Canadá 

 
Este projeto oferece cursos 

práticos, materiais informativos 
sobre questões judiciais, boletins 

com perguntas frequentes em 
várias línguas e cobertura de 

mídia para trabalhadores 
temporários estrangeiros com 

pouca capacitação profissional, 
assim como para pessoas que 
trabalham ou tenham interesse 
em trabalhar com trabalhadores 

temporários estrangeiros, 
incluindo assistentes sociais que 

tenham contato direto com 
trabalhadores, assistentes sociais 

comunitários e de adaptação, 
voluntários e grupos comunitários 

na Colúmbia Britânica.  
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IM.POWER.ED 
Educação legal e ajuda 

comunitária para trabalhadores 
temporários estrangeiros com 
pouca capacitação profissional  

da Colúmbia Britânica. 

IM.POWER.ED 

Projeto de educação legal, informações 
e serviços comunitários para 

trabalhadores temporários estrangeiros 
com pouca capacitação profissional na 

Colúmbia Britânica. 

 

Principal entidade: MOSAIC 
 
Entidades participantes:  
Penticton & Area Women’s 
Centre (PAWC) 
 
South Okanagan Immigrant &  
Community Services (SOICS) 
 
Intercultural Association of 
Greater Victoria (ICA) 
 
Immigrant & Multicultural 
Services Society of Prince George 
(IMSS) 
 
Parceiro de financiamento:  
The Law Foundation of  
British Columbia 

 

Website: 

www.mosaicbc.com/settlement-
services/legalfinancial/impowered 

www.mosaicbc.com 
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O Programa de Trabalhadores Temporários 
Estrangeiros do Canadá não inclui uma 
cláusula que permita a residência 
permanente dos participantes com pouca 
capacitação profissional.  

Os trabalhadores temporários estrangeiros 
com pouca capacitação profissional cujo 
visto esteja prestes a vencer devem ter em 
mente que prorrogar sua estada solicitando 
um visto de residente permanente ou como 
refugiado com base em motivos 
humanitários ou compassivos têm 
pouquíssima possibilidade de sucesso.  

Na Colúmbia Britânica, determinados 
trabalhadores temporários poderão ser 
considerados para a classificação de 
experiência canadense (Canadian Experience 
Class). Outra forma seria o Programa 
Federal de Trabalhador Capacitado 
(Federally Skilled Worker Program): um 
sistema de pontos para determinar se o 
candidato se qualifica para imigração ao 
Canadá. Existe também o Programa 
Provincial de Pessoas Indicadas de BC (PC 
PNP – BC Provincial Nominee Program), 
que é um mecanismo que permite à 
Colúmbia Britânica indicar imigrantes 
qualificados com base nas necessidades 
econômicas e laborais dos empregadores em 
setores específicos. Infelizmente, estes três 
sistemas são extremamente restritivos para 
serem considerados modos eficazes de os 
trabalhadores temporários estrangeiros com 
profissões de pouca capacitação obterem 
residência permanente. A província define 
um número de pessoas indicadas a cada ano; 
por exemplo, para 2010, o governo da 
Colúmbia Britânica está planejando emitir 
3000 indicações. 

Quais são as possibilidades  
de eu me tornar um residente 
permanente no Canadá? 

Trabalhadores temporários estrangeiros com 
profissões de pouca capacitação que desejam 
ser considerados para o visto de residente 
permanente devem procurar conhecer os 
requisitos da Classificação de Experiência 
Canadense, do Programa Provincial de 
Pessoas Indicadas da Colúmbia Britânica e do 
Programa Federal de Trabalhador Capacitado, 
para garantir que, quando o momento chegar, 
atenderão os requisitos do sistema. 
Recomenda-se que, muito tempo antes do 
vencimento do visto, você consulte uma 
organização sem fins lucrativos, como o 
MOSAIC, ou um grupo de apoio a 
trabalhadores migrantes sobre as 
particularidades do seu caso. 

Os cinco principais setores de emprego, 
porcentualmente, no programa BC PNP  
são hotelaria, saúde, ofícios de mão de  
obra especializada, tecnologia e serviços 
terceirizados para empresas. A experiência 
de trabalho canadense que você acumulou, o 
seu nível de especialização em uma profissão 
determinada, sua capacidade linguística e o 
fato de ter uma oferta de emprego são alguns 
dos principais fatores que podem lhe dar uma 
vantagem bastante necessária para que possa 
atender os requisitos para obter residência 
permanente no Canadá. 

 
* Algumas profissões nos setores de turismo/hotelaria, 
processamento de alimentos e frete de caminhões  
de longa distância. O projeto termina em 31 de agosto  
de 2011. 

Licença de trabalho temporário 
(TWP – Temporary Work 

Permit) e visto de residente 
temporário (TRV – Temporary 

Resident Visa) 

Classificação 
de experiência 

canadense 
(CEC – 

Canadian 
Experience 
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Nominee 
Program) 

 Programa 
Federal de 

Trabalhador 
Capacitado 
(Federally 

Skilled Worker 
Program): 
Oferta de 
emprego 
planejado 

Visto de residente 
permanente (PRV – 

Permanent Residence 
Visa) 

Cidadania 
canadense 

Projeto-piloto de 
nível iniciante e 

semicapacitado do 
programa BC PNP * 

Para obter mais informações, entre em contato 
com: 

IM.POWER.ED 
Programas e serviços para trabalhadores 

temporários estrangeiros na Colúmbia 
Britânica. 

MOSAIC 
1720 Grant Street,  

Vancouver, BC V5L 2Y7 
Telefone: 604 254 9626 

Fax: 604 254 3932 


