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ONDE ENCONTRAR APOIO PARA 
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS 
ESTRANGEIROS? 

O IM.POWER.ED do MOSAIC oferece, gratuitamente, 
informações jurídicas, programas de instrução e serviços 

comunitários a todos os trabalhadores temporários 
estrangeiros na Colúmbia Britânica. 

Telefone para 604 254 9626 

IM.POWER.ED possui um centro informal seguro e 
gratuito para trabalhadores temporários estrangeiros. 

Estamos abertos às segundas-feiras  
das 19h00 às 21h00  

no MOSAIC, localizado no  
1º andar, 1720 Grant St. (esquina com Commercial Drive),  

Vancouver, BC V5L 2Y7 

O Programa de Defesa Jurídica do MOSAIC está 
disponível para trabalhadores temporários estrangeiros 
qualificados na Colúmbia Britânica. As áreas jurídicas 

cobertas são: imigração, normas trabalhistas, assistência  
de renda e invalidez. Horas marcadas:  
Terças e quintas-feiras, no endereço  

1720 Grant St., Vancouver 
Telefone: 604 254 9626* 

*Não se dá aconselhamento jurídico pelo telefone;  
é preciso marcar uma hora. 

© MOSAIC 2010 
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Os trabalhadores temporários estrangeiros do Projeto piloto para trabalhadores 
com pouca capacitação profissional podem obter o visto de residente permanente? 

As pessoas que chegaram na Colúmbia Britânica com um visto de residente temporário  
e uma licença de trabalho temporário para empregar-se em uma profissão que requer um 
nível reduzido de capacitação formal (profissões de níveis C e D, conforme definido na 
Classificação Nacional de Profissões, NOC – National Occupations Classification) não 
têm, praticamente, nenhuma possibilidade real de obter o visto de residente permanente. 
Um contrato de emprego prorrogado, que seja extensão do emprego original e com o 
mesmo empregador identificado na sua licença de trabalho como trabalhador temporário 
estrangeiro, pode ajudá-lo a obter uma prorrogação do seu visto e licença de trabalho  
como trabalhador com pouca capacitação profissional. Ainda assim, você deverá deixar  
o Canadá até a data de vencimento do seu visto e licença de trabalho. Atualmente, os 
trabalhadores temporários estrangeiros precisam esperar um período de 6 anos antes de 
poder voltar a trabalhar legalmente no Canadá como trabalhador temporário estrangeiro 
com pouca capacitação profissional. O Projeto piloto de nível básico e semicapacitado  
do Programa Provincial de Pessoas Indicadas da Colúmbia Britânica (BC PNP – BC 
Provincial Nominee Program) representaria uma possibilidade muito pequena, porém  
a única, para alguns trabalhadores temporários estrangeiros com pouca capacitação 
profissional a obter o status de residente permanente. Para poder se candidatar ao 
programa BC PNP sob este projeto, os trabalhadores estrangeiros devem demonstrar  
que trabalham em tempo integral por um período mínimo de nove meses consecutivos 
para um empregador na Colúmbia Britânica; este empregador deve patrociná-los com  
um contrato de trabalho permanente em tempo integral em uma das profissões  
estratégicas do BC PNP (setores de turismo e hotelaria, frete de caminhão e  
processamento de alimentos). O fato de os trabalhadores temporários estrangeiros  
com pouca capacitação profissional terem habilidades limitadas na língua inglesa,  
pouca ou nenhuma qualificação formal de trabalho e não terem possibilidade de adquirir 
legalmente experiência de trabalho na Colúmbia Britânica em uma das profissões 
estratégicas torna quase impossível a estes trabalhadores serem qualificados para o  
visto de residente permanente através do programa BC PNP. 

O que acontece se os trabalhadores temporários estrangeiros não puderem 
atender as condições da sua licença de trabalho? 

Os trabalhadores temporários estrangeiros com pouca capacitação profissional devem 
voltar ao seu país de origem quando deixarem de atender as condições da sua licença de 
trabalho ou quando se tornarem desempregados. Dependendo do número de meses que 
ainda resta no seu visto de visitante temporário, os trabalhadores estrangeiros podem se 
qualificar para alterar as condições da sua licença de trabalho e, desta forma, continuar  
a trabalhar legalmente no Canadá sob o programa de trabalhadores estrangeiros.  
Aconselha-se aos trabalhadores temporários estrangeiros com pouca capacitação 
profissional que, por qualquer motivo, estejam desempregados no Canadá, que não 
assumam outro emprego no Canadá se ainda não conseguiram obter uma Alteração das 
Condições da sua licença de trabalho original. Os trabalhadores estrangeiros só devem 
trabalhar para um empregador que tenha obtido um LMO (Labour Market Opinion – 
Parecer relativo ao mercado de trabalho) para contratar um trabalhador estrangeiro. Os 
trabalhadores temporários estrangeiros com pouca capacitação profissional que desejem 
passar de um emprego pouco capacitado para um emprego que exija um nível mais alto  
de especialização, para o qual exista um LMO, primeiramente devem seguir o processo 
formal de obtenção da licença de trabalho correspondente.  
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Onde posso obter meu Registro de Emprego (ROE – Record of 
Employment)? 

Você precisa ter um ROE para pedir acesso às suas contribuições ao seguro-
desemprego (EI – Employment Insurance) e plano de aposentadoria do Canadá 
(CPP). O seu ROE, contribuições ao CPP e pedidos de EI estão disponíveis on-
line no website do Service Canada  
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/online/mysca.shtml 

Para ver os seus arquivos nesse website, você terá que criar uma conta gratuita 
(epass): você terá que criar uma identificação de usuário, uma senha e terá 
quer digitar o seu número de seguro social (Social Security Number). Ou 
então, visite o escritório mais próximo do Service Canada, onde poderá pedir 
ajuda para resolver qualquer problema que tenha relacionado com a obtenção 
do seu ROE ou com a solicitação do EI. Telefone para o disque-grátis do 
Service Canada: 1 800 O‑Canada (1 800 622 6232) para se informar sobre os 
escritórios do Service Canada na sua região, ou consulte o website: http://
www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/hr-search.cgi?app=lst&pv=bc&ot=&ln=eng 

O meu empregador pode me deportar? 

Não. O seu empregador não tem autoridade para deportar um trabalhador 
temporário estrangeiro com pouca capacitação profissional do Canadá. Para 
uma deportação, é preciso que um membro da Agência de Serviços de 
Fronteira do Canadá (CBSA – Canada Border Services Agency) ou um 
membro da Comissão de Imigração e do Estatuto de Refugiado do Canadá 
(IRB – Immigration and Refugee Board) emita uma ordem de remoção ou 
deportação. Como parte do controle do cumprimento da Lei de Imigração e 
Proteção de Refugiados (IRPA – Immigration and Refugee Protection Act), a 
CBSA pode remover do Canadá toda pessoa para quem foi emitida uma ordem 
de remoção por infringir a Lei. Em algumas situações, é possível recorrer da 
ordem de remoção. Não se pode remover do Canadá uma pessoa que tenha 
entrado com recurso de uma ordem de remoção se ele ainda não foi transitado 
em julgado, se a pessoa estiver envolvida em outro processo judicial ou se for 
considerada pessoa com necessidade de proteção. Os trabalhadores 
temporários estrangeiros podem ser removidos ou deportados se violarem 
condições específicas da sua licença de trabalho. Estes são alguns exemplos de 
violações: trabalhar para outra empresa além daquela que consta na sua licença 
de trabalho ou não obedecer alguma provisão da lei IRPA. Representar um 
risco para a segurança do Canadá ou permanecer no país depois do vencimento 
do visto e/ou da licença de trabalho também pode ser considerado motivo para 
deportação. A agência CBSA também tem o poder de negar entrada no Canadá 
aos trabalhadores temporários estrangeiros mesmo quando estes chegam à 
fronteira do Canadá com um visto e licença de trabalho legais. Para obter mais 
informações sobre o que constitui "não-cumprimento de alguma provisão da 
lei IRPA," visite o website do Ministério da Cidadania e Imigração do Canadá: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/inadmissibility.asp 

Informe-se sobre remoções e processos de deportação no boletim informativo 
on-line da agência CBSA:  
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/051-eng.html 


