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• Abrigo de transição para mulheres vulneráveis
• Suporte para moradia
• Programas para mulheres
• Distribuição de alimentos
• Aulas virtuais de culinária
• Aulas de inglês e conversação
• Clínica primária
• Grupo de jovens

• Orientação para refúgio e imigração
• Processo de refúgio
• Preparação para audiência de refúgio
• PRRA
• Apelação de refúgio
• H&C
• Sponsorships
• Work/Student permit
• Etc.

AJUDA PARA IMIGRANTES E 
REFUGIADOS

SETTLEMENT AND 
INTEGRATION: 

ANTI-HUMAN TRAFFICKING PROGRAM
• Serviços para sobreviventes de tráfico de 

pessoas
• Suporte para trabalhadores migrantes

EDUCAÇÃO E PUBLICAÇÕES

• Webinarse treinamentos
• Borderless voices podcast
• Canal no YouTube
• Apresentações e documentos
• Pesquisa sobre condições dos países
• Newsletter

FCJ REFUGEE CENTRE 3

SERVIÇOS/PROGRAMAS



FCJ REFUGEE CENTRE 

PROGRAMAS E RECURSOS



Agenda

1. O que é o novo programa

2. Pré-requisitos

3. Cronograma e taxas
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NOVOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA PERMANENTE PARA 
TRABALHADORES ESSENCIAIS E ESTUDANTES 

INTERNACIONAIS

• Esse novo programa oferece Residência Permanente para trabalhadores e recém 
graduados no Canadá.

• O foco do novo programa são trabalhadores temporários com experiência na 
área de saúde e outros trabalhadores essenciais na linha de frente. Também 
para estudantes internacionais.

• Solicitantes de refúgio e pessoas sem status não são elegíveis para esse 
programa.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/04/new-
pathway-to-permanent-residency-for-over-90000-essential-temporary-workers-and-

international-graduates.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/04/new-pathway-to-permanent-residency-for-over-90000-essential-temporary-workers-and-international-graduates.html
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New Pathway to Permanent Residency Essential Temporary 
Workers and International Graduates

• A partir de 6 de Maio de 2021 Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
(IRCC) vai começar a aceitar aplicações para os três programas a seguir:

✓ 20,000 aplicações para trabalhadores da área da saúde
✓ 30,000 aplicações para outros trabalhadores essenciais
✓ 40,000 aplicações para estudantes internacionais que 

estão se formando em uma instituição de ensino 
canadense.

• Os programas vão ficar abertos até 5 de novembro de 2021 ou até que o 
limite de 90,000 aplicações seja atingido.
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PPR: Streams 

Os 90,000 PRs são separados em 2 programas:

Residentes temporários com experiência recente de 
trabalho no Canadá. (50,000 aplicações):

Residentes temporários que se formaram em um 
instituição de ensino Canadense nos últimos 3 anos 

(40,000 aplicações):
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Residentes temporários com experiência recente 
de trabalho no Canadá. (50,000 aplicações):

• 1 ano de experiência de trabalho em período integral em áreas específicas, 
ou o equivalente de horas em trabalho meio período (1,560 horas) no 
último 3 anos

 Experiência de trabalho LEGAL em uma ocupação elegível. Há duas 
categorias de trabalho diferentes.

 O TRABALHO NÃO PODE SER AUTÔNOMO (Ex. Motorista de Uber)
○ Categoria A: Trabalho na área de saúde (PSW, enfermeiros, 
cuidador, etc) - 20,000 vagas

○ Categoria B: Outros trabalhadores essenciais. - 30,000 vagas
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 Para ser elegível você precisa ter um status de Temporary Resident válido no 
momento em que a imigração recebe a sua aplicação.

○ Pessoas sem status válido e solicitantes de refúgio não são 
elegíveis. Solicitantes de refúgio com Work Permit ou Study Permit NÃO são 
considerados Temporary Residents.

 No momento em que a imigração receber a sua aplicação, você PRECISA estar 
trabalhando em QUALQUER ocupação. Este vínculo trabalhista precisa ser um 
vínculo legal. Não pode ser trabalho autônomo (Ex: Motoristas de Uber)

 Proficiência de Inglês: CLB 4 (Testes válidos: CELPIP e IELTS)

Lista completa de posições e todas as informações do programa em inglês:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-

agreements/public-policies/trpr-canadian-work-experience.html#shr-pg0

Pré-requisitos

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-canadian-work-experience.html#shr-pg0
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Residentes temporários que se formaram em um instituição de 
ensino Canadense nos últimos 3 anos (40,000 aplicações):

• Se formou em uma instituição PÚBLICA* canadense de nível superior em algum 
momento entre janeiro de 2017 e a data de envio da sua aplicação.
(*há exceções em que alguns programas específicos de algumas instituições 
privadas serão aceitos)

• A credencial recebida após conclusão do curso deve se encaixar em uma das 
opções abaixo:

○ Associate degree, Bacharel, Mestrado ou Doutorado – Pelo menos 8 meses 
de duração; OU
○ Diploma, certificado ou degree em curso profissional (skilled trade) -
Qualquer duração; OU
○ Um ou mais diplomas de pelo menos 8 meses de duração que combinados 
seja o equivalente a 2 anos de curso. (Ex: 1 diploma em um curso de 2 anos. 
Ou 2 diplomas em cursos de 1 ano)

• Proficiência de Inglês: CLB 5 (Testes válidos: CELPIP e IELTS)
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 Para ser elegível você precisa ter um status de Temporary Resident válido no 
momento em que a imigração recebe a sua aplicação.

○ Pessoas sem status válido e solicitantes de refúgio não são 
elegíveis. Solicitantes de refúgio com Work Permit ou Study Permit NÃO são 
considerados Temporary Residents.

 No momento em que a imigração receber a sua aplicação, você PRECISA estar 
trabalhando em QUALQUER ocupação. Este vínculo trabalhista precisa ser um 
vínculo legal. Não pode ser trabalho autônomo (Ex: Motoristas de Uber)

Lista completa de programas educacionais aceitos e mais informações sobre o 
programa de imigração (Em inglês):

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-

agreements/public-policies/trpr-international-graduates.html

Pré-Requisitos

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-international-graduates.html
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• Os dois programas vão estar disponíveis de 6 de maio de 2021 e vão até 5 de 
novembro de 2021 ou até que todas as 90,000 vagas forem ocupadas. Se você 
se encaixa em todos os pré-requisitos e ainda não tem as credenciais do nível de 
inglês, é importante agendar o seu teste de inglês o mais rápido possível.

• Lembre-se, os testes de inglês válidos para a imigração são:

 CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program
○ Deve ser a opção CELPIP-General test

 IELTS: International English Language Testing System
○ Deve ser a opção General Training

• Custos semelhantes a outras aplicações para o PR

• Reunificação de família.

Cronograma
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EQUIVALÊNCIA DA PONTUAÇÃO DO CLB
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PERGUNTAS
Para mais informações:

Marcus Padilha
marcus.padilha@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 226

mailto:Dianagallego@fcjrefugeecentre.org

