
COMO ENCONTRAR UM EMPREGO

Use o recurso pesquisar:

Os filtros no lado esquerdo da página de resultados,
podem ajudar a focalizar a sua pesquisa.

COMO SE CANDIDATAR A UM 
EMPREGO

Caso voce contate um empregador, ele poderá perguntar:

 Seu nome;
 A sua morada e qual é o transporte disponivel para o

emprego;
 A sua experiência profissional;
 Se voce tem um visto de trabalho valido.

Como candidato(a) a uma vaga, você poderá ser convidado(a)
pelo empregador a enviar um currículo ou participar de uma
entrevista. Caso o empregador queira contratá-lo(a), você
receberá uma oferta de trabalho para ser assinada.

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS
Folha de recursos para organizações que atendem imigrantes 

RECONHECIMENTO DE CREDENCIAIS ESTRANGEIRAS

No Canadá, algumas ocupações requerem uma licença
antes que você possa começar a trabalhar. Alguns
exemplos incluem professor(a), engenheiro(a)
profissional ou enfermeiro(a).

Graduações universitárias obtidas fora do Canadá
poderão requerer uma avaliação de credencial.

RECURSOS ÚTEIS A EXPLORER

 Use a Ferramenta de Reconhecimento de Credenciais 
Estrangeiras para ver se a vaga que lhe interessa requer uma 
licença.

 Saiba mais sobre avaliações de credenciais para descobrir se as 
suas credenciais e graduações são reconhecidas no Canadá.

 Use a Ferramenta de Preparação de Currículo para ajudá-lo(a) a 

preparar rapídamente um currículo profissional.

COMO ENTENDER UM ANÚNCIO DE EMPREGO

Role pelos resultados da pesquisa de emprego para ver:

 Nome da vaga;
 Nome do empregador;
 Localização do emprego;
 Salário.

Clique em um anúncio de emprego para ver os detalhes.

O anúncio de emprego contém muitos detalhes úteis. 
Alguns dos mais importantes são:

 Onde fica o emprego onde 
você mora;

 Qual salarío;
 Horarió (dia ou noite);
 Quando começar;
 Como se candidatar.

Voce pode usar essas informações para se candidatar.

Winnipegengineer

O QUE É O JOB BANK
 O www.JobBank.gc.ca é um website do Governo do Canadá onde você pode pesquisar

vagas de emprego disponíveis no Canadá. Milhares de novos empregos são acrescentados
todos os dias.

 O Job Bank está disponível em francês e inglês. Estes são os idiomas oficiais do Canadá.

Marketing Assistant
Employer Name
Winnipeg (Manitoba) 

Salary: $25.00 to $30.00 hourly (to be negotiated)

Para acessar esses recursos, visite:

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS

123 Main Street,

Winnipeg (Manitoba),

A1A 1A1

$25,00 to $30,00 hourly for 37.5 hours per week

Seasonal employment

Full time

Flexible Hours

Start date: 2022-04-25

2 vacancies

Verified

Job Bank #1974


