
 

 



 
 

A jornada do Brasil ao Canadá 

Então você sonha em morar no Canadá? É totalmente compreensível, afinal, o país tem 

uma das maiores economias do mundo, além de uma qualidade de vida apontada como das 

melhores do planeta. Mas esses são apenas alguns motivos que tornam o Canadá um dos 

destinos mais procurados por imigrantes brasileiros. Claro que você deve ter suas próprias 

razões pessoais por trás disso. Pode ser para recomeçar a vida, mudar de profissão, talvez 

uma aventura solo ou projeto de família. O fato é que existem muitos programas de 

imigração que podem levar você ao seu objetivo, um deles sendo, claro, o programa de 

Caregiver. É importante ressaltar que nem todo mundo se encaixa ou consegue realizar o 

programa de Caregiver - e tudo bem. Com uma análise mais profunda de seu perfil e 

entendendo melhor o que você busca, sua Residência Permanente pode ser alcançada de 

outra forma. Há mais de 100 programas de imigração para chegar ao Canadá. Outra opção 

é vir para o Canadá como estudante, o que pode te abrir as portas para permanecer no 

país. Neste PDF, vamos focar em Caregiver.Leia com atenção e pense se este caminho 

pode ser para você. Mesmo se não for, de qualquer forma, não se sinta sozinho(a).  Nós, da 

Canadá Com Você, estamos aqui para te orientar sobre as melhores estratégias e te ajudar 

a tomar as decisões que caberão melhor na sua vida. 

 

Caregiver 

O programa de Caregiver foi atualizado pelo governo recentemente, e recebeu os seguintes 

nomes: Home Child Care Provider Pilot (para cuidado com crianças) e Home Support 

Worker Pilot (cuidado com idosos ou pessoas com necessidades especiais). Para quem 

gosta de acessar diretamente o site do governo, veja AQUI. O governo permite a entrada 

total de 5.500 pessoas para os programas anualmente, sendo que as vagas são divididas 

por igual (2.750 para crianças e 2.750 para idosos/necessidades especiais). De qualquer 
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forma, o processo para ambos é praticamente igual, então colocaremos aqui junto todas as 

informações. 

 

Todo o objetivo do programa de Caregiver é que você realize 24 meses trabalhando no 

Canadá, por no mínimo, 30 horas por semana. O trabalho precisa ser como Caregiver (child 

care ou home support), e o programa é válido por todas as províncias canadenses (com 

exceção de Québec). A partir daí, você receberá sua Residência Permanente. É importante 

compreender que: 

● Para quem está no Brasil, a aplicação deverá ser feita ANTES do início de seu 

período de trabalho. Essa aplicação de residência permanente fica pausada até que 

você conclua seus 2 anos de trabalho no Canadá. E, para trabalhar, você precisará 

primeiro passar pelo processo de conseguir a permissão de trabalho; 

● Quem já está no Canadá (e possui permissão para trabalhar) pode já começar a 

trabalhar seu mínimo de 30 horas por semana na área. Este trabalho já contará para 

a sua aplicação. 

Uma ótima mudança feita recentemente pelo governo é que você não precisa permanecer o 

tempo todo com o mesmo empregador. Caso você consiga uma oferta de trabalho melhor, 

você poderá mudar de trabalho sem que isso afete o seu processo de imigração. 

 

Pré-Requisitos 

O programa de imigração para Caregivers inclui: 

● homens ou mulheres 

● adultos de todas as idades 

● pessoas solteiras, casadas, com filhos, etc 
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Os pré-requisitos necessários para ingressar no programa de Caregivers são: 

● Não ter histórico criminal 

● Passar no exame médico 

● ESTUDOS: Diploma de Ensino Superior de 1 ano no mínimo 

○ Seu diploma precisa receber equivalência por uma instituição canadense. 

Isso se chama Educational Credential Assessment (ECA). Clique AQUI para 

ver a lista de instituições aprovadas pelo governo.  

○ DICA: Essa validação é válida por 5 anos, então se você pretende realizar 

seu plano em menos tempo, já vale começar a fazer este processo; 

○ Atenção para dúvidas frequentes:  

■ Diploma de tecnólogo vale, mas diploma de técnico não vale; 

■ O curso superior tem que ser finalizado, você precisa apresentar um 

diploma e históricos; 

■ Sua formação não precisa ser relacionada à área de Caregiver, você 

pode ser formado em qualquer área. 

● EXPERIÊNCIA: Provar que você tem capacidade de exercer a profissão de 

Caregiver. Mesmo sendo um critério subjetivo, há alguns documentos que você 

pode mostrar para provar sua capacidade, por exemplo: 

○ Carta de referência de seu empregador 

○ Carteira de trabalho assinada 

○ Comprovante de pagamento de serviço 

○ Cópia de certificados de treinamentos relacionados ao serviço 

○ Documentos extras que sejam relevantes para o oficial que analisará seu 

caso (neste caso, quanto mais você tiver, melhor será). Por exemplo: 

■ Certificado de conclusão de Au Pair 

■ Treinamento de Primeiros Socorros 

■ Comprovante de referência de trabalho em educação, recreação, etc. 
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● IDIOMA: Nível intermediário do idioma 

○ O que importa para o governo é que você consiga se comunicar. Por isso, 

você precisa demonstrar um nível intermediário da língua (você pode 

escolher entre inglês ou francês).  

○ Para inglês, você pode escolher entre o IELTS ou o CELPIP. Caso escolha a 

prova em francês, você pode optar pelo TEF ou TCF. 

○ O nível que você precisa comprovar é CLB - 5. Neste LINK você encontrará a 

equivalência dele nos diferentes testes. 

○ DICA: Caso você precise testar ou melhorar seu nível de proficiência em 

inglês ou francês, hoje em dia há a possibilidade de se estudar o idioma 

online em excelentes escolas canadenses. Pelo preço equivalente a escolas 

brasileiras, você terá acesso a professores nativos, tecnologia de ponta, e 

dividirá a sala de aula com alunos do mundo inteiro. Melhorar o idioma é um 

passo essencial para qualquer programa de imigração, e essa preparação te 

deixará pronto(a) para quando a sua hora chegar. Nós, da Canadá Com 

Você, oferecemos diversos cursos online, nas principais escolas 

canadenses. Você pode, pelo preço de uma escola brasileira, fazer aula com 

um professor nativo e compartilhar a sala de aula com alunos do mundo 

inteiro. Clique AQUI para saber mais ou receber um orçamento. 

● TRABALHO: Oferta de trabalho oficial de um empregador canadense (não pode ser 

na província de Québec). 

○ Esta oferta precisa demonstrar que você irá trabalhar como cuidador por no 

mínimo 30 horas por semana; 

○ Quem já está no Canadá e já tem permissão para trabalho aberta, sem 

restrições, já pode começar a trabalhar, não precisa da aprovação dessa 

carta. O trabalho durante os estudos não conta para esse programa.  
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○ Uma vez a oferta em mãos, o tempo de processamento pode variar. Não há 

no momento uma estimativa (nem garantia) do governo, mas nossa 

experiência demonstra que o tempo de espera é de aproximadamente 1 ano.  

○ Conseguir essa oferta de emprego pode ser complicada para quem está fora 

do Canadá, principalmente por conta do longo prazo de processamento. 

Mesmo assim, existem sites de recrutamento. Em alguns deles você pode 

criar um perfil, ou vale pelo menos olhar como eles funcionam. Atenção: (1) 

nós não temos nenhum vínculo com nenhuma dessas empresas. Não temos 

parcerias, não recebemos comissão, nem endossamos estes serviços. (2) 

Tome cuidado com agências que cobram taxas. Geralmente quem paga a 

taxa é a família que está recrutando. Colocamos eles aqui apenas para você 

ter uma idéia e quem sabe criar um perfil e ver o que acontece: 

■ www.canadiannanny.ca 

■ www.nannycanada.ca 

■ www.nannyservices.ca 

■ www.internationalnannies.com 

■ www.care.com/en-ca 

Valores 

● CUSTOS: Veja um levantamento geral de custos para o processo: (para uma 

pessoa solteira) 

○ Processamento e direito de PR: CAD$1.050  

○ Permissão de trabalho: CAD$255 (CAD$155 + open work permit fee 

CAD$100)  

○ Biometria: CAD$85 
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○ A taxa do exame de proficiência do idioma (por exemplo, o IELTS é por volta 

de CAD$309) 

○ Exame médico: CAD$300 (estimativa) 

○ Equivalência do diploma: CAD$300 (estimativa) 

○ Tradução juramentada dos documentos: depende de quantas páginas 

(certidões, etc). Caso queira uma cotação nossa, clique AQUI. 

Obs: essas taxas não são exclusivas, caso haja cônjuge e dependentes, eles também 

pagarão suas taxas e terão custos com exames, biometria, traduções. Essa lista também 

não inclui assessoria com serviços de preparação da documentação por parte das nossas 

consultoras de imigração.  

 

● SALÁRIO: Lembre-se que uma vez vivendo e trabalhando no Canadá, você 

receberá seu salário em dólares canadenses. Há regras diferentes para cada 

província sobre salários. Em Toronto, por exemplo, o salário atual é no mínimo 

CAD$15 por hora. Clique AQUI para buscar empregos em diferentes regiões e ter 

uma ideia de quanto vale a hora de trabalho na área que você busca.  

 

Mais uma opção 

Muitas pessoas, por não conseguirem se encaixar neste ou em outros programas de 

imigração, acabam optando pelo caminho dos estudos. Cursar um College tem inúmeros 

benefícios, como aprimorar a língua, expandir o networking num novo país e iniciar uma 

profissão. Inclusive, ele pode ser a porta de entrada para o próprio programa de Caregiver, 

pois uma vez que você já estiver dentro do Canadá pode ser mais fácil conseguir a tão 

almejada proposta de emprego para o Caregiver. Alguns cursos casam muito bem com o 

programa de Caregiver. Nós temos parcerias com os principais Colleges do Canadá inteiro. 
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Caso este caminho te pareça interessante, entre em contato conosco. Podemos te ajudar a 

escolher o curso, cuidar do seu processo de aplicação, etc. Inclusive, por nossas parcerias, 

isso provavelmente sairá até mais barato do que se você fosse fazer sozinho(a).  

 

Outras vantagens do College são: 

● Apóso término de um curso no College público, você recebe uma PGWP (permissão 

de trabalho pós graduação). Assim, você conseguirá trabalhar período integral e 

buscar a Residência Permanente; 

● O(a) cônjuge recebe permissão para trabalhar em período integral, e crianças 

podem frequentar gratuitamente as excelentes escolas públicas canadenses. 

 

Algumas sugestões de cursos relacionados a Caregiver são: 

● ECE (Early Childhood Education) - graduação - geralmente é um curso de 2 anos 

● PSW (Personal Support Worker) - graduação - geralmente é um curso de 1 ano 

● Gerontology -  

○ graduação - geralmente é um curso de 2 anos 

○ pós graduação - geralmente é um curso de 1 ano 

● Palliative Care - geralmente é um curso de graduação de 1 ano 

O custo destes cursos tende a variar entre CAD$10.000 e CAD$16.000 em Colleges 

públicos (depende da instituição). 

E agora? 

Ufa! Quanta informação! Por onde começar? 
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1. Pesquise, pesquise, pesquise! 

Conhecimento é poder. Por isso, use e abuse do google e das redes sociais para 

descobrir tudo sobre Caregiver ou qualquer outra oportunidade que você acredite 

que possa te servir. Faça um exercício de auto-reflexão para guiar suas pesquisas: 

 

● Qual é o seu objetivo nessa jornada?  

● Você busca se qualificar dentro da sua profissão? Ou mudar de foco 

profissional? Como é o mercado de trabalho que você busca? 

● Como você imagina o seu dia a dia? Você se imagina morando em uma 

cidade pequena? Ou no coração de uma metrópole? 

● Qual o tamanho do seu bolso? O custo de vida de uma cidade importa muito 

para você? 

● Você preenche todos os pré-requisitos? Ou precisa pensar em outros 

caminhos? 

● Você virá sozinho(a) ou acompanhado(a)? Quais serão as necessidades e 

demandas daqueles que te acompanharão? 

 

Quando tiver essas respostas, foque suas pesquisas na sua realidade específica. 

Use histórias de sucesso para inspirar você, e histórias de fracasso para aprender. 

Pesquise as diferentes histórias, cursos, Colleges, cidades, mercados de trabalho, 

custos de vida. E entenda como cada uma dessas escolhas afeta mais ou menos o 

seu perfil específico. 

2. Construa seu caminho 

Assim como na maioria das áreas da vida, planejamento é fundamental. Talvez 

nesse caso podemos dizer que planejamento é como um mapa, um GPS, que guia 
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você de onde você está hoje até onde você deseja chegar. Para desenvolver um 

bom planejamento, você precisa entender primeiro seu ponto de partida. E isso vai 

ficar claro nas suas reflexões e pesquisas iniciais. Uma vez feita as escolhas, o 

próximo passo é listar o que tem que ser feito para alcançá-las. 

  

● O programa de Caregiver é para você? Se não for, qual é? Como descobrir? 

● Quais documentos traduzir? Você precisa ir atrás desses documentos? 

● Qual será seu investimento de tempo e dinheiro em aprender o idioma?  

● Você está pronto(a) para abarcar os custos envolvidos?  

 

Todas essas informações vão ser reveladas na fase da pesquisa, mas se você não 

souber o que fazer com elas, você não consegue seguir em frente. É aí que entra o 

planejamento. Entender o que é prioritário, o que demora mais, quanto tempo você 

tem, quais os recursos disponíveis são alguns dos fatores que vão ajudar você a 

esboçar o seu planejamento.  Nessa fase você precisa entender o que fazer para 

conseguir o que precisa com o tempo e recursos que tem.  

3. Inicie sua jornada 

Execute, planejamento sem ação não leva você a lugar nenhum! Uma vez feito o 

planejamento é hora de ser realista e começar a executar as tarefas. É preciso ter 

foco, organização e clareza sobre o passo a passo para não se perder. O que 

precisa ser feito primeiro? O que vem depois? Esse caminho tem que ficar bem claro 

no seu planejamento, mas não pode se limitar a anotações no seu caderno de 

sonhos. Experimente entrar em comunidades sobre o assunto nas redes sociais, se 

comunicar com pessoas experientes do meio. Tudo isso vai motivar você e trazer 

uma sensação de que as coisas estão acontecendo. Depois comece a fazer as 

coisas que tomam mais tempo.  
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● Defina, se necessário, uma rotina de estudos de inglês ou francês; 

●  Construa um planejamento financeiro para juntar o valor necessário no 

tempo necessário; 

●  Vá atrás de todos os documentos necessários; 

● Tudo isso já pode começar a ser feito HOJE e já vai despertar uma sensação 

de que você está finalmente avançando.  

 

Bônus 

Se tivéssemos que definir em uma palavra a habilidade mais necessária nessa 

jornada, com certeza a palavra seria FLEXIBILIDADE, a habilidade de se adaptar às 

nuances do caminho. Obviamente, por se tratar de um projeto de meses ou até 

anos, é quase impossível prever todos os acontecimentos que podem afetar nosso 

plano. Por isso, é importante ter o plano A, B, C, e estar preparado para navegar 

entre seus projetos para ir se adaptando. Um exemplo clássico foi o inesperado 

COVID-19 que nos atingiu neste ano. Esse evento por si só fez muita gente rever e 

mudar por completo os planos. Claro que é impossível prever o imprevisto, porém ao 

entender que coisas inesperadas podem acontecer, você já prepara você para 

mudar o rumo de forma rápida e eficiente, se necessário.  

Oportunidades em alta 

Se você sempre sonhou em morar e estudar no Canadá, nós provavelmente estamos diante 

das melhores oportunidades para conquistar esse objetivo. O Canadá, assim como grande 

parte do mundo, está buscando formas de se recuperar da recessão da pandemia e está 

mais do que nunca de braços abertos para novos imigrantes - principalmente aqueles que 

desejam trazer sua mão de obra ou se qualificar em solo canadense.  
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Essa é a razão pela qual a Canadá Com Você existe: ajudar você a entender, planejar e 

executar o seu projeto aumentando ao máximo suas chances de êxito. Nós avaliamos cada 

pessoa que nos procura, e buscamos a melhor estratégia para o perfil de cada um. Algumas 

pessoas precisam passar pela Consultoria de Imigração. Outras precisam de um tempo a 

mais para juntar dinheiro e aprimorar o idioma. Outras pessoas estão prontas para vir, mas 

precisam passar por um College. Ainda outras pessoas precisam só de um apoio nosso 

para chegar lá. Nós trazemos a experiência necessária para o seu plano. Caso precise de 

ajuda, oferecemos uma primeira Análise de Perfil totalmente gratuita, que te dará acesso a 

um especialista. Para pedir a sua, clique AQUI.  

 

Siga nossas redes sociais e fique antenado nas novidades: 

● Instagram: @canada.com.vc e @pr_scila 

● Youtube: Canadá Com Você e Priscila Sanches 

● Email: contato@canada.com.vc e contato@priscilasanches.com 
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