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Emprego no Canadá 

 

 

Como estar preparado e sair na frente para 
conquistar a carreira que você procura nesse 

acolhedor país gelado. 
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Como procurar emprego no Canada 
 

 

O mais importante para entender o mercado de trabalho 
canadense é saber onde buscar as informações mais certeiras e 
completas para te ajudar a fazer a pesquisa: e isso, por si só, já 
pode custar longas horas. Entender como funciona a hierarquia, 
níveis de cargos, salários, benefícios etc. 

A busca de emprego no Canadá se assemelha à brasileira, porem 
alguns aspectos específicos da cultura canadense são 
imprescindíveis na hora de buscar seu emprego dos sonhos: 

• Reconhecimento de credencial acadêmica 

• Networking 

• Curriculum (Resume) 

• Carta de apresentação (Cover Letter) 

• Adaptação do seu perfil em redes profissionais (LinkedIn) 

• Dinâmica de entrevistas (Interviews)  
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Curriculum X Resume 
 

 

No Brasil, estamos acostumados a utilizar o curriculum para 
aplicar para vagase, muita das vezes, usamos o mesmo modelo de 
CV para várias empresas. Já no Canada, o mercado de trabalho 
utiliza o resume (que tem formato e conteúdo um pouco diferente). 
A adaptação das informações são necessárias para cada empresa. 

O conteúdo do resume tem que ser totalmente remodelado e 
adaptado (tailored) para cada vaga que se está aplicando, mesmo 
que seja o mesmo título de vaga (job title) ou posição. E isso, não 
é novidade nenhuma para os canadenses. 

Isso se dá pelo fato de que as empresas não usam pessoas 
para a triagem inicial dos resumes. São utilizados programas de 
computador que fazem a comparação do que a empresa cadastrou 
como “vaga” com o documento submetido, que é seu “resume”. 
Essa triagem é executada através de palavras chave, mais 
conhecidas como “key words”. Por isso é tão importante uma 
adaptação bem feita e correta do seu CV para vagas no exterior.  
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Adaptação / Criação de Cover Letter 
 

 

No Brasil, a cover letter caiu em desuso, e raras são as vezes 
em que um candidato fará uma. Mesmo que você esteja 
acostumado a fazer cover letters no Brasil, o estilo, formato e 
conteúdo muda bastante para o que é praticado no mercado 
canadense. 

Saber adaptar a cover letter é essencial para que esta seja 
selecionada durante os processos de triagem (que não são 
manuais). Fora que as informações na cover letter tem que ser 
relativas à vaga, e trazer os detalhes requeridos por aquele 
cadastro que a empresa faz, lembra? Se você não adaptar seus 
resume e cover letter corretamente nunca chegará às mãos de uma 
pessoa que realmente irá ler o seu currículo. 

Falhar nessa primeira etapa onde a cover letter é validada por 
programas de computador vai te tirar todas as chances de 
concorrer a vaga. Porém, mesmo passando pela triagem inicial, é 
necessário que a cover letter esteja nos padrões canadenses, uma 
vez que os recrutadores veem centenas de documentos no mesmo 
dia e procuram por informações em padrões específicos. 
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Adaptação de LinkedIn 
 

 

Na era digital, grande parte das empresas investem em 
plataformas online para divulgar vagas, recrutar pessoas e para 
avaliar os perfis dos candidatos. 

Ter um perfil nos moldes que as empresas procuram e com as 
informações detalhadas no nível que se exige fará toda a diferença 
na hora de procurar um emprego. 

Não se trata somente de traduzir seu perfil para o inglês, mas 
de adaptar as informações de acordo com o que é buscado pelas 
empresas da área que você está aplicando. E essa adaptação se 
torna algo vivo, já que ter atualizações regulares fazem toda a 
diferença para se destacar nas pesquisas realizadas pelas empresas. 
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Adaptação e Reconhecimento do Credencial Acadêmico 
 

 

É importante lembrar que cada província do Canadá possui suas 
regras de trabalho, e que isso faz com que os imigrantes, na 
maioria das vezes, tenham que passar por vários testes e papeladas 
antes de conseguirem trabalhar em suas áreas de atuação.  

O Canadá exige uma credencial de avaliação educacional, a ECA 
(Educational Credential Assessment), para verificar se o grau, 
diploma ou certificado estrangeiro é válido e igual a um canadense. 

Cada tipo de profissão tem um caminho diferente a ser seguido 
de acordo com a sua regularização no exterior ou não.  

Nós sabemos do processo (passamos por ele) e te conduzimos 
passo-a-passo em como validar seu diploma brasileiro no Canada. 
Pergunte-nos como!  
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Como se preparar para Entrevistas 
 

 

Passou pela triagem por computador? Pela revisão do recrutador? 
Pela avaliação do seu perfil? É hora de se preparar para o contato 
do entrevistador. 

Muitas empresas apresentam o processo seletivo por etapas, 
tendo contatos por telefone ou vídeo call antes de uma entrevista 
feita pessoalmente. Saber a forma de agir e como responder as 
perguntas feitas pelos recrutadores desde os estágios iniciais fazem 
toda a diferença na hora de ser selecionado. 

Saber a resposta nem sempre é o que mais conta na hora de 
selecionar alguém. A forma de responder, garantindo cobrir tanto 
soft skills (como a pessoa interage com ela mesma, com os outros 
e nas relações) como hard skills (habilidades técnicas do trabalho 
em sim) envolvidos são primordiais para estar entre os finalistas de 
uma seleção. 

Quer sentir-se pronto para o sucesso? Triunfar na entrevista? 
Consulte-nos sobre o coaching profissional. 
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Dados interessantes sobre emprego e imigração no Canadá 
 

 

Como é a cultura de trabalho canadense? 

 

Média de horas de trabalho: São 8 horas por dia e 40 horas por 
semana. 

Férias: Duas semanas é o padrão, a menos que você esteja 
trabalhando na província de Saskatchewan, onde se tem direito a 
três semanas de férias. A maioria das províncias oferece-lhe uma 
terceira semana depois de ter sido contratado por um determinado 
período. Além disso, os funcionários têm direito a 6 a 10 feriados 
pagos, dependendo da província em que estão trabalhando. 

Taxas de imposto: O subsídio para isenção de impostos para 
pessoa física é de CAD $ 11.474 (aproximadamente R$ 32.586,00) 
acima desse valor você terá que pagar impostos. O Canadá tem 
impostos federais e provinciais. As alíquotas federais começam em 
15% sobre os primeiros CAD $ 45.916 (aproximadamente R$ 
130.401,00) de renda tributável e as alíquotas provinciais dependem 
da província onde você trabalha, províncias como Alberta está livre 
do imposto provincial. 

Fonte: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-2/ 
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Dados interessantes sobre emprego e imigração no Canadá 
 

 

Salários no Canadá 

O salário mínimo no Canadá é calculado por hora e varia de uma 
província para outra. O valor mais baixo é de CAD$ 10,96 por hora 
e o mais alto é CAD$ 14,00. Veja os valores na ilustração a seguir: 
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Dados interessantes sobre emprego e imigração no Canadá 
 

 

Média por profissão 

Veja abaixo a lista de profissões e média de ganhos por hora. As 
informações têm como fonte o Statistics Canada e o Living in 
Canada. Lembrando sempre que estes números são a média de 
ganhos, eles podem variar para mais ou para menos, dependendo 
da região e empresa. 

• Vendedor: CAD$15,00 por hora. 

• Auxiliar administrativo: CAD$18,00 por hora. 

• Auxiliar de contabilidade: CAD$20,00 por hora. 

• Motorista de caminhão: CAD$22,00 por hora. 

• Carpinteiro: CAD$24,00 por hora. 

• Assistente executivo: CAD$27,00 por hora. 

• Encanador: CAD$28,00 por hora. 

• Eletricista: CAD$28,00 por hora. 

• Assistente social: CAD$31,00 por hora. 

• Arquiteto: CAD$32,00 por hora. 

• Enfermeiro regulamentado: CAD$38,00 por hora. 

• Fisioterapeuta regulamentado: CAD$38,00 por hora. 

• Engenheiro de computação: CAD$40,00 por hora. 

• Advogado: CAD$57,00 por hora. 

• Gerente de computação e sistemas: CAD$62,00 por hora. 
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• Gerente de engenharia: CAD$67,00 por hora. 

• Dentista: CAD$75,00 por hora. 

• Gerente de recursos humanos: CAD$36,00 por hora. 

• Gerente de compras: CAD$32,00 por hora. 

• Gerente de loja: CAD$20,00 por hora. 

• Mecânico de automóveis: CAD$25,00 por hora. 

• Operador de caixa: CAD$12,00 por hora. 

• Desenvolvedor de software: CAD$45,00 por hora. 

• Designer gráfico: CAD$28,00 por hora. 

• Recepcionista: CAD$16,00 por hora. 

• Técnico em eletrônica: CAD$22,00 por hora. 

• Engenheiro elétrico: CAD$30,00 por hora. 

• Nutricionista: CAD$30,00 por hora. 

• Assistente odontológico: CAD$20,00 por hora. 

• Professores de pré-escola: CAD$19,00 por hora. 

• Professores de ensino fundamental*: CAD$32,00 por hora. 

• Professores de ensino médio*: CAD$36,00 por hora. 

• Relações públicas e publicitários: CAD$23,00 por hora. 

• Jornalistas: CAD$22,00 por hora. 

• Professores de educação física ou recreação 
esportiva: CAD$20,00 por hora. 

• Empregadas, diaristas e faxineiras: CAD$13,00 por hora. 

• Cabeleireiros e barbeiros: CAD$17,00 por hora. 
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• Pintor e decorador: CAD$24,00 por hora. 

• Instalador de serviços de telecomunicação: CAD$21,00 por 
hora. 

• Pedreiro: CAD$30,00 por hora. 

• Fontes: 
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-
som/l01/ind01/l3_2621_238-eng.htm?hili_none 

• https://www.livingin-canada.com/work-salaries-wages-canada.html 

• *O sistema no ensino do Canadá tem cronograma, 
nomenclatura e método bem diferente do brasileiro, portanto 
os profissionais são nomeados como Elementary School 
Teachers e High School Teachers, o que se aproxima de 
professores de ensino fundamental e médio, respectivamente, 
no Brasil. 
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Dados interessantes sobre emprego e imigração no Canada 
 

 

Plano de imigração do Canadá para 2018, 2019 e 2020 

De acordo com o site Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada, o país planeja receber quase 1 milhão de novos imigrantes 
entre os anos de 2018 e 2020. Essa meta faz parte do Multi-Year 
Immigration Levels Plan. O número de imigrantes terá um aumento 
gradual, começando com 310.000 em 2018, depois 330.000 em 
2019 e finalmente 340.000 em 2020. 

Fonte: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-
2018.html?_ga=2.204264400.1372842416.1509765757-
1267257465.1503283449 

 

 Deseja saber mais? Entre em contato conosco para uma 
análise inicial do seu status e dar o ponto inicial no seu 
planejamento. 
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Não existe mágica! 
 

 

Conseguir o emprego que você busca requer dedicação, 
estratégia e conhecimento de como tudo isso funciona, para que 
você esteja na frente dos outros candidatos, conquistando a 
carreira dos seus sonhos. 

Quer saber mais? Entre em contato com a gente! Nós podemos 
te auxiliar nesse processo de inserção no Mercado de trabalho 
passo-a-passo.  
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Quem somos 
 

 

Marcella e Andreia, profissionais de Engenharia e Tecnologia, 
respectivamente, vivem na Canada há 4 anos, com horas e horas 
de dedicação voltadas a entender o Mercado de trabalho 
internacional (assim foi como se inseriram e hoje trabalham, ambas, 
nas áreas de formação) e a forma como as empresas procedem 
com seleção de pessoas.  

Credenciadas em análise e adaptação de currículos / resume, 
cover letters, páginas de LinkedIn, com uso de softwares de RH 
última geração na análise de perfis, adequação / credenciamento 
acadêmico no país e toda consultoria voltada ao sucesso 
professional. 
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Fale com a gente! 
 

 

Comece agora mesmo a tirar as suas dúvidas e se preparar para 
as oportunidades no mercado de trabalho Canadense: 

 

 

contact.commence@gmail.com 

 

 

Siga a gente no Instagram para sempre ter acesso as novidades: 

 

Marcella Pessanha: @marcellapessanha 

Andreia da Cunha: @deia_da_cunha 

 

 

 

Siga também nossos parceiros: 

@mundooffshore 

@matheus_rangel 


