
VISÃO GERAL DOS PROGRAMAS E PROCESSOS DA PERMISSÃO DE 
TRABALHO TEMPORÁRIO NO CANADÁ  

 
Os empregadores podem contratar trabalhadores temporários estrangeiros através de dois 

programas diferentes: o `Programa de Trabalhadores Estrangeiros Temporários` (Temporary 

Foreign Worker Program - TFWP) e o ´Programa de Mobilidade Internacional´ (International 

Mobility Program - IMP). O programa ideal vai depender da necessidade ou não de uma 

´Avaliação de Impacto no Mercado de Trabalho´ (Labour Market Impact Assessment - LMIA). 

Como empregador, é preciso determinar se há necessidade de um LMIA. Se precisar, deverá 

contratar o trabalhador temporário através do TFWP. 

A solicitação de uma permissão de trabalho requer duas etapas. O empregador é responsável 
pela primeira etapa e o trabalhador conclui a segunda, enviando o pedido de permissão de 

trabalho. 
 

ETAPA 1 (Empregador) 
 

Temporary Foreign Worker Program (TFWP) 
(LMIA necessário) 

 

 
International Mobility Program (IMP) 

(isento de LMIA) 
 

Este programa ajuda os empregadores a 
preencher a escassez de mão-de-obra 
temporariamente, quando não há cidadãos 
canadenses ou residentes permanentes 
qualificados disponíveis. 
 
O programa é composto por cinco classes, 
incluindo duas direcionadas a empregadores em 
busca de talentos altamente qualificados: 
 
Classe de Alto Salário (High-Wage Stream) 
Para esta classe, o salário oferecido pelo 
empregador ao trabalhador estrangeiro 
temporário deve ser igual ou superior ao salário 
médio provincial/territorial, e os pedidos devem 
ser acompanhados de um plano de transição 
onde o empregador descreva as atividades que 
concorda em realizar para recrutar, reter e 
treinar canadenses e residentes permanentes 
com o objetivo de reduzir a dependência do 
TFWP. 
 
Classe de Talentos Globais do Programa de 
Trabalhadores Estrangeiros Temporários (Global 

Este programa permite que os empregadores 
contratem trabalhadores temporários sem um 
LMIA. 
 
As isenções do processo de LMIA são baseadas 
em: 
 

 Vantagens econômicas e culturais ou 
outras vantagens competitivas para o 
Canadá: 

 Benefícios recíprocos usufruídos por 
canadenses e residentes permanentes.  

 
Existem aproximadamente 50 isenções, como por 
exemplo: 
 
Transferências internas da empresa (Intra-
Company Transferee - C12): abrange 
transferências dentro da empresa para cidadãos 
de países que não possuem um acordo 
internacional ou de livre comércio com o Canadá. 
Consulte a lista de Acordos Internacionais de 
Livre Comércio com o Canadá em vigor. 
 

http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/foreign_workers/reform/info_emp.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/foreign_workers/reform/info_emp.shtml
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/hire-foreign-worker/temporary/international-mobility-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/hire-foreign-worker/temporary/international-mobility-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/hire-foreign-worker/temporary/find-need-labour-market-impact-assessment.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/median-wage/high.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/intra-company-transferees.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/intra-company-transferees.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/intra-company-transferees.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/international-free-trade-agreements.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/international-free-trade-agreements.html


ETAPA 1 (Empregador) 
 

Temporary Foreign Worker Program (TFWP) 
(LMIA necessário) 

 

 
International Mobility Program (IMP) 

(isento de LMIA) 
 

Talent Stream of the Temporary Foreign Worker 
Program) 
Empregadores que buscam trabalhadores 
estrangeiros altamente qualificados podem 
solicitar o processamento do Labour Market 
Impact Assessment em dez dias úteis, 80% do 
tempo, em seus pedidos nesta classe.  
 
Todos os empregadores devem apresentar os 
planos de benefícios do mercado de trabalho 
como parte do processo de inscrição no órgão 
regulador ´Emprego e Desenvolvimento Social do 
Canadá´ (Employment and Social Development 
Canada - ESDC). Os empregadores podem se 
inscrever em duas categorias: 
 

 Categoria A: Para empresas canadenses 
inovadoras, com posições abertas para 
talentos globais específicos e 
especializados a fim de se desenvolver e 
crescer. Para ter acesso a esta categoria, 
as empresas devem ser indicadas por um 
Parceiro Designado do ESDC 
 

 Categoria B: Para a contratação de 
trabalhadores estrangeiros altamente 
qualificados em posições encontradas na 
Lista de Posições de Talentos Globais do 
ESDC, consideradas em demanda e para 
as quais não há oferta de mão-de-obra 
doméstica suficiente. Nenhuma indicação 
é necessária. 

 
Com um LMIA positivo na classe Global Talent 
Stream (categoria A ou B), o trabalhador estará 
qualificado para o programa ´Estratégia de 
Talentos Globais´ (Global Skills Strategy - GSS) e 
terá seu pedido de permissão de trabalho 
processado em duas semanas.  
 
Guias para fazer o pedido, formulários e mais 
informações sobre o Global Talent Stream 
encontram-se aqui. 

Executivos, diretores e trabalhadores 
especializados estão incluídos na isenção C12 do 
LMIA. Revise cuidadosamente os requisitos gerais 
do programa, especialmente os aplicáveis aos 
trabalhadores especializados. 

Mobilidade francofônica (Mobilité francophone 
- C16): Para candidatos francofônicos em 
qualquer especialidade/qualificação (NOC 0, A ou 
B) em qualquer lugar do Canadá, exceto na 
província do Quebec. Observe que falar francês 
no trabalho não é um requisito desta isenção. 

Há muitas outras isenções. Para ver a lista 
complete, acesse nosso website.   
 
Nota aos Empregadores:  
 
Empregadores de trabalhadores estrangeiros que 
solicitam uma permissão de trabalho isenta de 
LMIA devem pagar uma taxa (employer 
compliance fee) no valor de CAD 230 e enviar 
eletronicamente informações da oferta de 
trabalho diretamente ao IRCC, através do Portal 
do Empregador. 
 
O empregador deverá pagar a taxa e enviar a 
oferta de trabalho antes que o trabalhador solicite 
sua permissão de trabalho isenta de LMIA. 
 
O empregador deverá fornecer o número de 
identificação da oferta de trabalho (A#) ao 
trabalhador para inclusão no formulário de 
solicitação da permissão de trabalho. Se o 
empregador não cumprir essa exigência ao 
contratar um trabalhador estrangeiro sob isenção 
específica do LMIA, os oficiais poderão recusar o 
pedido de permissão de trabalho. 
 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent/requirements.html#h13
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent/requirements.html#h15
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/global-skills-strategy.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/intra-company-transferees.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/intra-company-transferees.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/canadian-interests-significant-benefit-mobilite-francophone-r205-exemption-code-c16.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/canadian-interests-significant-benefit-mobilite-francophone-r205-exemption-code-c16.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/hire-foreign-worker/temporary/international-mobility-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/partners-service-providers/employer-portal.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/partners-service-providers/employer-portal.html


ETAPA 1 (Empregador) 
 

Temporary Foreign Worker Program (TFWP) 
(LMIA necessário) 

 

 
International Mobility Program (IMP) 

(isento de LMIA) 
 

 
A taxa de processamento do LMIA é de CAD 
1000. 

 
Depois que o empregador obtiver o LMIA ou o número de identificação da oferta de emprego (A#), o 

funcionário poderá solicitar a permissão de trabalho. 
 

 
  



 

 
Temporary Foreign Worker Program  (TFWP) 

(LMIA necessário) 

 
International Mobility Program (IMP) 

(isento de LMIA) 
 

 
Como submeter o pedido: 
Para solicitar uma permissão de trabalho, o trabalhador deverá criar uma conta e enviar o pedido on-
line. Se solicitar a permissão através do Temporary Foreign Worker Program, precisará informar o 
número do LMIA e, se for através International Mobility Program, deverá informar o número de 
identificação da oferta de trabalho (A#). 
 
Admissibilidade 
Além de atender aos requisitos da permissão de trabalho, qualquer pessoa que viaja ao Canadá 
também deve ser admissível. Dependendo da situação, o trabalhador estrangeiro pode precisar 
realizar exames médicos, apresentar um atestado de antecedentes criminais e fornecer os dados 
biométricos. 
 
Taxas  
As taxas de todos os pedidos estão em dólares canadenses e devem ser pagas on-line.  
 
Familiares acompanhantes 
Cônjuges ou parceiros de comunhão estável de pessoas que possuem uma permissão de trabalho 
canadense podem solicitar sua própria permissão de trabalho aberta. Os filhos do trabalhador 
também são elegíveis a solicitar uma permissão de estudo (6 anos ou mais) ou um visto de residente 
temporário. Os dependentes que acompanharão o trabalhador principal podem solicitar suas 
permissões de trabalho aberta, de estudo ou visto de visitante juntamente com o chefe da família. 
 
O candidato pode verificar o tempo de processamento para saber em quanto tempo seu pedido será 
analisado. 
 

 

 Isenções de permissão de trabalho 
 
Em geral, para trabalhar no Canadá é necessária uma permissão de trabalho, mas há algumas 
exceções. A maioria das isenções refere-se a situações muito específicas em que o trabalhador 
precisará apenas de status de visitante para trabalhar no Canadá, incluindo: 
 

 Vistos de negócios 
 Trabalhadores altamente qualificados para trabalhar a curto prazo. Sob o GSS, 

trabalhadores classificados como NOC 0 ou A não precisam de permissão de 
trabalho para trabalhos de curta duração (15 dias a cada 6 meses ou 30 dias a 
cada 12 meses). 

 

ETAPA 2 (Trabalhador) 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/inadmissibility.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/medical-police/medical-exams/requirements-temporary-residents.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/medical-police/medical-exams/requirements-temporary-residents.html
http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/fees.asp
https://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit-result.asp?q1_options=1i&q2_options=2d
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/need-work-permit-work.html
https://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp


Se elegível, o trabalhador pode precisar apenas de um visto de residente temporário ou 
autorização eletrônica de viagem (temporary resident visa ou electronic travel authorization-

eTA) para trabalhar no Canadá. Nossos programas de imigração usam a ´Classificação 
Ocupacional Nacional´ (National Occupational Classification - NOC) para definir se uma 
determinada ocupação ou tipo de experiência de trabalho se aplica. Trabalhadores 
considerados "qualificados" são aqueles que se enquadram no NOC 0, A ou B. Consulte o nosso 
website para encontrar o NOC de uma ocupação. 
 
Caminho para residência permanente via Express Entry 
 

O Canadá gerencia como as pessoas com experiência profissional qualificada se candidatam a 
imigrar para o Canadá por meio do sistema Express Entry. Os candidatos criam um perfil e entram 
em um pool se forem elegíveis a programas de imigração gerenciados pelo Express Entry. Os 
perfis dos candidatos são classificados com base em suas habilidades e experiência através de 

um sistema de pontos. Aqueles com pontuações mais altas são convidados a solicitar a residência 
permanente. O Governo do Canadá se comprometeu a processar 80% dos pedidos de residentes 
permanentes via Express Entry em até seis meses. 
 
Os programas de imigração gerenciados pelo Express Entry a seguir aplicam-se a trabalhadores 
qualificados: 

 
 ‘Programa Federal de Trabalhadores Qualificados (Federal Skilled Workers Program) - Para 

candidatos com experiência de trabalho qualificado com NOC 0, A ou B. 

 ‘Programa de Experiência Canadense’(Canadian Experience Class): Após 1 ano de experiência de 
trabalho qualificado no Canadá com NOC 0, A ou B. 

 ‘Programa Federal de Profissionais Técnicos’(Federal Skilled Trades Program): Para candidatos 
com experiência em posições técnicas com NOC nível B. 

 ‘Programa de Nomeação Provincial’ (Provincial Nominee Program): Para os que atendem aos 
requisitos mínimos da classe Express Entry de uma província ou território.  

 
  

https://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp
https://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/noc.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/works.html
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-who.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/canadian-experience-class.html
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/trades/apply-who.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/provincial-nominees/application-process/express-entry.html

