Manitoba Provincial Nominee Program
The Manitoba Provincial Nominee Program is pleased to announce we are visiting Lisbon, Feb. 17-20,
along with a contingent of Manitoba employers, to interview Portuguese skilled workers interested in
employment opportunities in Manitoba, Canada.
This recruitment event is being held by the Manitoba Government’s provincial nominee program
(MPNP) and Manitoba’s business and Portuguese communities, with the co-operation of Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Oportunidades de trabalho no Canadá
No âmbito do programa de candidatura provincial do Governo de Manitoba (MPNP), um conjunto de
empregadores e a comunidade Portuguesa do Manitoba organizam com a cooperação do Instituto
do Emprego e Formação Profissional (IEFP), uma acção de informação e recrutamento de
profissionais qualificados nas àreas da construção civil e obras públicas e outras, para trabalho a
tempo inteiro em Manitoba, Canadá, conforme ofertas de emprego disponíveis em
www.netemprego.gov.pt > Ofertas para fora de Portugal> Canadá.
A ação de informação e recrutamento terá lugar nas instalações do IEFP, na Rua de Xabregas, n.º 52,
em Lisboa, entre 17 e 20 de fevereiro, sendo a participação na mesma condicionada a inscrição prévia
obrigatória.
Tenha em atenção que para trabalhar no Canadá deve:
•

Ter habilitações académicas e competências professionais, conforme requisitos indicados nas
ofertas de emprego.

•

Ter conhecimentos de inglês

Se cumpre estes requisitos e está interessado na(s) oferta(s) disponível(eis) e no agendamento de
entrevista com a(s) entidade(s) empregadora(s) presente(s) na ação de recrutamento, envie Carta de
Apresentação e Curriculo, obrigatoriamente em inglês, para mpnpexploratoryvisit@gov.mb.ca e
emco-colocacaoexterna@iefp.pt, e inclua na mensagem a Referência da Oferta a que se está a
candidatar (Ex.: 588 xxxxxx). Deverá, ainda, colocar no campo “Assunto” a expressão: “Portugal
2014”.
Em resposta ser-lhe-à solicitado, pelo Manitoba Provincial Nominee Program, o preenchimento de
questionário, após o que serão analisados os dados disponibilizados e, caso seja aceite a sua
candidatura por aquela entidade, esta indicará o dia e horário da entrevista.
Mais informações sobre às oportunidades de trabalho, condições de vida e de trabalho em Manitoba aqui.
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