Construir uma nova vida no Ontário
Guia para recém-chegados

Informação sobre:

COMO EXERCER A PRÓPRIA PROFISSÃO
Como recém-chegado ao Ontário, as suas dúvidas poderão ser muitas. Este guia contém
informação sobre:


A forma de regulamentação das profissões no Ontário



Quais as exigências de admissão às diversas profissões



Como é feita a avaliação das habilitações literárias



Como as fichas de carreiras profissionais e os programas de formação intermédia
podem ajudar



Em que sentido a província do Ontário ajuda os recém-chegados a obter êxito.

Para começar
No Ontário, a maioria das profissões são auto-regulamentadas. Isto significa que a própria
profissão estabelece os seus próprios regulamentos e os seus membros encontram-se
inscritos. Algumas profissões, como a de médico e advogado, são regulamentadas por lei.
Outras profissões conhecidas como “não regulamentadas” ou ‘voluntárias’ não são
regulamentadas por lei, embora sejam regidas por órgãos profissionais voluntários.

Profissões regulamentadas
O método mais frequente para regulamentar uma profissão no Ontário é definido pela lei, a
qual estabelece a existência de uma entidade profissional para administrar a profissão. A
essa entidade governativa chama-se frequentemente ‘ordem’ (por exemplo: a Ordem dos
Médicos e Cirurgiões do Ontário, a qual administra a profissão médica). Estas entidades
protegem o público:


Estabelecendo as normas de exercício profissional



Determinando as exigências de admissão à profissão



Avaliando as qualificações dos candidatos à profissão



Inscrevendo os membros da profissão qualificados



Aplicando a disciplina aos membros, inclusivamente a autoridade para retirar os direitos
de exercício profissional.

As profissões regulamentadas normalmente exigem:


Vários anos de estudos universitários ou em estabelecimento de ensino técnicoprofissional



Experiência de trabalho sob vigilância de um profissional detentor de licença
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Aprovação no exame para concessão de licença profissional.

Ajudar os recém-chegados a obter êxito
O Ministério da Imigração e Cidadania está a pôr em prática a Lei de 2006 Sobre o Acesso
Justo a Profissões Regulamentadas (“Fair Access to Regulated Professions Act 2006”) que
tem por objectivo ajudar os recém-chegados a ingressar nas profissões regulamentadas no
Ontário. Através dessa lei criou-se Experiência Global Ontário (GEO, sigla em inglês), um
novo centro de recursos para indivíduos com formação e experiência no estrangeiro.
Experiência Global Ontário (GEO, sigla em inglês) providencia informação, encaminhamento
e outros tipos de apoio importante para admissão dos recém-chegados a profissões
regulamentadas. Para obter mais informação sobre GEO, visite a área ‘Working’ do sítio
Web do Departamento de Imigração do Ontário em www.ontarioimmigration.ca.

Acesso a profissões regulamentadas
A entidade administradora de cada profissão determina as próprias exigências de admissão
à mesma. Tais exigências frequentemente incluem:


Comprovação da identidade individual



Comprovação de residência no Canadá



Qualificações literárias mínimas para admissão



Aptidão linguística



Experiência profissional ou com acompanhamento



Boa personalidade



Aprovação no exame de admissão



Pagamento da taxa de inscrição

Uso de denominação profissional
Em algumas profissões é ilegal exercer ou usar a denominação profissional sem que o
indivíduo esteja registado junto da entidade regulamentadora. Noutras profissões não
existem restrições sobre quem pode exercer a profissão, embora a denominação
profissional não possa ser usada, excepto se o indivíduo estiver inscrito junto da referida
entidade. No caso de algumas profissões, como a de engenheiro e arquitecto, é permissível
trabalhar sem uma licença profissional, desde que haja um profissional detentor de licença
responsável pelo trabalho.
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Admissão a profissões não regulamentadas
Apesar de algumas profissões não serem regulamentadas por lei, poderão possuir órgãos
profissionais voluntários, muitos dos quais oferecem inscrição e cursos de reconhecimento
profissional. Com frequência, a inscrição é útil no seio da profissão, assim como na procura de
trabalho dentro do mesmo ramo.

Proceder à avaliação das habilitações académicas
Cada profissão tem os seus próprios requisitos em matéria de qualificações literárias. Existem
várias organizações que podem fazer a avaliação das habilitações literárias e garantir se estas
satisfazem as normas existentes no Ontário. Muitas das qualificações académicas
internacionais são avaliadas no Ontário pelos Serviços de Educação Mundial no Canadá (WES,
sigla em inglês). Pode visitar WES no sítio Web www.wes.org/ca/. No entanto, compete a cada
entidade regulamentadora decidir sobre a avaliação das qualificações dos candidatos. É
importante verificar em primeiro lugar junto dessa entidade quais os serviços de avaliação
reconhecidos.

Usar as fichas de carreiras profissionais
As fichas de carreiras profissionais foram criadas pelo Ministério da Imigração e Cidadania, em
parceria com entidades regulamentadoras, no sentido de providenciarem informação
detalhada para admissão a um vasto número de carreiras profissionais. Estas fichas podem
ajudar a esclarecer:


Quais as qualificações exigidas para admissão à profissão



Quais os exames ou provas exigidos



As despesas inerentes a exames e inscrição



As oportunidades de trabalho existentes nessa profissão

Pode encontrar fichas de carreiras profissionais na página ‘Work in Your Profession’ do sítio
Web do Departamento de Imigração do Ontário em www.OntarioImmigration.ca.

Formação intermédia: como esta pode ajudar
Muitos dos recém-chegados ao Ontário são altamente especializados e possuem formação ou
educação pós-secundária. Os programas de formação intermédia, criados pelo governo para
ajudar tais indivíduos a acelerar o processo de inserção em mais de 100 ofícios e profissões,
poderão ajudar a:


Avaliar as aptidões



Enriquecer as aptidões e formação
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Obter experiência de trabalho no Ontário



Iniciar a carreira profissional sem ter de repetir a formação obtida anteriormente

Estes programas têm ajudado a identificar e eliminar muitos obstáculos aos recémchegados, facultando a inserção com mais rapidez nas profissões e ofícios. No entanto, para
obtenção de ajuda através destes programas, normalmente é necessário pagar uma quota.

Para obtenção de mais informação referente a programas de formação intermédia, visite o
sítio Web do Departamento de Imigração do Ontário em www.OntarioImmigration.ca e
consulte a página ‘Work in Your Profession’.

Mais informação
Se estiver interessado em explorar uma determinada profissão, verifique a lista de entidades
regulamentadoras de diversas profissões no Ontário. Para mais informação sobre residir,
trabalhar e estudar no Ontário, visite o sítio Web www.OntarioImmigration.ca.

Arquitecto
Ontario Association of Architects
Tel.: 416/565-2724
Endereço electrónico: oaamail@oaa.on.ca
http://www.oaa.on.ca

Audiologista e terapeuta da fala
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
Tel.: 416/975-5347; número grátis (no Ontário): 1-800-993-9459
Endereço electrónico: caslpo@caslpo.com
http://www.caslpo.com

Contabilista geral reconhecido
Certified General Accountants Association of Ontario
Tel.: 416/322-6520
Endereço electrónico: info@cga-ontario.org
http://www.cga-ontario.org

Contabilista de gestão reconhecido
The Society of Management Accountants of Ontario
Tel.: 416/977-7741
Endereço electrónico: info@CMA-Ontario.org
http://www.cma-ontario.org
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Contabilista encartado
The Institute of Chartered Accountants of Ontario
Tel.: 416/962-1841; número grátis: (no Canadá e EUA): 1-800-387-0735
Endereço electrónico: custserv@icao.on.ca
http://www.icao.on.ca

Podólogo
College of Chiropodists of Ontario
Tel.: 416/542-1333; número grátis (no Ontário): 1-877-232-7653
Endereço electrónico: info@cocoo.on.ca
http://www.cocoo.on.ca

Quiropata
College of Chiropractors of Ontario
Tel.: 416/922-6355
Endereço electrónico: cco.info@cco.on.ca
http://www.cco.on.ca

Higienista dentário
College of Dental Hygienists of Ontario
Tel.: 416/961-6234; número grátis (no Ontário): 1-800-268-2346
Endereço electrónico: deputyregistrar@cdho.org
http://www.cdho.org

Tecnólogo dentário
College of Dental Technologists of Ontario
Tel.: 416/438-5003; número grátis: 1-877-391-2386
Endereço electrónico: info@cdto.ca
http://www.cdto.ca

Dentista
Royal College of Dental Surgeons of Ontario
Tel.: 416/961-6555; número grátis: 1-800-565-4591
Endereço electrónico: info@rcdso.org
http://www.rcdso.org

Técnico de próteses dentárias
College of Denturists of Ontario
Tel.: 416/925-6331; número grátis: 1-888-236-4326
Endereço electrónico: info@denturists-cdo.com
http://www.denturists-cdo.com
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Dietista
College of Dietitians of Ontario
Tel.: 416/598-1725; número grátis: 1-800-668-4990
Endereço electrónico: information@cdo.on.ca
http://www.cdo.on.ca

Engenheiro
Professional Engineers Ontario
Tel.: 416/224-1100; número grátis (Ontário): 1-800-339-3716
Endereço electrónico: academics@peo.on.ca
http://www.peo.on.ca

Técnico ou tecnólogo de engenharia
Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists (OACETT)
Tel.: 416/621-9621
Endereço electrónico: info@oacett.org
http://www.oacett.org

Guarda florestal
Ontario Professional Foresters Association
Tel.: (705) 436-2226
Endereço electrónico: opfa@opfa.com
http://www.opfa.on.ca

Proprietário de agência funerária
Board of Funeral Services
Tel.: 416/979-5450
Número grátis no Ontário: 1-800-387-4458
Endereço electrónico: info@funeralboard.com
http://www.funeralboard.com

Especialista em ciências da terra
Association of Professional Geoscientists of Ontario
Tel.: 416-203-2746
Endereço electrónico: info@apgo.net
http://www.apgo.net
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Corretor de seguros
Registered Insurance Brokers of Ontario
Tel.: 416/365-1900; número grátis: 1-800-265-3097
Endereço electrónico: vivian@ribo.com
http://www.ribo.com

Topógrafo
Association of Ontario Land Surveyors
Tel.: 416/491-9020; número grátis: 1-800-268-0718
Endereço electrónico: admin@aols.org
http://www.aols.org

Advogado
Law Society of Upper Canada
Tel.: 416/947-3300; número grátis: 1-800-668-7380
Endereço electrónico: lawsociety@lsuc.on.ca
http://www.lsuc.on.ca

Massagista
College of Massage Therapists of Ontario
Tel.: 416/489-2626; número grátis: 1-800-465-1933
Endereço electrónico: cmto@cmto.com
http://www.cmto.com

Tecnólogo de laboratório médico
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario
Tel.: 416/861-9605; número grátis: 1-800-323-9672
Endereço electrónico: mail@cmlto.com
http://www.cmlto.com

Tecnólogo de radiação médica
College of Medical Radiation Technologists of Ontario
Tel.: 416/975-4353; número grátis (no Ontário): 1-800-563-5847
Endereço electrónico: info@cmrto.org
http://www.cmrto.org

Parteira
College of Midwives of Ontario
Tel.: (416) 327-0874
Endereço electrónico: admin@cmo.on.ca
http://www.cmo.on.ca
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Naturopata
Board of Directors of Drugless Therapy-Naturopathy
Tel.: (416) 866-8383
Endereço electrónico: office@bddth.on.ca
www.boardofnaturopathicmedicine.on.ca

Enfermeiro
College of Nurses of Ontario
Tel.: 416/928-0900; número grátis: 1-800-387-5526
Endereço electrónico: cno@cnomail.org
http://www.cno.org

Ergoterapeuta
College of Occupational Therapists of Ontario
Tel.: 416/214-1177; número grátis na América do Norte: 1-800-890-6570
Endereço electrónico: info@coto.org
http://www.coto.org

Óptico
College of Opticians of Ontario
Tel.: 416/368-3616; número grátis no Ontário: 1-800-990-9793
Endereço electrónico: info@coptont.org
http://www.coptont.org

Optometrista
College of Optometrists of Ontario
Tel.: 416/962-4071; número grátis (no Ontário): 1-888-825-2554
Endereço electrónico: registration@collegeoptom.on.ca
http://www.collegeoptom.on.ca

Fisioterapeuta
College of Physiotherapists of Ontario
Tel.: 416/591-3828; número grátis no Canadá/EUA: 1-800-583-5885
Endereço electrónico: info@collegept.org
http://www.collegept.org

Farmacêutico
Council of the Ontario College of Pharmacists
Tel.: 416-962-4861
Endereço electrónico: dcroteau@ocpharma.com
http://www.ocpinfo.com
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Médico ou cirurgião
College of Physicians and Surgeons of Ontario
Tel.: (416) 967-2603; número grátis: 1-800-268-7096
Endereço electrónico: feedback@cpso.on.ca
http://www.cpso.on.ca

Psicólogo
College of Psychologists of Ontario
Tel.: (416) 961-8817; número grátis: 1-800-489-8388
Endereço electrónico: cpo@cpo.on.ca
http://www.cpo.on.ca

Agente imobiliário
Real Estate Council of Ontario
Tel.: (416) 207-4800; número grátis: 1-800-245-6910
Endereço electrónico: registration@reco.on.ca
http://www.reco.on.ca

Terapeuta da respiração
College of Respiratory Therapists of Ontario
Tel.: 416/591-7800; número grátis: 1-800-261-0528
Endereço electrónico: crto@crto.on.ca
http://www.crto.on.ca

Assistente social
Ontario College of Social Workers & Social Service Workers
Tel.: (416) 972-9882; número grátis: 1-877-828-9380
Endereço electrónico: info@ocswssw.org
http://www.ocswssw.org

Professor
Ontario College of Teachers
Tel.: 416/961-8800; número grátis: 1 888 534-2222
Endereço electrónico: info@oct.ca
http://www.oct.ca

Veterinário
College of Veterinarians of Ontario
Tel.: 519/824-5600; número grátis: 1-800-424-2856
Endereço electrónico: inquiries@cvo.org
http://www.cvo.org
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