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Casa de acolhida
Curso de português
Documentação
Atendimento jurídico
Encontro intercultural
Inserção laboral
Cursos de capacitação
Atendimento psicológico
Serviço de saúde
Assistentes sociais
Visitas nas ocupações
Encaminhamentos para creches
Inserção em escolas
Visitas a oficinas de costura
Campanhas de sensibilização
Incidência política
Local de associações
Lugar de incentivo cultural
Espaço para vivência da fé

Missão Paz:  Centro Integrado



Pessoas atendidas individualmente

ano imigrantes/refugiados

2013 6016

2014 8673

2015 6929

2016 8376

2017 6091



A Inserção dos Migrantes 
no Mercado de Trabalho 



Alguns princípios

• Abordagem integral
• Proteção dos direitos humanos
• Prevenção de possíveis violações 
• Empoderamento, conhecendo a legislação
• Trabalho formal
• Trabalho decente
• Igualdade com os trabalhadores nacionais
• Ajuda na fase inicial de inclusão
• Capacitação
• Gestão da diversidade



Resultado alcançados até o momento

Prevenção: mais de 2 mil empresas não contrataram!

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

contratados 452 1203 2739 1473 371 355 176 6769

palestra intercultural 1050 2380 4996 2600 1709 721 571 14027

persentagem 43% 50,50% 54,80% 56,60% 21,70% 25,38% 30,82 47,71%

empresas contratantes 127 483 816 427 126 54 45 2078



Palestra Preparatória - Empregador

Encontro entre imigrantes e empregadores

Palestra Intercultural - Imigrantes

Visitas às empresas que contrataram

Encaminhamento para cursos 
profissionalizantes

Curso de português

Serviço documentação, jurídico, etc.



• Palestra em inglês, francês, espanhol ou 
português:

• Oferecida por professionais interculturalistas

• Conteúdo I: elementos culturais

• Conteúdo II: leis trabalhistas, conhecimento 
dos direitos e mecanismos de denúncia em 
caso de trabalho degradante, etc.

Palestra Intercultural - Imigrantes



Palestra intercultural em francês



Palestra intercultural em inglês



Palestra intercultural em espanhol



• Sensibilização

• Desconstrução dos preconceitos

• Esclarecimentos 

• Assinatura de compromisso ético

• Menos da metade dos que participam desta 
palestra chega a empregar pelo fato de perceber 
que existem exigências: contratação formal.

Palestra Preparatória - Empregador



Palestra com os empregadores



• Ofertas escritas

• Imigrantes criam grupos de interesse

• Entrevistas

• Tradutores

• Mudança recente: acesso só aos imigrantes e 
refugiados que chegaram no último ano

Encontro entre imigrantes e empregadores



Oferta de emprego



Encontro entre imigrantes e empresas



Encontro entre imigrantes e empresas



• Momento de escuta com imigrantes e 
refugiados

• Momento de escuta com empregadores

Visitas às empresas que contrataram



Visita nas empresas



Visita nas empresas
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