
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
                    

 
 A Cidade vai realizar a Expo Profissões (Career Expo) para apresentação 

de empregos nos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Transit, Fire and Emergency Services)  

BRAMPTON, ON (7 de fevereiro de 2020) – Junte-se à equipa da Cidade de Brampton para obter 
informações sobre profissões nos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Transit 
and Fire and Emergency Services) na terça feira, 25 de fevereiro, das 15:00 às 20:00 no Centro 
Recreativo Chris Gibson (Chris Gibson Recreation Centre). 

Conduzir um autocarro e combater incêndios serão as funções mais conhecidas destes 
departamentos, mas estas equipas são constituídas por um conjunto de cargos importantes. A Cidade 
emprega mecânicos, encarregados e administradores. É possível desempenhar funções nas áreas da 
tecnologia da informação, cartografia, assistência ao cliente, ensino público e mais. 

Participe na Expo Profissões (Career Expo) da Cidade para: 

 Saber mais sobre percursos profissionais e oportunidades de desenvolvimento na área dos 
Transportes (Transit) e Incêndio (Fire) 

 Ouvir as histórias dos funcionários que integram atualmente estas equipas 

 Participar numa Consulta de Currículos (Resume Clinic) gratuita para o ajudar a promover 
os seus pontos positivos – entregue o seu currículo para ser analisado pelos especialistas 
da Cidade 

A oferta de um serviço de excelência começa com uma equipa inspirada e apaixonada. Este evento 
constitui uma novidade para a Cidade e a equipa está entusiasmada por aumentar a sensibilização 
para as oportunidades profissionais. Embora a Cidade não possa aceitar currículos durante a Expo, a 
equipa irá fornecer aos candidatos a emprego informações sobre as qualificações e o processo de 
contratação. 

O Centro Recreativo Chris Gibson (Chris Gibson Recreation Centre) está localizado na 125 
McLaughlin Road, entre Williams Parkway e Queen Street. 

Factos rápidos 

 Em janeiro de 2020, a Cidade de Brampton foi distinguida pela Forbes como um dos 

«Melhores Empregadores do Canadá» em 2020 (Canada’s Best Employers 2020), uma 

lista dos 300 melhores empregadores do Canadá. A Cidade foi uma das duas organizações 
de Serviços Públicos que se classificou nos 50 melhores (top 50) da lista. 

 Em novembro de 2019, a Cidade de Brampton criou uma Estratégia de Diversidade e 
Inclusão no Local de Trabalho (Workplace Diversity and Inclusion Strategy) e Plano de 
Trabalho (Work Plan) para cinco anos. Define oportunidades para promover uma cultura 
corporativa mais inclusiva que comprometa, desenvolva e beneficie as pessoas e atraia 
uma mão-de-obra diversificada. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.forbes.com/canada-best-employers/%23424046d241f0&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|217c6d319ba244b96a3108d7ac0fd58c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637167057019300696&sdata=SlRlJC7o8zgYis29KwV2gS4aW8tJ3cAjuvd9A7rIFGk=&reserved=0


 

 

Citações 

«Uma Cidade bem gerida inclui uma mão-de-obra atualizada, diversificada e inclusiva – uma parte 
essencial da nova Estratégia de Diversidade e Inclusão no Local de Trabalho (Workplace Diversity and 
Inclusion Strategy) para cinco anos da Cidade. Juntos, estamos a aumentar a mão-de-obra 
diversificada que espelha a comunidade que a Cidade de Brampton serve.» 

-      Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«A nossa equipa está entusiasmada por continuar a obter resultados para os nossos residentes. Atrair 
pessoas que reflitam a nossa comunidade e partilhem os nossos valores cria um ambiente laboral de 
prosperidade para os funcionários da Cidade. Se está motivado para fazer a diferença em Brampton, 
encorajo-o a participar na nossa primeira Expo Profissões (Career Expo) para obter informações sobre 
as profissões cativantes nos Transportes (Transit) ou nos Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and 
Emergency Services).» 

-        David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 

atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 
CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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