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Cidade de Brampton está a recrutar pessoal para empregos de primavera e 
verão em parques e recreação, funções de voluntariado 

BRAMPTON, ON (23 de março de 2022) – A Cidade de Brampton possui uma gama de 
oportunidades interessantes disponíveis para as pessoas que procuram emprego a tempo 
parcial em parques e recreação, e funções de voluntariado em toda a Cidade. 

Recreação de Brampton 
A Recreação de Brampton (Brampton Recreation) tem uma variedade de postos disponíveis 
durante a primavera e o verão em centros aquáticos, acampamentos, serviço ao cliente, 
operações em instalações, e mais. Aproveite a oportunidade para trabalhar para uma equipa 
solidária num ambiente orientado para a comunidade, e os benefícios como horários flexíveis, 
formação remunerada, desenvolvimento de competências e oportunidades de evolução, 
acesso a filiações com desconto e experiência para valorizar um currículo. 

Saiba mais sobre as oportunidades disponíveis e fale com os funcionários municipais na 
próxima feira de empregos a decorrer em 9 de abril. Consulte www.brampton.ca/rec-jobs para 
obter detalhes e enviar a sua candidatura. 

Manutenção e Silvicultura dos Parques de Brampton 
A Manutenção e Silvicultura dos Parques de Brampton (Brampton Parks Maintenance and 
Forestry) tem uma série de postos em tempo parcial e temporários disponíveis nos domínios 
da silvicultura, horticultura, cemitério, construção e manutenção distrital durante a primavera e 
o verão e até ao outono. 

Trabalhe com uma equipa solidária, desfrute do ar livre e contribua para a Cidade com as 
suas competências desempenhando funções como trabalhador sazonal, guarda de parques, 
jardineiro, arborista, entre outros. Consulte www.brampton.ca/employment para obter detalhes 
e enviar a candidatura.  

Oportunidades de voluntariado 
A Cidade de Brampton procura voluntários para uma série de departamentos, incluindo 
Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services), Gabinete de Gestão de 
Emergências de Brampton (Brampton Emergency Management Office), Recreação de 
Brampton (Brampton Recreation), e Artes Performativas. As pessoas a partir dos 14 anos 
podem saber mais e candidatar-se em www.brampton.ca/volunteers. 
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«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e nós estamos 
empenhados em criar empregos na nossa comunidade. Lançámos a nossa campanha de 
recrutamento durante a primavera e o verão de 2022 para parques e recreação e se procura 
trabalho ou voluntariado, incentivo-o a pesquisar as nossas vagas atuais.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Brampton é um excelente local para viver, trabalhar e divertir-se. Pertença a uma equipa 
solidária nos nossos departamentos de Parques e Recreação, adquira competências e 
experiência importantes e tenha um papel gratificante na Cidade através das nossas 
oportunidades para 2022.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor),Distritos (Wards) 1 e 5; 
Presidente (Chair), Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

«Temos uma série de postos disponíveis na Parques e Recreação de Brampton (Brampton 
Parks and Recreation) para a primavera e o verão. Também temos oportunidades para 
voluntários. Candidate-se a uma função na Cidade para ajudar a manter a nossa cidade 
saudável, ativa e segura.» 

- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; 
Vice-Presidente (Vice-Chair), Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

 
«É sempre importante integrar uma excelente equipa da Cidade de Brampton que serve uma 
comunidade diversa e em rápido crescimento. Esperamos receber os candidatos 
selecionados para desempenharem as suas funções durante a primavera e o verão, e todo o 
ano.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim CAO), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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