
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
      

Convite aos residentes de Brampton para trabalharem nas Eleições 
Municipais de outubro de 2022 

 
BRAMPTON, ON (16 de junho de 2022) – A partir de 17 de junho, os membros do público 
podem candidatar-se para se tornarem colaboradores nas Eleições Municipais (Municipal 
Election) e prestarem assistência às funções administrativas e de serviço de apoio ao cliente 
no Dia da Votação (Voting Day), 24 de outubro. Estão disponíveis mais de 2000 postos de 
trabalho. Dá se preferência aos residentes de Brampton a partir dos 18 anos. 

É uma excelente oportunidade para adquirir novas competências, conhecer os funcionários 
municipais e relacionar-se com a sua comunidade. Existem vários postos de trabalho 
disponíveis e as descrições das funções detalhadas estarão disponíveis em 
www.brampton.ca/bramptonvotes on June 17 no dia 17 de junho. 

Visite a equipa das Eleições no evento Brampton Celebra o Pride (Brampton Celebrates 
Pride) que se realiza na praça Garden Square no domingo, 19 de junho! Apareça no quiosque 
localizado do outro lado da fonte Lorna Bissell para colocar as suas dúvidas aos funcionários 
e fazer a sua candidatura no local. 

Factos rápidos 

• Os interessados podem candidatar-se online em www.brampton.ca/bramptonvotes a 
partir de 17 de junho. 

• As candidaturas em papel estarão disponíveis no Gabinete do Escriturário Municipal 
(City Clerk’s Office) na Câmara Municipal (City Hall), 2 Wellington Street West, a partir 
de 17 de junho. 

• O Gabinete do Escriturário Municipal (City Clerk’s Office) está aberto nos dias úteis das 
8:30 às 16:30. 

• As pessoas que forem nomeadas serão notificadas em setembro de 2022, e terão que 
se comprometer a participar em duas a três horas de formação, incluindo uma revisão 
de material e em classe, antes de 24 de outubro, e trabalharão até 14 horas em 24 de 
outubro. 

• Também estão disponíveis postos de trabalho para o voto antecipado. O voto 
antecipado irá decorrer nos dias 7, 8, 9, 14 e 15 de outubro. 

• Serão disponibilizadas formação e remuneração. 
• Dá-se preferência a quem tiver experiência anterior e competências informáticas. 

Citações 

«Com uma base de votantes elegíveis superior a 350 000, o apoio de colaboradores nas 
Eleições é fundamental para o funcionamento eficaz das Eleições Municipais (Municipal 
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Election). Aceitam-se candidaturas de qualquer pessoa que tenha vontade de servir. Quer 
seja um estudante à procura de saber mais sobre o governo municipal, um recém-chegado a 
Brampton que pretenda adquirir experiência local, ou um residente que queira retribuir à sua 
comunidade, existe uma oportunidade para si!» 
 
- Peter Fay, Escriturário Municipal e Oficial de Supervisão Eleitoral (City Clerk and Returning 
Officer), 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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