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Quem somos?

Nós somos a Canada Let’s Go! 
Prestamos serviço de estratégia, 

planejamento e orientação para quem 

deseja estudar, trabalhar e/ou obter a 

residência permanente no Canadá. 

Inovamos o conceito de assessoria 

para imigração ao trazermos um 

serviço diferenciado, que ajuda 

indivíduos e famílias a fazerem a 

transição entre países de forma 

estruturada e consciente, desde o 
planejamento até o settlement.

Lila Kuhlmann viveu em 

Toronto,  é autora do livro 

"Let's Go! Imigrando para o 

Canadá" e sócia-gerente na 

Canada Let's Go. 

Nosso atendimento contínuo e 

personalizado,  é capaz de 

oferecer a segurança e 

autonomia  necessárias para o 

seu processo de tomada de 

decisão. 

Sabemos que estudar, trabalhar 

ou migrar permanentemente 

para o Canadá é, para muitos,  a 

realização de um sonho. 

Por isso, nós buscamos 

compreender o seu perfil 

familiar, suas expectativas e 

necessidades para podermos, de 

forma personalizada, criar um 

plano de ação para a sua 

transição.

Transformamos os 

seus planos em uma 

realidade de sucesso 



• Orientação e suporte constantes

Assessoria Para Imigração

• Assessoria do planejamento ao settlement

• Consultas ilimitadas por vídeo e telefone

• Atendimento personalizado

• Contato direto com seu orientador via e-mail e WhatsApp

A Assessoria  para Imigração é ideal para 

quem pretende trabalhar, estudar e/ou se 

candidatar à residência permanente no 

Canadá por conta própria. 

Esta assessoria possibilita uma transição mais 

suave e segura, aumentando a assertividade 

das decisões e mantendo a autonomia nas 

mãos do candidato.

Transição entre países de forma estruturada e consciente 

Inovação em assessoria para 

estudo e imigração

Você compreenderá todos passos da 

transição entre países e os aspectos 

técnicos desses processos. O objetivo é 

traçar um planejamento, criar um

cronograma, acompanhar o indivíduo e/ou 

sua família por cada etapa do processo, 

desde o planejamento até o settlement. 

• Para estudantes e candidatos à residência permanente

Agende um bate-

papo sem 

compromisso!



ESCOPO DO ATENDIMENTO - Lista "não exaustiva“

• Orientações gerais sobre settlement, saúde 

e moradia (fornecemos planilha a ser 

preenchida com previsão de gastos para 

você

fazer o seu planejamento financeiro)

• Orientação sobre escolha de escola para 

filhos. Diferenças existentes entre as 

instituições.

• Orientação sobre transporte (in Great 

Toronto Area)

Estudo no Canadá

• Pesquisa de programas de estudos, busca 

de preços oficiais e matrícula

• Fazemos uma avaliação cautelosa das 

melhores opções para você considerando 

mercado de 

trabalho, NOC, salário, empregabilidade, ní

vel de desemprego por localidade e por 

ocupação, apresentamos gráficos 

indicativos do grau de satisfação dos 

estudantes com os programas de estudo e 

como estão se saindo no mercado de 

trabalho, mostramos os prós e contras de 

cada opção.

• Orientação sobre Post Graduation Work 

Permit (PGWP) - permanência no Canadá 

após o estudo

Suporte e informações registradas:

• Relatório completo sobre todo o processo 

com planejamento e cronograma após o 

primeiro atendimento com informações e 

links oficiais.

• Fornecimento de links oficiais da imigração, 

inclusive de cadastramento 

• Criação de cronograma de atuação e 

acompanhamento das etapas

• Suporte posterior por e-mail, WhatsApp, 

telefone e vídeo conferência (ver as 
modalidades parcial e completa)

Imigração:

• Orientação na escolha dos melhores 

processos de imigração e criação de 

estratégia*

• Orientação sobre comprovações para os 

processos de seu interesse: proficiência em 

idioma, financeira experiência de trabalho, 

grau de instrução (equivalência de diploma), 

formato de apresentação dos documentos

Mercado de trabalho:

• Explicação da estrutura do mercado de 

trabalho e limitações

• Orientação sobre ocupações no Canadá 

(NOC) e regulamentação

• Labour Market Impact Assessent

• Busca de projeções oficiais do mercado, 

pesquisa salarial, desconto em holerite

• Orientação cultural para mercado de 

trabalho, exposição de barreiras de 

adaptação e sobre como fazer network

• Orientação sobre confecção de currículo e 

comportamento em entrevista de emprego

• Comparação entre comportamentos de 

brasileiros e canadenses que podem resultar 

em uma promoção ou em demissão;

brainstorming sobre situações-problema

Vistos:

• Orientação sobre permissões de trabalho, 

estudo, prazos e vistos**

Settlement:

• Identificação da melhor região para você 

viver em função do seu perfil familiar e da 

demanda do mercado de trabalho

• Orientação genérica sobre obrigações legais 

de saída do Brasil

• Orientação genérica sobre impostos no 

Canadá, por região

• Planilha de custo de vida

• Explicação da estrutura social canadense e 
aspectos culturais

Consultas ilimitadas pelo período contratado via WhatsApp, e-mail, telefone e teleconferência em 
horário comercial.

SUPORTE POSTERIOR:

Assessoria Para Imigração

*  Avaliação: Ecubate Immigration Services –Toronto (informe-se)

** Avaliação: Infovistos – São Paulo (informe-se)



Curso de inglês, francês e pathway para college e universidade

Programas feitos para o seu perfil

Personalização de conteúdo

Orientação sobre visto e documentação

Assessoria Estudantil - Idiomas

• Beginner

• Intermediário

• Avançado

• Programas para família

• Programas para férias

• Curso para executivos

• Idioma voltado para 

carreiras específicas

• Aulas individuais ou em 

grupo

Eletivos: Homestay – Transporte – Seguro saúde 

Passagem aérea – Busca no aeroporto

Buscamos programas de estudo de 

inglês e/ou francês que sejam afins 

com as suas necessidades e 

objetivos.

Nossos serviços incluem matrícula,

orientação sobre visto, 

documentação e entrada no país.

Fornecemos, ainda, orientação 

sobre cultura local, locomoção e 

dicas de turismo.

Agende um bate-papo 

sem compromisso!

Faça o download da planilha de previsão 

de custo em nosso site 

www.canadaletsgo.com/intercambio

Mais de 50 instituições de ensino de 

idiomas em todo o Canadá



• Programas de estudo em Colleges e Universidades

• Trabalhe enquanto estuda

• Leve a sua família consigo

• Permaneça no Canadá após os estudos

• Possibilidade real de residência permanente

• Opção de assessoria do planejamento ao settlement

Assessoria Estudantil – Ensino Superior

Eletivos: Homestay – Transporte – Seguro saúde 

Passagem aérea – Busca no aeroporto

Buscamos programas de estudo e realizamos matrícula em colleges 

e universidades canadenses. Indicamos programas e instituições 

considerando a demanda do mercado de trabalho e melhores 

localizações para viver em função da área de trabalho escolhida,  das 

necessidades familiares e perfil. 

Fazemos avaliação da possibilidade de obtenção da residência 

permanente após o término do programa de estudo.

Opte por contratar a nossa Assessoria Para Imigração  e receba 

orientação integral desde o planejamento até o settlement

Mais de 300 instituições de ensino 

superior em todo o Canadá

Agende um bate-papo sem compromisso!



Compare as nossas assessorias

• On-line: O primeiro atendimento ocorre on-line. Pode 

ocorrer  inteiramente no mesmo dia ou  ser  dividido 

em até 3 dias diferentes.

• Presencial: O primeiro atendimento ocorre 

presencialmente em São Paulo. Tem duração de 5 

horas. 

• Parcial: Suporte técnico de 2 meses

• Completa:  Suporte técnico do 

planejamento ao settlement.

Consultas ilimitadas pelo período contratado via WhatsApp, e-mail, telefone e teleconferência em 

horário comercial.

Na modalidade de atendimento parcial, após o término do período contratual, é possível realizar a 
contratação de suporte avulso.

MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO

SUPORTE POSTERIOR:



Fale conosco

https://www.instagram.com/canada_lets_go/

https://www.facebook.com/canadaletsgoconsulting/

+55 11 9.8201.2347

Avenida Ibirapuera, 2033 – conj. 81 - São Paulo - Brasil

contato@canadaletsgo.com

Solicite, gratuitamente, uma avaliação das suas possibilidades de obter a residência permanente. 

Escreva para contato@canadaletsgo.com ou envie um WhatsApp para +55 11 9.8201.2347 e peça o 

envio da nossa planilha.

Agende um bate-papo conosco em: https://www.canadaletsgo.com/agenda

Conheça os critérios de elegibilidade para obter a residência permanente no Canadá em: 

https://www.canadaletsgo.com/criterios

Entenda como funciona o mercado de trabalho canadense e faça o download do e-book gratuito 

sobre como fazer um currículo e se sair bem nas entrevistas no Canadá em: 

https://www.canadaletsgo.com/trabalho

Acompanhe o nosso Blog. Inscreva-se em nossa NewsLetter e mantenha-se atualizado com 

informações de qualidade: www.canadaletsgo.com/blog

FALE CONOSCO

NOSSOS PARCEIROS
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