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Tipos Migratórios

Migrante

Qualquer pessoa que está se movimentando através de uma 

fronteira internacional independente de status legal, de ser o 

movimento voluntário ou involuntário, das causas do 

movimento e da duração da estadia.



Tipos Migratórios
Migrante vulnerável

É uma pessoa que possui: 

● características que diminuem a sua autonomia ou capacidade 

de ação;

● migrantes de baixa renda, as pessoas refugiadas, solicitantes 

de refúgio ou aquelas que não reúnem todos os requisitos 

exigidos para classificar nessas categorias;

● protegidas pelo direito internacional dos direitos humanos.



Tipos Migratórios
Pessoa Refugiada

● Perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas; 

● fora do país de sua nacionalidade;

● violação dos Direitos Humanos

● não pode ou, em virtude do temor, não quer valer-se da proteção 

desse país ou retornar; 

● Avaliação no Brasil: Comitê Nacional para os Refugiados 

(CONARE).



Tipos Migratórios
   

Solicitante de Refúgio

● Pessoa que solicita às autoridades competentes ser 

reconhecida como refugiada;

● Ainda não teve seu pedido in/deferido pelo CONARE. 

● O processo pode demorar desde meses até anos, sem ter uma 

previsibilidade definida.



Tipos Migratórios
   

Apátrida

● pessoa que não é considerada nacional pelo direito de 

nenhum Estado; 

● não tem os direitos de proteção diplomática atribuídos à 

proteção do Estado, o direito inato de permanência no Estado 

de residência ou de retorno em caso de viagem.



Mitos sobre migrantes no Brasil
1. O Brasil está sendo invadido por estrangeiros

2.   A entrada de mais pessoas tomará postos de trabalho de cidadãos e 

cidadãs brasileiras

3. Migrantes vulneráveis vão sobrecarregar o sistema de proteção social do 

país e levá-lo à falência

4.  Migrantes vulneráveis precisam de mais pacotes de benefícios do que 

empregados brasileiros.



Mitos sobre migrantes no Brasil

1. O Brasil está sendo invadido por estrangeiros

• Quantos brasileiros/as vivem fora do país e quantos/as migrantes 

vivem no Brasil?



Mitos sobre migrantes no Brasil

2. A entrada de mais pessoas tomará postos de trabalho de 

cidadãos e cidadãs brasileiras

• Qual o impacto do número de migrantes no total de vagas oferecidas?



Mitos sobre migrantes no Brasil

3. Migrantes vulneráveis vão sobrecarregar o sistema de 

proteção social do país e levá-lo à falência.

• Como é o acesso de migrantes vulneráveis ao sistema de proteção social?



Mitos sobre migrantes no Brasil

4. Migrantes vulneráveis precisam de mais pacotes de 

benefícios do que empregados brasileiros.

• Quais são os benefícios normalmente oferecidos aos empregados 

brasileiros?



Como atrair, selecionar e contratar os melhores perfis?

●  Entrar em contato com as entidades que oferecem, de 

forma qualificada, o acesso a bancos de currículos dessa 

população.



Como atrair, selecionar e contratar os melhores perfis?

●  Convocatórias relevantes para a posição: competências e experiências que 

tenham ressonância com migrantes, como idiomas, conhecimentos de mercado 

internacional, capacidade de trabalho intercultural ou perspectivas diversas para 

o ambiente de trabalho, dentre outras;



Como atrair, selecionar e contratar os melhores perfis?

● Trabalhar com a pessoa gestora: traçar conjuntamente as 

competências fundamentais, as desejáveis e abrir espaço para 

outras não mapeadas.



Como atrair, selecionar e contratar os melhores perfis?

● Seleção de currículos e entrevistas com olhar sensível a competências 

não mapeadas.



Documentação

Protocolo de Solicitação de Refúgio



Documentação

 Modelo de Protocolo de Residência Temporária



Documentação

 

Carteira de Registro Nacional Migratório



Documentação

Modelo de Registro Nacional do Estrangeiro



Documentação 
Para  solicitar a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) é necessário 

encaminhar para qualquer posto da 

Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho e levar: 

● Protocolo de residência temporária; ou 
Solicitação de refúgio; ou Carteira de 
Registro Nacional Migratório (CRNM); 
ou Registro Nacional Migratório (RNM);

● CPF; e
● Comprovante de residência.Foto: ACNUR/ONU
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