
Nursing Practice for Internationally Educated Nurses

SEJA UM ENFERMEIRO REGISTRADO OU LICENCIADO NO CANADÁ!

O CTC tem o orgulho de anunciar um novo programa personalizado!  

Post Graduate Certificate in Nursing Practice

Este programa oferece a enfermeiros graduados internacionalmente a oportunidade de integrar seus conceitos de 
aprendizagem e experiências no ambiente de saúde canadense. 

Uma abordagem prática irá guia-lo na compreensão não só nos cuidados na saúde canadense, mas as etapas e ferramentas 
fundamentais para completar e passar nos exames necessários para se tornar um enfermeiro registrado (RN) ou licenciado 
(LPN) no Canadá. 

Opções de Programas
l Post Graduate Certificate in Nursing Practice 
 - 45 semanas
l Post Graduate Certificate in Nursing Practice with Co-op 
 - 45 semanas incluindo 36 semanas de Co-op

Pré-Requisitos

Requisitos Gerais
l Pontuação de 5.5 no IELTS (acadêmico ou geral)
l Registro de enfermeiro válido no país de origem

Co-Op Certificate requisitos adicionais 
l Certificado de Primeiros Socorros e CPR C
l Registro de Antecedentes Criminais
l Teste de Tuberculina negativo ou Raio X
l Teste de Ajuste de Máscara e Imunizações conforme      
   exigência do local de colocação do Co-op

Grade Curricular
l CELBAN
l Prática e Comunicação Profissional
l Exame Físico
l Farmacologia 
l Materno, Recém-nascido & Pediatria
l Variações na Área da Saúde
l Enfermagem em Saúde Mental
l Revisão de Preparação de Enfermagem

Enfermagem para Profissionais Internacionais



Por que CTC?

l Aulas 3 dias por semana: Com um horário flexível você pode equilibrar   
   o seu programa com outras prioridades.
l Especialistas no ramo: Sua instrutora conhece o sistema, porque ela   
   passou pelo mesmo processo. Leia mais sobre Jackie abaixo.
l Aprenda onde é conveniente: Nosso campus no centro de Vancouver   
   está em uma cidade vibrante e próximo ao transporte público.
l Ambiente acolhedor: Acreditamos que o aprendizado é mais próspero   
    quando você se sente bem-vindo e como parte da família CTC. 
l Experiência de trabalho Co-Op: Você recebe experiência de trabalho    
    remunerado através do programa!

Conheça seu instrutor

JACKIE GODIA, RN

Com mais de 10 anos de experiência de ensino e instrução em enfermagem internacional, Jackie recebeu seu Bacharelado 
em Ciência da Enfermagem em Manila, Filipinas. Ela trabalhou não só nas Filipinas, mas também nos Emirados Árabes, 
Cazaquistão e agora Canadá. Ela é uma enfermeira registrada no Canadá com atual licença prática. Ela também é certificada 
TESOL (Teaching English as a Second or Other Language) e IDP, e também instrutora de Primeiros Socorros. Jackie tem 
trabalhado com enfermeiros graduados internacionalmente com o objetivo de prepará-los para o processo e exames de 
registro e/ou licença prática de enfermeiro no Canadá por quase 5 anos. 

Todo estudante de Jackie que prestou o Exame Nacional passou em sua primeira tentativa.

Programa Doméstico Internacional

PGCNP $12,920 $16,020

PGCNP com Co-Op $14,920 $18,020

Custo do Programa Como Aplicar ou Saber Mais!

Caso tenha interesse no programa ou mais dúvidas, você pode:  

l Ligar gratuitamente para o campus de Vancouver: 1-877-731-9810 
l Verificar nosso website: tourismcollege.com/programs/nursing-prep
l Visitar nosso campus em Vancouver: 300-530 Hornby St
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