
SORAIA TANDEL 
               
NACIONALIDADES 
 
Brasileira e Canadense  
 
IDIOMAS 
 
Português, Francês, Inglês e Espanhol  
 

EDUCAÇÃO 
 
1997 - 1997  Doutorado em Administração Pública (programa incompleto) 

École Nationale d’Administration Publique (ENAP), Québec (Canada) 
 
1994 - 1996  Mestrado em Economia Política 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Bolsista da FAPESP (24 meses) 
 
1988 - 1991  Graduação em Ciências Econômicas 
  Universidade Estadual Paulista (UNESP Araraquara). Bolsista da FUNDAP (12 meses) 
 
AREAS DE ATUAÇÃO 

 Intercâmbio de estudantes para estudos no Canadá de inglês e francês e Ciência sem Fronteiras.  

 Turismo personalizado para o Canadá (viagem em família, esportiva etc) 

 Análises de mercado, econômicas e políticas sobre o Brasil. 

 Elaboração e excecução de planos de recrutamento de estudantes, trabalhadores e empresários.  

 Organização de logística de missões e reuniões (de / para) Canadá  Brasil. 

 Desenvolvimento de rede de contatos e parcerias entre instituições e governos.  

 Relações públicas e com a mídia no Canadá e no Brasil.   
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL INTERNACIONAL 
 

Desde novembro 2012   Consultora em Relações Internacionais entre Canadá e Brasil 

Principais realizações:  

 Planejamento de roteiros turísticos, educacionais e de trabalho no Canada.  

 Análises de conjuntura brasileira, por exemplo : aeroespacial, aeronáutica, biodiversidade, biotecnologia, 
energia, fármacos, nanotechonologia, mudanças climáticas, oceonografia e tecnologia da informação. 

 Elaboração de estratégias de recrutamento de estudantes brasileiros de graduação, mestrado e doutorado 
para estudos nas universidades canadenses.  

 Organização de missões educacionais e expositora em feiras no Brasil. 

 Conferencista em seminários sobre Ciência sem Fronteiras e Estudos no Canadá. 

 

 



2003 – 2011  Oficial do Governo do Quebec - Ministério da Imigração e das Comunidades  Culturais 

 
Janeiro de 2008 a Junho de 2011 - Diretora do Escritório de Imigração do Québec (BIQ) São Paulo 

Territórios abrangidos: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Principais realizações: 

 Abertura do BIQ São Paulo, gestão de pessoal, planejamento de orçamento, desenvolvimento de 
estratégias de recrutamento e parcerias, e entrevistas de seleção de candidatos. 

 Acentuado crescimento de trabalhadores qualificados recrutados no Brasil. Passando de 200 a 1 000/ano. 

 Estabelecimento de parcerias com instituições privadas e públicas brasileiras, canadenses e francesas. 

 Realização de missões de seleção de candidatos à imigração na Argentina, Brasil e Chile.  

 Expositora em feiras educacionais e conferencista em palestras na Argentina, Brasil e Chile. 

 Organização de missões para diretores e autoridades, como o ministro das Relações Internacionais do 
Quebec (MRI) e o vice-ministro da Imigração e das Comunidades Culturais do Quebec (MICC). 

 
Julho de 2006 a dezembro de 2007 - Conselheira em assuntos internacionais do BIQ Buenos Aires  

Territórios abrangidos: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Principais realizações: 

 Organização e realização de missões de recrutamento e seleção na Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. 

 Estabelecimento de parcerias com instituições do Canadá e América do Sul. 

 Negociação, assinatura e acompanhamento dos contratos de serviços. 
 
Maio de 2003 a Junho de 2006 - Conselheira em assuntos internacionais  em Montreal  

 Missões de recrutamento na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Panamá, Peru, Tunísia e Venezuela. 

 Expositora em feiras comerciais no Brasil, Peru e Panamá. 

 Organização de workshops em Montreal para empresários sobre como abrir uma empresa, fazer negócios e 
imigrar para o Canadá. 

 

1999-2002  Consultora em Relações Internacionais entre Canadá e Brasil  

 Organização de feiras no Canadá e sessões de “matchmaking”, como Fórum Internacional Naturallia (Val 
d'Or) e Mostra Internacional de Tecnologia Ambiental e a conferência  Americana (Montreal). 

 Organização de missões comerciais para o Brasil, como a Feira Multimedia (SP) e Futurecom (SP). 

 Elaboração de análises sobre o sistema sócio-político brasileiro para o Ministério de Relações internacionais 

 Elaboração de análises sobre ambiente de negócios brasileiro e o mercado econômico, para Ministério da 
Indústria e do Comércio do Quebec. 

 Elaboração de análises sobre a economia brasileira e palestras para a Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Artigo disponível em  http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=auteur-gric&id_auteur=56  

 Tradução de documentos (Francês  Português) e interpretações em reunião (Francês  Português), 
como a Cúpula das Américas na cidade de Quebec (ALCA) e a Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP). 

 
Países visitados: Alemanha, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Espanha, Estados Unidos, França, 
Inglaterra, Israel, Itália, Mexico, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Tunisia e Venezuela. 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=auteur-gric&id_auteur=56

