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Visto para serviço voluntário (BFD, FSJ, FÖJ, EFD)

1. Informações gerais
A representação alemã pode emitir um chamado visto nacional para prestação de serviço
voluntário na Alemanha (BFD, FSJ, FÖJ, EFD). Se os requisitos forem preenchidos, o visto
é emitido para a participação no serviço voluntário europeu (EFD). O período do serviço
voluntário pode ser de 6 a 24 meses, a regra, porém é um ano completo. Caso a estada seja
maior do que 12 meses, o visto, via de regra, é emitido por 90 dias. Dentro do prazo
indicado no adesivo do visto, você poderá viajar para a Alemanha (é possível passar em
trânsito pelos Estados de Schengen) e deverá se cadastrar no Departamento de
Estrangeiros competente pelo seu novo local de residência, imediatamente após entrar no
país. É lá que você receberá sua autorização de residência.
Premissas para a prestação de serviço voluntário na Alemanha são:






Idade: Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) e Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ): até
o final do 27° ano de idade; Bundesfreiwilligendienst (BFD): sem limites de idade
Idioma: são necessários conhecimentos básicos do idioma alemão (nível A1)
Objetivo da viagem: aquisição de habilidades, engajamento, acesso a outras
culturas
Duração: entre 6 e 24 meses, via de regra um ano
Financiamento: Contrato com informações sobre mesada, hospedagem, seguro
social, etc.

Você encontrará informações detalhadas sobre serviços voluntários, entre outros, nos
seguintes sites abaixo:






Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
Der Bundesfreiwilligendienst
Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr
Ökologischer Bundesfreiwilligendienst

Por favor, observe que não há nenhum tipo de direito à concessão de um visto para
trabalhar como voluntário na Alemanha. As representações alemãs e, possivelmente, os
Departamentos competentes na Alemanha, examinarão a documentação apresentada em
cada caso individual para decidir se o visto solicitado poderá ser concedido.

2. Tempo de tramitação
Dado que os órgãos competentes na Alemanha precisam aprovar o seu requerimento, você
deve prever em torno de quatro semanas para a tramitação do seu requerimento de visto
(contando a partir da data de entrega da documentação completa na representação alemã).

3. Documentação necessária
Assegure-se de entregar a documentação completa!
Requerimentos incompletos podem levar ao indeferimento do visto.
Por favor, organize a documentação em três jogos na sequência indicada:
um com os originais e dois jogos de cópias simples.
 Passaporte, que tenha validade até, no mínimo, o final do período da permanência
 Para não brasileiros: RNE/RNM e comprovante de residência
 Formulário „ Requerimento de autorização de residência“, preencha online e imprima
somente duas vias
 Duas fotos biométricas atuais (3,5 x 4,5 cm com fundo claro)
 Currículo em inglês ou alemão, sem lacunas de tempo, principalmente com a
descrição da formação e eventual experiência profissional até o momento
 Carta de motivação em inglês ou alemão, mencionando expectativas relacionadas à
estada pretendida e benefícios pessoais e profissionais esperados, bem como
planos futuros
 Contrato/acordo sobre seu serviço voluntário na Alemanha
 Formalidades referentes ao „BFD- Bundesfreiwilligendienst“ – Serviço
Voluntário Federal: Seu contrato deverá ser assinado por você e pela Agência
Federal para Assuntos de Família e Sociedade Civil (BAFzA), pela instituição
receptora onde o serviço será prestado, pela central da entidade e
eventualmente pela entidade que organiza o serviço voluntário (entidade
mantenedora)
 FSJ / FÖJ: Seu contrato deverá estar assinado por você e pela respectiva
entidade mantenedora e eventualmente pela instituição receptora onde o
serviço será prestado.
 EFD: Seu contrato deverá estar assinado por uma Agência Nacional Erasmus
+ Juventude em Ação e organização coordenadora. O acordo sobre o serviço
voluntário, no qual estão descritas as tarefas e resultados dos ensinos
pretendidos, deverá ser assinado pela organização de apoio e pelo/a
voluntário/a.
 Caso o contrato ou outra confirmação fornecida pela instituição receptora não
faça menção à moradia e alimentação, favor apresentar outros comprovantes
de garantia de sustento.
 Caso você não tenha conhecimentos básicos de alemão, você deverá
comprovar, através de uma confirmação da instituição receptora/entidade
mantenedora, que ela prescinde inicialmente dos conhecimentos do idioma e
que você poderá obtê-los em cursos de idiomas após entrada no país.
 Apenas para FD/FSJ/FÖJ: confirmação da instituição receptora/entidade
mantenedora, de que ela prescinde inicialmente dos conhecimentos do idioma ou de

que você poderá adquirir os conhecimentos em cursos de idioma após a entrada no
país (caso contrário: apresentação para as representações alemãs para requerer o
comprovante de conhecimentos básicos da língua alemã através da apresentação do
certificado de língua A1. Estão isentas desse requisito, por exemplo, pessoas que
evidentemente falem alemão fluentemente).
 Comprovante de seguro saúde (seguro saúde de viagem com cobertura mínima de
30.000 E ou 50.000 USD) com validade a partir do dia viagem à Alemanha e por todo
o período de validade do visto (90 dias).Poderá ser apresentado posteriormente após
aprovação do visto.
Por favor, note que, em casos isolados, ainda poderá ser necessário apresentar
documentos adicionais.

4.

Taxas

A taxa cobrada por um visto nacional corresponde a 75,00 € e deve ser paga no ato do
requerimento do visto, em reais e em espécie ou com cartão de crédito internacional
(Mastercard e Visa- a cobrança será em EURO!).
Não serão aceitos Euros em espécie, cartões de débito ou cheques.
Brasileiros e bolsistas estão isentos da taxa da emissão do visto. O mesmo vale para
familiares, desde que estejam incluídos na bolsa.

Isenção de Responsabilidade
Todos os dados deste informativo estão baseados nas informações e experiências das representações alemãs
disponíveis na data da redação deste informativo. Não nos responsabilizamos pela completude e exatidão das
informações. Deste informativo não decorrem quaisquer direitos

