Atualizado em: março de 2020

Checklist – Visto de especialista (trabalhador
qualificado)
A apresentação da Checklist impressa e assinalada é obrigatória no ato do requerimento
do visto.
Favor organizar todos os documentos na ordem indicada abaixo e assinale os documentos
que pode apresentar.
Favor organizar a documentação da seguinte forma:
1. todos os documentos originais na ordem indicada
2. dois jogos separados de cópias dos originais na ordem indicada, sem grampos
Importante: Observe que todos os documentos devem ser fornecidos e apresentados
como descrito para que o pedido tenha chance de ser aprovado.
 formulário "requerimento de concessão de uma autorização de residência" (preencher
duas vias, sem copias)
 declaração de ciência dos termos do artigo 54, (2) item 8 e artigo 53 da Lei alemã de
Permanência (AufenthG) (assinar duas vias, sem copias)
 duas fotos biométricas atuais (3,5 x 4,5 cm com fundo claro)
 passaporte (cópias da página com os dados pessoais)
 para não-brasileiros: RNE (copias de ambos os lados do documento)
 formulário Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis preenchido e assinado pelo
empregador
 currículo em alemão ou inglês
 comprovantes da sua qualificação profissional, por exemplo, diploma universitário/
certificado de conclusão de formação técnica
 reconhecimento/validação na Alemanha de sua formação
 caso seja graduado: impressão dos registros do banco de dados ANABIN do curso e
da universidade em que se formou
 se houver: pré-aprovação do Departamento de Estrangeiros
 comprovante de conhecimentos de alemão (normalmente A2 ou B1)
 caso se aplique, autorização para exercer a profissão
 caso tenha completado 45 anos de idade e o salário bruto anual não seja de no mínimo
45.540 Euros (2020), comprovante de previdência adequada
 comprovante de seguro-saúde de viagem válido
 caso se aplique: outros comprovantes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A minha documentação não estava completa. Assim sendo, recebi um prazo até o dia
______________ para enviar os documentos faltantes por email (pdf, max. 5 MB) a
visa@saop.diplo.de indicando nome completo, data de nascimento e o número do
processo:
Estou ciente de que, após o vencimento do prazo, o requerimento será analisado com base na
documentação entregue, o que pode resultar no indeferimento do requerimento de visto.
Data, nome do/da requerente

Este informativo é atualizado constantemente. Porém, em casos específicos, poderá ser
necessária a entrega de mais documentos.

