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Visto de entrada para solicitar Cartão Azul da UE

I.

Informações gerais

Cidadãos estrangeiros com diploma de ensino superior podem iniciar uma atividade
profissional na Alemanha correspondente à sua qualificação.


Condição para a obtenção do Cartão Azul da UE é um salário bruto anual de no
mínimo 56.800 € (2021).



Para profissionais da área das ciências naturais, matemáticos, engenheiros, médicos
e profissionais de TI (profissões chamadas MINT-Berufe), o salário bruto anual
mínimo é de 44.304 € (2021). Nesses casos, é necessária uma autorização prévia da
Agência Federal do Trabalho (Bundesagentur für Arbeit).

Consulte informações gerais sobre o Cartão Azul da UE no site da Agência Federal de
Migração e Refugiados www.bamf.de e no portal para profissionais especializados
www.make-it-in-germany.com .
O Cartão Azul da UE é emitido exclusivamente pelo respectivo Departamento de
Estrangeiros competente na Alemanha. Na representação alemã, você pode solicitar um
visto nacional que, via de regra, tem validade de 90 dias. Dentro do prazo indicado no
adesivo do visto, você pode viajar para a Alemanha (é possível passar em trânsito pelos
Estados de Schengen) e precisa cadastrar-se no Departamento de Estrangeiros
(Ausländerbehörde) competente para o seu novo local de residência logo após entrar no
país.
II.

Tempo de tramitação

Dependendo das circunstâncias individuais e da necessidade de aprovação por parte de
autoridades competentes na Alemanha, você deve prever em torno de uma a seis
semanas para a tramitação de seu requerimento de visto (contando a partir da data de
entrega da documentação completa na representação consular).
III.

!!

Documentação para o requerimento
Assegure-se de entregar a documentação completa. Requerimentos
incompletos podem levar ao indeferimento do requerimento de visto. Favor
organizar os jogos de documentos solicitados na ordem indicada abaixo.

Para requerer o visto você deverá apresentar os seguintes documentos:
Originais com duas cópias simples:


passaporte



para não-brasileiros: RNE / RNM - cópia frente e verso do comprovante de residência



formulário "Requerimento de concessão de visto nacional"



uma foto biométrica atual (3,5 x 4,5 cm com fundo claro)



CV descrevendo a formação e experiência profissionais em alemão ou inglês e em
formato de tabela (não um texto por extenso)



comprovantes da qualificação (certificados, diplomas, etc.) acompanhados de
tradução
em
língua
alemã
feita
por
tradutor
juramentado
(veja
http://www.brasil.diplo.de/tradutores),
com
Apostila
(veja
http://www.brasil.diplo.de/apostila) emitida tanto no documento original como na
respectiva tradução



diploma alemão de conclusão do ensino superior ou diploma estrangeiro de
conclusão do ensino superior reconhecido e comparável a um diploma alemão.
Você pode verificar na base de dados ANABIN se o seu diploma estrangeiro de
conclusão do ensino superior é reconhecido ou comparável a um alemão:
http://anabin.kmk.org/. Por favor, anexe ao diploma a impressão do resultado da
pesquisa na base de dados ANABIN. Se o diploma não for classificado como H+ no
banco de dados ANABIN, apresentar avaliação do certificado pela ZAB (Zentralstelle
für ausländisches Bildungswesen: central de formação estrangeira)
ou:
para profissões regulamentadas para as quais é necessária uma licença para
exercê-las (por exemplo, médicos, engenheiros, etc. - lista completa da Agência
Federal de Emprego ou da Comissão da UE): licença profissional do órgão de
reconhecimento competente ou garantia de licença profissional (por exemplo, para
profissões da área médica: licença do órgão regulamentador para o exercício da
profissão na Alemanha, ou seja, garantia da habilitação para o exercício da
medicina ou concessão da licença médica).



Mais informações sobre o tema “reconhecimento de diploma”: www.anerkennung-indeutschland.de



contrato de trabalho ou proposta vinculante de vaga de emprego com menção do
salário bruto anual. Formulário preenchido e assinado pelo empregador: „Erklärung
zum Beschäftigungsverhältnis“.



comprovante de seguro-saúde (poderá ser apresentado posteriormente após a
aprovação do visto):
seguro-saúde de viagem com cobertura mínima de 30.000 Euros ou 50.000 USD
com validade a partir do dia previsto de chegada na Alemanha e por todo o período
de validade do visto (normalmente 90 dias).

Por favor, tenha em conta que, em casos isolados, ainda poderá ser necessário
apresentar documentos adicionais.
IV.

Taxas

A taxa cobrada por um visto nacional corresponde a Euros 75,00 e deve ser paga no ato
do requerimento do visto em Reais e em espécie ou com cartão de crédito internacional
(Master ou Visa).
Não serão aceitos Euros em espécie, cheques ou cartões de débito.
*************************************************************************
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.

