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Visto para Working Holiday

I.

Informações gerais

O visto para Working Holiday destina-se a jovens adultos entre 18 e 30 anos e oferece a
jovens cidadãos brasileiros a oportunidade de conhecer a Alemanha durante uma
permanência de no máximo um ano. Com o objetivo de complementar os meios financeiros
para a viagem, será permitido trabalhar em assim chamados empregos de férias
(Ferienjobs), com duração de no máximo seis meses no mesmo empregador. Via de regra,
o visto será emitido com duração de um ano e somente poderá ser requerido no Consulado
Alemão no Brasil competente pelo estado onde o requerente reside atualmente. O
contingente para todas as representações alemãs no Brasil está limitado a 1.000 vistos por
ano. O visto para Working Holiday não possibilita levar familiares para a Alemanha no
âmbito da reunião familiar.
Requisitos para participar do programa Working Holiday na Alemanha:


ter a nacionalidade brasileira



ter entre 18 e 30 anos de idade (no momento do requerimento do visto)



não ter participado do programa Working Holiday anteriormente



o objetivo principal da viagem à Alemanha deverá ser uma viagem/permanência de
férias

II.

Tempo de tramitação

O tempo de tramitação do requerimento de visto poderá ser de até quatro semanas, contas
a partir da entrevista e entrega da documentação.
III.

!!

Documentação para o requerimento
Assegure-se de entregar a documentação completa! Requerimentos
incompletos podem levar ao indeferimento do visto. Por favor, organize a
documentação na sequência indicada abaixo.

Para solicitar o visto, você precisa apresentar a seguinte documentação:
no original com duas cópias simples:


passaporte brasileiro (válido por mais 90 dias após a data prevista de retorno e
com 2 páginas livres)



duas fotos atuais e biométricas (3,5 x 4,5 cm com fundo claro)



2 x formulário “Requerimento de autorização de residência”. O preenchimento
poderá ser feito por aqui.



comprovação de meios financeiros suficientes para subsistência e
acomodação: 600 euros por mês nos primeiros quatro meses (total de 2.400 euros);
depositados em uma conta bloqueada ou comprovados por um termo de
compromisso financeiro oficial emitido pelas autoridades alemãs.



seguro saúde e acidentes pessoais conforme norma da UE (válido em todo
território da UE; cobertura mínima: 30.000,-- € inclusive cobertura de regresso em
caso de doença e traslado de corpo em caso de óbito; válido a partir do dia de
chegada e por todo o período de permanência)



carta motivacional pessoal, individualizada e com assinatura



currículo em formato tabelar



informações sobre a permanência pretendida na Alemanha, caso já tenha (p.
ex., contrato de trabalho, comprovante de alojamento, etc.)



somente por ocasião da retirada do visto: passagem de ida e de volta ao Brasil;
alternativamente termo de compromisso financeiro oficial emitido pelas autoridades
alemãs. Por favor, atente-se para o fato de que a passagem aérea somente deverá
ser comprada depois que você receber a informação do deferimento do visto pelo
Consulado Geral!

Em casos isolados, ainda poderá ser necessário apresentar outros documentos.

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.

