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Visto de trabalho para demais atividades profissionais
(exceto especialistas)

I.

Informações gerais

Em determinadas condições, cidadãos estrangeiros que já tenham uma oferta de trabalho
concreta na Alemanha podem receber uma autorização de trabalho e um visto para iniciar
uma atividade profissional na Alemanha. Consulte no link do site Arbeiten in Deutschland
(http://www.arbeitsagentur.de) quais grupos de pessoas ou profissões podem receber uma
autorização de trabalho. Mais informações podem ser encontradas no site www.make-it-ingermany.com
Para o ingresso na Alemanha, a representação alemã no exterior emite um visto nacional
que, normalmente, tem uma validade de seis meses. Dentro do prazo indicado no adesivo
do visto, você poderá viajar para a Alemanha (é possível passar em trânsito pelos Estados
Schengen) e precisa cadastrar-se no Departamento de Estrangeiros competente no seu
novo local de residência imediatamente após entrar no país. É lá que você receberá a sua
autorização de residência.
Por favor, tenha em conta que não há nenhum tipo de direito à concessão de um visto para
iniciar uma atividade profissional na Alemanha. As representações alemãs e, possivelmente,
os órgãos competentes na Alemanha, examinam a documentação apresentada em cada
caso individual para decidir se o visto solicitado poderá ser concedido.
II.

Tempo de tramitação

Vistos de trabalho geralmente requerem a aprovação de órgãos públicos na Alemanha e o
tempo médio de tramitação é em torno de seis semanas (contando a partir da data de
entrega da documentação completa na representação alemã).
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 solicitar o visto, você precisa apresentar a seguinte documentação
Originais com duas cópias simples:


passaporte
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cidadãos não brasileiros: RNE/RNM – cópias de ambos os lados e comprovante de
residência



formulário “Requerimento de concessão de um visto nacional”



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



contrato de trabalho ou carta do empregador confirmando a contratação com uma
descrição o mais concreta possível da vaga e das atividades e com indicação do
valor do salário mensal



em caso de intercâmbio de funcionários: carta do empregador confirmando o envio
do funcionário para a Alemanha



currículo em idioma alemão ou inglês



comprovantes de qualificação profissional, por exemplo, diplomas universitários
apostilados (veja https://brasil.diplo.de/apostila) e traduzidos por um tradutor
juramentado (veja http://www.brasil.diplo.de/tradutores) para o alemão



se houver: aprovação da Agência Federal do Trabalho (Bundesagentur für Arbeit)



caso necessário, licença para o exercício da profissão na Alemanha



caso tenha completado 45 anos de idade e não disponha de um salário anual bruto
de no mínimo € 46.860 (2021): comprovante de uma aposentadoria adequada



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

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.
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