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Folheto Informativo 

Visto para procura de emprego para pessoal especializado 

Informações básicas 

 Documentos que não são emitidos em alemão devem ser apresentados juntamente 

com uma tradução alemã reconhecida. Está excluída a página de dados do 

passaporte. 

 Certificados, diplomas ou similares tem que ser entregues em original com 

legalização/apostilha. Após o seu pedido ter sido processado os originais serão lhe 

devolvidos. 

 Certidões de estado civil como certidões de nascimento, certidões de casamento ou 

similares devem ser apresentados no original com legalização/apostilha. Após o seu 

pedido ter sido processado os originais serão lhe devolvidos. 

 O visto exige a aprovação da Agência Federal de Emprego e, se necessário, a 

aprovação da autoridade competente em matéria de estrangeiros na Alemanha. O 

visto só pode ser emitido após esta aprovação ter sido recebida. 

 O tempo médio de análise do pedido é de ca. 8 até 12 semanas, em casos 

específicos até mais tempo. 

 Por favor, abstenha-se de fazer perguntas sobre o estado do seu pedido durante 

o tempo normal de processamento. Estas representam um esforço adicional 

considerável para a Secção de Vistos e não podem, portanto, ser respondidas. 

 As reservas de voos não são necessárias para o pedido de visto - por favor, reserve 

somente após ter o visto. 

 A Embaixada reserva-se o direito de solicitar mais documentos. 

 Documentos incompletos atrasam o procedimento e podem levar a recusa. 

 O suborno ou tentativa de suborno do pessoal da Embaixada resultará na recusa do 

visto. 

Informações gerais 

O visto para procura de emprego permite aos especializados estrangeiros interessados, com 

formação profissional ou ensino superior reconhecido na Alemanha, virem para a Alemanha 

por um período máximo de seis meses, afim de encontrar um emprego que a sua qualificação 

lhes permita exercer.  Se encontrar um empregador dentro de seis meses, não tem de deixar 

o país novamente, mas pode requerer a necessária autorização de residência nos Serviços 

de Estrangeiros responsáveis por si na Alemanha. Durante a estadia para procurar de 

emprego, não é permitido um emprego remunerado, com exepção de um emprego 

experimental de até 10 horas por semana. 

Informações gerais sobre o tema Trabalhar e Viver na Alemanha encontra em: O link da 

página é "Make it in Germany.de" 

mailto:info@luanda.diplo.de
https://www.make-it-ingermany.de/
https://www.make-it-ingermany.de/
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A seguinte lista permite-lhe verificar se os documentos do seu pedido estão completos, 

através de marca-los. Todos os documentos listados aqui devem ser apresentados na 

forma e sequência solicitados. Por favor, traga este folheto em duplicado quando solicitar o 

seu visto. 

 

 

Lista de verificação para Pedido de Visto 
 

Para cada pedido deverão ser apresentados os seguintes documentos completos. 
 Dois (2) formulários de pedido, completamente preenchidos e assinados 

 

 Duas (2) declarações segundo § 54 AufenthG, completamente preenchidos e assinados 

 

 Duas (2) fotografias biométricas tipo passe recentes (formato: ver tabela de amostras de 

fotografias) 

 

 Passaporte válido (assinado pelo próprio, com pelo menos duas (2) páginas livres 

completas). A validade do passaporte deverá exceder a validade do visto em pelo menos 

três meses. 

 

 Duas (2) cópias simples da página dos dados do seu passaporte válido 

 

 Comprovativos sobre o reconhecimento sobre qualificação estrangeira 

 

Pessoal especializado com formação profissional: 

- Notificação sobre o reconhecimento de formação profissional estrangeira: 

Notificação do reconhecimento escrita da entidade competente para o reconhecimento 

profissional na Alemanha (em original e com duas (2) cópias). 

 

Pessoal especializado com formação académica: 

- Duas (2) versões impressas da anabin Datenbank sobre a conclusão do ensino e 

sobre a universidade  

 

ou (se a conclusão do ensino na anabin-Datenbank não estiver avaliado com 

„corresponde“ ou „equivalente“ e/ou a universidade não estiver avaliada com „H+“) 

 

- Avaliação do certificado pelo ZAB (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) 

(em original com duas (2) cópias) 

 

ou (No caso de profissões regulamentadas para as quais é necessária uma autorização 

para o exercício da profissão, por exemplo, médicos, engenheiros; lista completa 

mailto:info@luanda.diplo.de
http://anabin.kmk.org/
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.html
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disponível na Agência Federal de Emprego ou na Comissão da UE) 

 

- Autorização de exercício profissional do organismo de reconhecimento 

competente ou garantia de recebimento desta autorização no original e com duas (2) 

cópias (por exemplo, para profissões médicas: decisão da autoridade de licenciamento 

no território federal, ou seja, garantia da autorização de exercício profissional 

respectivamente concessão da licença de exercício médico). 

 

Mais informações sobre o reconhecimento em: www.anerkennung-in-deutschland.de 

 Certificados de qualificação no original e duas (2) cópias: Diploma universitário (com 

folha suplementar) 

 

 Carta de motivação para a procura de emprego planeada com uma (1) cópia. Deve ser 

possível identificar os campos de trabalho e empregos em que está interessado, onde 

pretende candidatar-se e que alojamento irá utilizar. 

 

 Para trabalhadores qualificados com formação profissional reconhecida: 

Prova de conhecimentos da língua alemã de nível B1 através de um diploma de língua 

reconhecido no original e duas (2) cópias 

 

 Curriculum vitae em forma de tabela sobre a carreira profissional até à data com uma (1) 

cópia 

 

 Comprovação de meios financeiros suficientes 

 

Financiamento: 

Cada candidato deve ter pelo menos 947 € por mês disponíveis para a estadia na 

Alemanha. A prova (sob a forma de fundos próprios comprovados, conta bloqueada ou 

declaração formal de compromisso) destes fundos deve ser fornecida antecipadamente 

quando o pedido é apresentado. Por conseguinte, deve ser apresentada no momento da 

candidatura prova de meios financeiros no valor mínimo de 5.682,00 € e, 

adicionalmente, os fundos necessários para uma possível partida da Alemanha no valor 

de 1.400,00 €.  

 

Financiamento por conta bloqueada: 

Abra atempadamente a conta bloqueada ANTES de solicitar um visto. Ao solicitar um 

visto, apenas será aceitado a confirmação oficial de abertura, indicando o 

montante total pago e o montante mensal disponível. Uma confirmação sem menção 

destes montantes não é suficiente. O recibo de depósito ou de transferência sem a 

confirmação do banco acima referida não é suficiente. 

 

mailto:info@luanda.diplo.de
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=dk3lYYRDiCA654aJoLh5psLR1rlfVz8zUBY_PyxYh5Wkcu7Mx-hF!-165478963?path=null/reglementierteBerufe&such=eglementierte+berufe
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
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Financiamento através declaração de compromisso: 

Prova através de uma declaração de compromisso formal em conformidade com §§ 66, 

68 AufenthG, na qual uma pessoa se compromete por escrito a suportar os custos, no 

original com duas (2) cópias. 

 

 Seguro de saúde de acordo com as normas da UE (válido para todo o espaço 

Schengen, cobertura mínima: 30.000 €, válido a partir do dia de entrada para toda a 

estadia); a ser apresentado o mais tardar à recolha do visto! 

 

Candidatos que não têm a nacionalidade de Angola 
 Prova de residência habitual em Angola, por exemplo, visto de trabalho 

 

Taxa 
 Taxa de visto no montante de 75,- €. Pagável em AOA. O pagamento é feito em dinheiro 

no momento do pedido, o pagamento por cheque ou cartão de crédito não é possível. 

 

Totalidade 
 O pedido está completo: 

 ☐ Sim 

 ☐ Não, ainda faltam algumas das informações/documentos assinalados acima. 

 

Explicação em caso de solicitações incompletas: 

 

Fui informado de que a minha solicitação está incompleta. Estou ciente de que a 

apresentação de um pedido incompleto pode resultar na recusa. Não obstante, gostaria de 

apresentar a minha solicitação. 

 

_____________________________ Local, data, assinatura 
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