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Informações gerais  
 
Em determinadas condições, cidadãos estrangeiros podem receber uma autorização de trabalho e um 
visto para iniciar uma atividade profissional na Alemanha. Consulte no link do site "Trabalhar na 
Alemanha" (Arbeiten in Deutschland) quais grupos de pessoas ou profissões podem receber uma 
autorização de trabalho:   
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/WorkingandJobSeeking/Detail/index.htm?dfContentId
=L6019022DSTBAI515350  
Também há várias outras informações em www.make-it-in-germany.com . 
 
Tempo de tramitação 
 
Vistos de trabalho geralmente requerem a aprovação da Agência Federal do Trabalho e, eventualmente, 
do Departamento de Estrangeiros. O tempo de tramitação vária muito. Para a tramitação do seu 
requerimento de visto você deve prever em torno de seis semanas (contando a partir da data de 
entrega da documentação completa).  
A Embaixada alemã emite o chamado visto nacional que, via de regra, tem validade de três meses. 
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 se cadastrar no Departamento de Estrangeiros 
competente para o seu novo local de residência imediatamente após entrar no país. É lá que você 
receberá 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. A Embaixada alemã e, possivelmente, o Departamento de 
Estrangeiros competente, examinam a documentação apresentada em cada caso individual para decidir 
se o visto solicitado poderá ser concedido. 
 
Documentação para o requerimento 
 
Para solicitar o visto, você precisa apresentar a seguinte documentação no original com duas cópias: 
 

 passaporte, que deverá ter uma validade de, pelo menos, três meses para além da data de saída 
da Alemanha, no original e com duas cópias da página com os dados pessoais  

 formulário "requerimento de concessão de uma autorização de residência" (duas vias) 

 declaração nos termos do artigo 54 parágrafo 2 da Lei alemã de Permanência (AufenthG) 

 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 de emprego e com indicação do valor do salário mensal 
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 no caso de intercâmbio de funcionários: carta do empregador confirmando o envio do 
funcionário para a Alemanha 

 CV profissional em alemão 

 comprovantes da sua qualificação profissional, por exemplo, diploma universitário ou atestados 
de trabalho (legalizados e acompanhados de tradução em língua alemã feita por tradutor 
juramentado). Em caso de diplomas de conclusão estrangeiros: comprovante sobre o 
reconhecimento ou a revalidação da formação na Alemanha (confira a informações: 
www.recognition-in-germany.de). Em caso de qualificação profissional estrangeira: certificado 
de equivalência (confira as informações no site: www.bq-portal.de) 

 se houver, aprovação antecipada da Agência Federal do Trabalho 

 comprovante do seguro-saúde (seguro-saúde de viagem para os três primeiros meses depois da 
entrada no país com uma cobertura de, no mínimo, 30.000,00 EUR ou 50.000,00 USD - antes da 
concessão da autorização de residência pelo Departamento de Estrangeiros (cf. item I) é 
necessário contratar um seguro-saúde mais longo na Alemanha). O seguro-saúde deve ter 
validade a partir do primeiro dia da entrada planejada no país. 

 
Assegure-se de entregar a documentação completa do requerimento! Requerimentos incompletos 

podem levar à recusa do requerimento de visto. 
A fim de reduzir o tempo de tramitação e espera, pedimos que você apresente a documentação em 

três jogos: um jogo de originais e dois jogos de cópias. Pedimos que você organize os jogos na ordem 
acima mencionada. Obrigado por sua ajuda! 

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

 
Taxas 
 
A taxa para um visto nacional é de 75,00 EUR. 
A taxa deve ser paga no ato do requerimento em kwanzas em espécie. Não será recebido ou aceite 
pagamento em espécie em euros ou com cheque. 
 
A Embaixada encontra-se à sua inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida que surja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso legal: 
Todas as informações contidas neste folheto baseiam-se em informações e avaliações por parte da Embaixada à data da 
redacção do texto. Não são dadas garantias quanto à integridade e exactidão do texto, nomeadamente devido a alterações 
entretanto ocorridas. Em caso de dúvida, queira fazer o favor de contactar a Secção Consular da Embaixada. 
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