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Vistos para trabalho na Alemanha
Como cidadã brasileira ou cidadão brasileiro você precisa de uma autorização de residência para
poder trabalhar e morar na Alemanha. Para isso, antes de viajar à Alemanha você tem que solicitar
um visto em uma representação diplomática ou consular da Alemanha no Brasil
. Favor observar
que o visto solicitado deve corresponder de fato ao objetivo da estadia. Com um visto emitido para
uma estadia (curta), de no máximo 90 dias, em princípio não é possível uma residência permanente
nem trabalhar na Alemanha.

Visto para trabalhadores qualicados com formação acadêmica ou com formação prossional
Se você tiver adquirido uma qualiﬁcação proﬁssional ou uma qualiﬁcação acadêmica no Brasil, poderá
obter uma autorização de residência, de acordo com § 18a ou § 18b, n° 1 da Lei Alemã de
Permanência (AufenthG), para aceitar um trabalho qualiﬁcado na Alemanha.
É preciso preencher os seguintes pré-requisitos:
Sua qualificação precisa ser reconhecida na Alemanha ou ser equivalente a uma formação alemã.
Se você quiser trabalhar em uma profissão regulamentada, por exemplo, em uma profissão da
saúde, é absolutamente necessário obter uma autorização para exercer a profissão.
Se você tiver uma oferta concreta de trabalho de um empregador na Alemanha, é importante que
sua qualificação reconhecida o capacite a exercer o trabalho. Isso significa que é possível um
emprego em profissões afins.
Você tem mais de 45 anos e vai viajar pela primeira vez com o objetivo de trabalhar na Alemanha?
Então, para esta atividade pretendida é necessário um salário anual bruto de no mínimo 45.540
euros (em 2020) ou a comprovação de previdência social adequada.

Cartão Azul da UE
O Cartão Azul da UE (§ 18b, n° 2 Lei Alemã de Permanência (AufenthG)) é um título de residência
especial para pessoas com qualiﬁcação acadêmica que queiram assumir um trabalho qualiﬁcado na
Alemanha.
É preciso preencher os seguintes pré-requisitos:
Você tem um diploma de ensino superior alemão ou um diploma de ensino superior estrangeiro
reconhecido ou um diploma de ensino superior estrangeiro, equivalente a um diploma de ensino
superior alemão.
Você já tem uma oferta de emprego concreta em uma empresa alemã.
Com este emprego você atinge um salário anual bruto de no mínimo 55.200 euros (em 2020). Para
empregos nas áreas profissionais de matemática, informática, ciências naturais, engenharia e
medicina vale um um salário anual bruto menor, de no mínimo 43.056 euros (em 2020). Neste
caso, é necessária a autorização da Agência Federal de Emprego (Bundesagentur für Arbeit (BA))
para o seu trabalho.
O emprego tem de ser apropriado à sua qualificação (diploma de ensino superior).

Visto de trabalho para especialistas em tecnologia da informação
Você tem experiência proﬁssional prática na área de tecnologia da informação e comunicação e
gostaria de trabalhar na Alemanha como especialista em TI? Independente do seu diploma, você pode
obter uma autorização de residência para exercer um trabalho qualiﬁcado na Alemanha, de acordo
com § 19c, n° 2 Lei Alemã de Permanência (AufenthG) conjugado com § 6 BeschV da regulamentação

sobre emprego. Você obterá mais informações sobre este tema na versão em inglês do "Make it in
Germany".

Visto para procurar vaga de emprego
Se a procura de vaga de emprego se conﬁgurar difícil do exterior, você terá a possibilidade de
solicitar um título de residência para essa ﬁnalidade, o qual possibilita a trabalhadores qualiﬁcados
viajarem à Alemanha para buscar emprego, de acordo com § 20, n° 1 e 2 Lei Alemã de Permanência
(AufenthG).
Quais pré-requisitos você tem que preencher para a concessão do visto para a procura de vaga de
emprego?
Você pode comprovar que tem formação proﬁssional ou formação acadêmica.
É preciso preencher os seguintes pré-requisitos:
Sua qualificação é reconhecida na Alemanha ou é equivalente a um diploma alemão. Você gostaria
de trabalhar em uma profissão regulamentada, por exemplo, na área de saúde é absolutamente
necessária uma autorização para exercer a profissão.
Se você tiver uma formação profissional, precisará comprovar conhecimentos da língua alemã para
a atividade visada. Em geral, é necessário o nível de proficiência linguística B1 do Quadro Comum
Europeu de Referência para Línguas (CEFR).
Você pode comprovar que seu sustento está garantido durante todo o período de residência, pois
você não tem permissão de trabalho neste período. Como garantia de meios de subsistência você
pode apresentar, por exemplo, o comprovante de uma conta bancária bloqueada ou um termo de
compromisso financeiro.

Documentos para a solicitação de visto
Acesse o site da Embaixada da Alemanha em Brasília para saber quais documentos você precisa para
solicitar o respectivo visto
. No site da embaixada você pode marcar um horário no agendamento
online

.

Você também encontra perguntas e respostas importantes no FAQ "Informações sobre entrada de
trabalhadores qualiﬁcados" da Embaixada da Alemanha no Brasil
.

Reconhecimento de diplomas
Em geral, ao solicitar um visto você precisa do reconhecimento de seus diplomas proﬁssionais ou
acadêmicos. Você obtém informações sobre o processo de reconhecimento, acessando a seção
"Trabalhar na Alemanha".
No âmbito do projeto "ProRecognition", a AHK São Paulo lhe fornece ajuda no que se refere ao
reconhecimento de formações proﬁssionais para trabalhar na Alemanha. Dirija-se diretamente à AHK
São Paulo
para obter mais informações sobre o reconhecimento de seus diplomas e suas chances no
mercado de trabalho alemão.
A Embaixada da Alemanha no Brasil

também disponibiliza informações importantes sobre

autenticação e tradução.
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