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Contatos no Brasil
No Brasil já existem muitas possibilidades de estabelecer contatos com empresas alemãs, através de
projetos, cooperações e workshops. Isto beneﬁcia proﬁssionais, estudantes e pesquisadores antes de
sua chegada à Alemanha. Nós listamos algumas dessas ofertas aqui para você.

Para prossionais qualicados
Você é um profissional experiente no Brasil com uma qualificação profissional reconhecida pelo
estado nas áreas de engenharia elétrica, hotelaria, tecnologia da informação e telecomunicações,
engenharia civil ou transporte ferroviário. Você quer viver e trabalhar na Alemanha a longo prazo?
Em tal caso, conheça o projeto “Hand in Hand for International Talents
Trabalhe na Alemanha - AHK São Paulo
:

”.

Se você tiver concluído uma formação na área de saúde, poderá se registrar na Câmara BrasilAlemanha de São Paulo. A AHK São Paulo disponibiliza informações e lhe fornece ajuda para buscar
trabalho na Alemanha.
ProRecognition - Reconhecimento de formação profissional para trabalhar na Alemanha
No Brasil, a AHK São Paulo lhe dá suporte no âmbito do projeto "ProRecognition" no que concerne o
reconhecimento de formação profissional para trabalhar na Alemanha. Para obter mais
informações sobre os requisitos para o reconhecimento de seus diplomas e as oportunidades
existentes no mercado de trabalho alemão, dirija-se diretamente à AHK São Paulo
.

Para alunos de alemão
O Goethe-Institut é o instituto
cultural de âmbito internacional da República Federal da Alemanha.
Ele promove o conhecimento da língua alemã no exterior e o intercâmbio cultural internacional. O
Goethe-Instiut oferece cursos de alemão em 5 locais no Brasil. Além disso, oferece uma série de
possibilidades para aprender alemão online.

Para estudantes e pessoas interessadas em estudar
DAAD – Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico serve para promover o intercâmbio acadêmico e
científico. O DAAD dá consultoria sobre todas as questões relacionadas a estudos e pesquisa na
Alemanha e coordena, entre outras coisas, a seleção de candidatos brasileiros a programas de
bolsa. No Brasil, o DAAD está sediado no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Sistema Dual de Ensino no Brasil:
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha oferece o Sistema Dual de Ensino, pautado pelo
sistema de ensino alemão. Pessoas em formação passam da escola para a empresa, aliando teoria
e prática através da vivência no dia a dia corporativo. O certificado de conclusão é reconhecido no
Brasil e na Alemanha. Na AHK do Rio de Janeiro existe, além disso, a possibilidade de se informar
mais sobre curso superior de Administração no Sistema Dual
.

Para as pessoas interessadas em pesquisa
DWIH São Paulo:
O Centro Alemão de Ciência e Inovação em São Paulo (DWIH São Paulo) – apoia as relações
bilaterais entre o Brasil e a Alemanha na área de ciência e pesquisa. Como instância consultiva, o
DWIH está disponível para docentes, estudantes e agentes das áreas de ciência, tecnologia e

inovação.

Para outras perguntas sobre trabalho e vida na Alemanha
Se você tiver perguntas sobre
Busca de emprego, trabalho e profissão na Alemanha
Reconhecimento de diplomas estrangeiros
Viagem à Alemanha e residência
Cursos de alemão
Você poderá entrar em contato com especialistas da hotline Trabalhar e Viver na Alemanha. Tanto faz
se por e-mail, chat ou hotline, em alemão ou inglês - nossos especialistas vão lhe dar uma
consultoria personalizada
.
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