
AMBASSADE DE FRANCE A BRASILIA

PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO (ACIMA DE 90 JOURS)
ESTAGIÁRIO EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE SAÚDE

Agendar pelo site: www.ambafrance-br.org/vistos

 Taxa de visto : 99,00€ pago em moeda local (reais)
 O comparecimento pessoal é obrigatório para a solicitação do visto
 A apresentação de um dossier completo não significa necessariamente que o visto será aprovado. 
Além disso outros documentos poderão ser solicitados.
 Formulário inteiramente preenchido, de modo legível, com data e assinatura

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER : Originaux + Photocopies au format A4

1) 1 formulário de pedido de visto de longa duração devidamente preenchido e assinado

2)
Passaporte com no máximo 10 anos de validade e que deve ter ainda 3 meses de validade após o término
da estadia (cópias das 3 primeiras páginas contendo seus dados pessoais) 

3) 2 fotos 3,5 x 4,5 recentes

4) Certidão de nascimento ou casamento

5) Justificativa de residência no Brasil

6) Convenção quadro de cooperação internacional

7)
Convenção de estágio completamente preenchida,  estabelecida por por um estabelecimento público de
saúde com o carimbo da DIRECCTE com cópia (modelo anexo)

8) Cópia do diploma de medicina, de farmaceutico ou enfermeiro 

9) Justificativa do estatuto do requerente no estabelecimento de saúde do país de origem

10) Justificativa do nível de francês  (diplômas, formações linguisticas, etc…).

11)

Comprovantes dos meios de subsistência para a duração do estágio:
Seja qual for o seu estatuto no seu país de origem o estrangeiro com diploma de médico ou de farmacêutico
com o estatuto de “stagiaire associé” recebe do estabelecimento de saúde aonde ele foi designado uma 
remuneração de acordo com os estudantes que fazem residência médica em aplicação ao artigo R6153-44 
do código de saúde pública. 

12)

Alojamento na França = documento que especifica as condições de habitação do requerente de visto 
durante a sua formação:
- se houver um hotel: Reserva e recursos para cobrir os custos;
- se houver uma acomodação em uma residência particular: declaração de próprio punho do responsável;
- se houver uma estadia em uma instituição ou fornecido por um estabelecimento apresentar o certificado da
instituição 
- ou uma carta explicativa sobre as condições de alojamento.
Em todos os casos, o candidato deve fornecer o endereço do lugar aonde será hospedado em sua chegada 
na França, mesmo que seja um alojamento temporário.

13)
Seguro de viagem e de repatriamento internacional, no valor mínimo de 30.000 euros para o período de
permanência na França

No período máximo de 3 meses, o solicitante deve se apresentar no OFII competente do seu local de residência
na França. Para maiores informações: http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
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