
EMBAIXADA DA FRANÇA EM BRASÍLIA
SETOR DE VISTO

PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO (acima de 3 meses)

VISITANTE

Formulário e agendamento : www.ambafrance-br.org/vistos.
Taxa de visto: equivalente à 99 euros na moeda local.
O comparecimento pessoal é obrigatório para solicitar o visto. 
A apresentação da documentação completa não garante necessariamente a emissão do visto.
Documentos complementares podem ser solicitados caso seja necessário. 
O dossiê deverá conter 2 jogos de documento : original e cópia.

1 1 formulário de pedido de visto de longa duração preenchido, datado e assinado.

2 Passaporte (emitido há menos de 10 anos, com validade mínima de 3 meses
após a estadia prevista na França e com + cópia das 3 primeiras páginas.

3 2 fotos recentes no formato 3,5 x 4,5.

4 Certidão de nascimento e/ou de casamento com tradução juramentada

5 Comprovante de residência no Brasil.

6 Carta de motivação em francês justificando o projeto na França.

7 Comprovantes  da  situação  sócio  econômica  no  país  de  residência:  férias
sabáticas, aposentadoria, vínculo empregatício, etc.

8 Garantias financeiras regulares e suficientes à duração:

- última declaração de imposto de renda ;

- 3 últimos contracheques/folhas de pagamento/aposentadoria/etc ;

- extrato de conta bancária corrente e poupança dos últimos 3 meses.

9 Certidão negativa criminal ;

10 Declaração de que não exercerá nenhuma atividade profissional na França (feita
de próprio punho, datada e assinada).

11 Comprovante de estadia pelo período mínimo de 90 dias :

- Reserva de hotel; ou

- Contrato de locação de imóvel ; ou

- Carta convite de um residente na França, acompanhada de comprovante de
residência e da cópia da identidade/ou passaporte com visto e carte de séjour.

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

13 Para os estrangeiros residentes no território brasileiro, RNE ou visto válido.

http://www.ambafrance-br.org/

