
  

  
 

CONSULADO-GERAL DA FRANÇA NO RIO DE JANEIRO 
SERVIÇO DE VISTOS 

 
PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO PARA O  

PROGRAMA FÉRIAS-TRABALHO 

JOVENS BRASILEIROS DE 18 A 30 ANOS (Sem acompanhantes) 

(Atenção! O pedido pode ser realizado até a véspera do aniversário de 31 anos) 

 

O titular deste visto pode permanecer na França por um período máximo de um ano, sem ter 

que se registrar junto ao OFII (Escritório Francês de Imigração e Integração). 

O titular de um visto Férias Trabalho não pode prolongar a sua estadia na França ou solicitar 

uma autorização de residência na Prefeitura. 

O titular de um visto Férias Trabalho está autorizado a procurar e ocupar um emprego de 

acordo com os regulamentos franceses após sua chegada na França. Para mais 

informações sobre a duração legal do trabalho na França, vous pouvez consulter la page 

www.service-public.fr. Consultez la brochure informative relative au séjour et travail en France 
 
ATENÇÃO: Os pedidos poderão ser feitos com antecedência de no máximo 2 meses 
antes da viagem para a França. 
Formulário e agendamento : www.ambafrance-br.org. 

Visto gratuito 

Formulário inteiramente preenchido, de modo legível, com data e assinatura 

A apresentação de um dossier completo não significa necessariamente que o visto será aprovado. 

O dossiê deverá ter 2 jogos de documentos: original e cópia. 

 

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

2  2 fotos 4x5 atuais (cf. normas para a foto)  

3  Passaporte com pelo menos 1 ano e 3 meses de validade, (cópias das paginas contendo 

seus dados pessoais) 

4  Comprovante de residência no Brasil 

5  Copia de sua identidade 

6  Uma carta de motivação descrevendo o objetivo da viagem assim como seu C.V. 

Conhecimento da lingua francesa recomendado 

7  
Comprovantes financeiros pessoais : último extrato bancário pessoal recente (menos de 1 

mês) ou uma declaração de seu banco comprovando um valor de pelo menos 2.500 euros 

ou o equivalente à 2.500 euros em reais– o cartão de crédito ou meios financeiros de 

terceiros não serão aceitos. 
8  Seguro de saúde internacional para toda a duração da estadia. 

Este seguro deve cobrir todos os riscos de doenças, maternidade, invalidez e 

repatriameto 

9  Certificado médico atestando boa saúde 

10  Antecedentes criminais 

11  Justificar rendimentos suficientes para a compra da passagem aérea (valor a mais dos 

2.500 estipulados no ítem 7) 

 

https://co.ambafrance.org/IMG/pdf/2016_03_21-fiche_information_pvt-_cej.pdf?13668/d83f7458efeadea2a397abe4165879b7d53bc731
http://www.ambafrance-br.org/
https://riodejaneiro.consulfrance.org/5001-Normas-para-as-fotos-de-pedidos-de-visto

