VISTO CANADENSE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS :
- Se o requerente viajou para o Canadá e ou Estados Unidos da América nos
últimos 10 anos com visto de visitante, apresentar:
Passaporte (Validade Mínima 06 Meses);
Passaporte anterior (se tiver);
Formulário Residente Temporário preenchido e assinado;
Obs.: O formulário deve ser preenchido por completo eletronicamente e, após
gerar o código de barras, imprimir e assinar – Esclarecemos que o
preenchimento correto do formulário é de extrema importância para a aprovação
do visto, podendo acarretar recusa informações inadvertidas.
Formulário Adicional preenchido e assinado;
Formulário Family Information;
Termo de Consentimento;
Formulário Use of Representative
02 fotos 3x5 cm recentes;
 **Cópia do passaporte com visto canadense e ou americano e carimbo de
entrada em um dos países;
 **Print da reserva aérea e visto para o país de destino (em caso de visto de
trânsito)
 **Carta da empresa (em caso de visto de negócios)
 **Aceitação do curso canadense (em caso de cursos até seis meses)
 **Autorização para menores viajar desacompanhado – firma reconhecida
 **Convite e prova de status no Canadá (em caso de visitar parente ou amigo).
TRÂMITE NORMAL PARA VISTO (Turismo, negócios, estudos inferior a seis meses
e trânsito):
Passaporte (Validade Mínima 06 Meses);
Passaporte anterior (se tiver);
Formulário Residente Temporário preenchido e assinado;
Obs.: O formulário deve ser preenchido por completo eletronicamente e, após
gerar o código de barras, imprimir e assinar – Esclarecemos que o
preenchimento correto do formulário é de extrema importância para a aprovação
do visto, podendo acarretar recusa informações inadvertidas.
Formulário Adicional preenchido e assinado;
Formulário Family Information;
Termo de Consentimento;
Formulário Use of Representative
02 fotos 3 x 5 cm – recentes;
Declaração de Imposto de Renda do ano corrente (+ Recibo de Entrega) –
xerox;
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03 últimos holerites e Declaração de férias – para empregados – xerox;
Contrato Social + 03 últimos DECORES - p/ empregadores;
Extrato bancário
Comprovante de escolaridade para estudantes;
Autorização de viagem com firma reconhecida em cartório (menores de 18
anos de idade;
Carta de custódia da família canadense (para menores de 18 anos de idade
viajando desacompanhados);
A negócios juntar carta da empresa.
Prazo para concessão: 20 dias úteis
TRÂNSITO:
 Acrescentar o Print da reserva aérea;
 Visto para o país de destino.
 Prazo para concessão: 20 dias úteis
A ESTUDOS ATÉ 06 MESES:
Acrescentar carta de aceitação do Curso;
Carta de custódia da família/escola canadense (para menores de 18 anos de
idade viajando desacompanhados);
 Prazo para concessão: 20 dias úteis.
VISITAR PARENTES OU AMIGOS:
Toda a documentação para visto de turismo, acrescentando convite e prova de
“status” da pessoa que irá visitar.
Prazo para concessão: 20 dias úteis
A ESTUDOS ACIMA DE 06 MESES:
Acrescentar Carta de aceitação do Curso;
Declaração de custeio;
Formulário para Estudante / Formulário Adicional;
Autorização de viagem com firma reconhecida em cartório (menores de 18
anos de idade);
Carta de custódia da família canadense (para menores de 18 anos de idade
viajando desacompanhados);
*Comprovante do exame feito por um médico cadastrado pelo Consulado.
*Obs.: Após o recebimento do processo de visto de estudos, o Consulado irá
contatar o solicitante através de e-mail ou telefone para que o mesmo dê início
ao exame médico.
 Prazo para concessão: 70 dias aproximadamente.
Av. São Luís, 50 - 24o. andar conj. 242-ABC - Edifício Itália - Centro - São Paulo - SP - 01046-000 - Fone: (011) 3217 9555
Fax.: (011) 3258 1935 - E-mail: celestino@celestinodesp.com.br
site: www.celestinodesp.com.br

