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QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Para facilitar a análise de seu pedido de visto, por favor responda as questões abaixo: 
 
1) Faça uma breve descrição de suas atividades enquanto estiver no Canadá: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
2) Tem alguem conhecido no Canadá? (ex.: amigos, familiares, etc) não 9  sim 9   
    Se sim, liste abaixo e mencione qual o tipo de relacionamento: (ex.: pai, irmão, primos, amigos, etc) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
3) Faça uma breve descrição da ocupação atual do cônjuge se for o caso, assim como o nome completo  
    e endereço do empregador: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
4) Forneça telefones para contato de onde pode ser encontrado durante o horário comercial  
    caso necessitemos de fazer uma entrevista. (cód. área + tel + ramal): 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
5) Use este espaço caso queira fornecer mais informações. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Eu declaro ter dado respostas exatas e completas à todas as perguntas deste questionário. 
 
Nome legível: _________________________________________________________________________ 
        
                      ________________________________                                        _____/_____/________ 
                                           Assinatura                                                       Data 
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Consulado Geral do Canadá - Seção de Vistos e Imigração 

Centro Empresarial Nações Unidas -Torre Norte - Avenida das Nações Unidas, 12901 - 16º andar 
Brooklin - 04578-000, São Paulo, SP - Tel: 11 5509 4343 
website: www.canada.org.br   email: imm@canada.org.br  

  
INSTRUÇÕES PARA OBTENÇÃO DE VISTO DE RESIDÊNCIA TEMPORÁRIA 

(TURISMO / NEGÓCIOS / TRÂNSITO) 

HORÁRIOS 

ENTREGA DE DOCUMENTOS               RETIRADA DE PASSAPORTE  
Segunda à quinta-feira: 08:00hs às 11:00hs.              Segunda à quinta: l5:00hs às l6:00hs. 
Sextas-feiras: 08:00hs às 09:30hs.                      Sextas-feiras: l2:00hs às 13:00hs.  

DOCUMENTOS 

1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente principal. Um formulário apenas deverá ser preenchido 
por casal incluindo filhos dependentes menores de 22 anos. Filhos maiores de 22 anos deverão preencher formulário a 
parte.  

 
2. Passaporte atual válido e, caso haja, passaporte anterior que comprove viagens ao exterior.  
 
3. Uma fotografia recente (menos de seis meses) no tamanho 3X4 ou 5X7.  
 
4. Documentos que comprovem recursos financeiros e vínculos com o país de origem:   
a. Última declaração do imposto de renda, completa, junto com o recibo de entrega;  
b. Três últimos holerites (contra-cheques) / pró-labore; na ausência dos documentos citados, substituir por: 
c. Extratos bancários, carta do empregador confirmando férias/1icença ou escrituras de imóveis, contrato so
 

FORMAS DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
 
As únicas formas de pagamento para pedido de visto de visitante são: através de cheque administrativo ou depós
depositar, dirija-se a qualquer agência do BankBoston e faça um depósito em dinheiro no valor exato da taxa em n
Geral do Canadá, na conta corrente 37.7018.02 da ag. 0033 e apresente o original do comprovante de depósito banc
pedido de visto. Verifique o valor atual das taxas no telefone 011 5509 4343 ou no Consulado.  

ATENÇÃO: NÃO SERÁ ACEITA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PELA INTERNET OU DO
 

DOCUMENTOS ADICIONAIS PARA OS CASOS DE: 
 

- Cursos de idiomas até 24 semanas apresentar carta de aceitação; Acima de 24 semanas preencher formulário para per
- Viagens a negócios: carta da empresa mencionando o propósito da viagem e quem custeará as despesas.  
- Visto de trânsito: (permanência máxima de 48 horas) cópia do impresso da reserva aérea (print) ou da passagem e vis

destino. Isento da taxa de processamento.  
- Estrangeiro residente no Brasil: RNE (registro nacional de estrangeiro) original e fotocópia.  
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
A taxa de processamento não será devolvida mesmo que o pedido de visto seja recusado. Documentos adicionais pode
a qualquer momento. A apresentação incompleta do formulário e documentos poderá resultar na recusa do visto. 
entradas poderá ter validade de até três anos, nunca excedendo a data de vencimento do passaporte, o de uma entrada t
seis meses na maioria dos casos. Pedidos feitos pessoalmente são processados no mesmo dia e através de agê
despachantes e portadores em dois dias úteis. O formulário pode ser baixado também no site do Consulado: www.cana

Obrigado por seguir corretamente as instruções. 
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