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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
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REQUERIMENTO, COM FUNDAMENTO LEGAL:
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DO ESTRANGEIRO:
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IJK LMNO

IQK Estado civil

`eK fTYZOWT^ZVTVM

IRK STUT VM WTXYZ[MWUO

I\K ]XYO^T_ZVTVM

`aK b_OcZXXdO

`IK SOYg[MWUO VM hZTiM[ - Validade

``K jgWkdO WO l_TXZ^

`mK nlo

`JK tWcO_[T_ T u^UZ[T _M[gWM_TkdO vM_YMrZVT vM^O
estrangeiro no exterior:

`pK qOYT^ VM U_TrT^sO

`QK tWcO_[T_ T _M[gWM_TkdO wgM O MXU_TWiMZ_O Z_x vM_YMrM_ WO bTyXz

`RK ]NvM_Z{WYZT v_OcZXXZOWT^z _M^TkdO VTX M[v_MXTX WTX wgTZX cOZ M[v_MiTVO| cgWk}MX MNM_YZVTX YO[ T _MXvMYUZhT Vg_TkdO| ^OYT^ e
data, por ordem cronológica, discriminando as atividades YO[vTUyhMZX YO[ TX wgM O YTWVZVTUO VMXM[vMWsT_x WO l_TXZ^K

`\K SMvMWVMWUMX ^MiTZX

maK ~ZvO VM hZXUO
~M[vO_x_ZO

bT_MWUMXYO

meK b_TO

STUT WTXYK

fTYZOWT^ZVTVM SOYg[MWUO VM hZTiM[ - Validade

mIK MvT_UZkdO YOWXg^T_ r_TXZ^MZ_T WO MNUM_ZO_

Permanente

4.

DO REPRESENTENTE LEGAL

m`K fO[M
mmK nbj

mpK nO__MZO M^MU_WZYO
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DECLARAÇÃO GERAL DE RESPONSABILIDADE:

 (RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL e CNPJ DA ENTIDADE REQUERENTE
PESSOA QUE ESTÁ ASSINANDO ESSE TERMO)     

  (NOME E CPF DA
    
   ¡  ¡  ¡  ¡ ¢  £¤ ¥ ¡¦
§¨ ¡      ¡ ¡  © ª¡ «    ¡ 
(se houver)¬
b) Assume a responsabilidade pela repatriação do estrangeiro e de seus dependentes (se houver)    ¬
c) Caso o(s) estrangeiro(s) continue(m) a perceber remuneração no exterior, comprometo-

¯ ®   °   ±

 ®  ¡ 

d) Informa que o estrangeiro exercerá suas funções no(s) endereço(s) abaixo relacionado(s), comprometendo-  ®

à  ²  ³ ¡ ¡ ¡     ´  ¡¦

6.



(ENDEREÇO COMPLETO)¬

b.

(ENDEREÇO COMPLETO);

c.

(ENDEREÇO COMPLETO);

TERMO DE RESPONSABILIDADE:

47. Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, serem verdadeiras as informações transcritas neste documento,
comprometendoµme, inclusive, a comprová-las, mediante a apresentação dos documentos próprios à fiscalização.

¶  £

¡      jurídica responsável pela chamada do estrangeiro, discriminando-se o nome
completo, qualificação, CPF, apondo-se o nome e a função e o carimbo da entidade.
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CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS
A (nome da empresa/pessoa física), estabelecida em (endereço completo), representada por (nome
do representante legal da empresa) e (nome e dados do candidato), tem contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O supramencionado é contratado na forma da legislação em vigor para
exercer a função ___________, que abrange as seguintes atividades: (detalhar as atividades que o
estrangeiro exercerá).
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo deste contrato terá início em até trinta dias após a entrada do
contratado no Brasil e vigorará até o prazo final estabelecido no visto.
CLÁUSULA TERCEIRA: Pela execução dos serviços citados, a contratante pagará salário mensal
de R$_______(discriminar os valores dos benefícios, quando for o caso).
CLÁUSULA QUARTA: O candidato virá ao Brasil _______________ (desacompanhado ou
acompanhado). Se vier acompanhado, devem-se discriminar os nomes dos dependentes legais do
estrangeiro.
CLÁUSULA QUINTA: A (nome da empresa/pessoa física) compromete-se a pagar as despesas
relativas à repatriação do estrangeiro contratado.
CLÁUSULA SEXTA: A repatriação ao país de origem será definitiva ao final do contrato ou ao
final da prorrogação, se houver, ou no interregno entre os períodos, caso ocorra distrato, nos termos
da Lei, comprometendo-se a contratante a comunicar o fato, em até quinze dias, à CoordenaçãoGeral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego.
CLÁUSULA SÉTIMA: O contratado não poderá exercer sua atividade profissional para outra
empresa/pessoa física, senão àquela que o tiver contratado na oportunidade de concessão do visto,
conforme o disposto na Lei.

Assinatura e identificação do responsável legal pela empresa/pessoa física.
Assinatura do estrangeiro contratado.

¼½¾¿À½ II
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS
A (nome da empresa/pessoa física), estabelecida em (endereço completo), representada por (nome
do representante legal da empresa) e (nome e dados do candidato), tem contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O supramencionado é contratado na forma da legislação em vigor para
exercer a função ___________, que abrange as seguintes atividades: (detalhar as atividades que o
estrangeiro exercerá).
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo deste contrato terá início em até trinta dias após a entrada do
contratado no Brasil e vigorará por prazo indeterminado.
CLÁUSULA TERCEIRA: Pela execução dos serviços citados, a contratante pagará salário mensal
de R$_______(discriminar os valores dos benefícios, quando for o caso).
CLÁUSULA QUARTA: O candidato virá ao Brasil _______________ (desacompanhado ou
acompanhado). Se vier acompanhado, devem-se discriminar os nomes dos dependentes legais do
estrangeiro.
CLÁUSULA QUINTA: A (nome da empresa/pessoa física) compromete-se a pagar as despesas
relativas à repatriação do estrangeiro contratado, em caso de distrato, comunicando o fato em até
quinze dias à Coordenação-Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego.

Assinatura e identificação do responsável legal pela empresa/pessoa física.
Assinatura do estrangeiro contratado.

ÁÂÃÄÅÆÇÃÈÂ DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO:

ÉÊ Processo nº:
ËÊ Empresa/P. Física:
ÌÊ Estrangeiro:
ÍÊ Passaporte:
ÎÊ ÏÐÑÐ ÒÐ ÓÔÑÕÐÒÐ ÒÖ Ó×ÑÕÐÔØÓÙÕÖ ÔÖ ÚÐÛ×:

