
MANUAL DE SOLICITAÇÃO DE VISTO

MARÇO/2019

FINLÂNDIA



INTRODUÇÃO

LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
DE RESIDÊNCIA

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

O visto que deverá ser solicitado é o de Autorização de Residência

para Estudante Universitário.

1 - Formulário OLE_OPI devidamente preenchido, disponível no site

http://enterfinland.fi.

 

 

2 - Passaporte original, com data de validade para o período de

estadia.

 

3 - Uma foto 3,6 cm x 4,7.

 

4 - Carta de aceite da universidade finlandesa.

Consulado Geral Honorário da Finlândia em São Paulo.

Alameda Min. Rocha Azevedo, 38 /203 - Bela Vista

CEP 01410-001 - São Paulo / SP

+55 (11) 3061-0938

Obs.: verifique a cartilha "Enter Finland" para auxiliar no preenchimento.

Obs.: documento pode ser digital.

http://enterfinland.fi/


5 - Comprovação de capacidade financeira de, pelo menos, 560

euros mensais. Para comprovação, o valor do montante deve estar

em uma  conta bancária no nome do requerente.  Importante:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Apólice do seguro saúde com cobertura de despesas médicas de

120.000 euros. O seguro deve começar na data de entrada na

Finlândia e ser para até um ano de estadia. A apólice deve conter os

seguintes dados: dados pessoais do requerente, validade do seguro,

área da cobertura do seguro, o que o seguro cobre e os valores que o

seguro cobre.

 

7 - Comprovante do pagamento da taxa no eService ou na conta

bancária da Embaixada.

 

8 - Comprovante do pagamento da taxa de Sedex, caso não retire o

visto em São Paulo.

 

9 - Declaração de isenção de responsabilidade da Embaixada, caso

não retire o visto em São Paulo.

I - a capacidade financeira pode ser provada com um extrato bancário impresso
do caixa eletrônico, uma certidão assinada do banco, ou extrato impresso do
banco online (desde que conste o nome do requerente);
 
II -  os montantes exigidos devem estar numa conta corrente ou poupança. Contas
de investimentos não são aceitas;
 
III - a conta bancária deve estar no nome do requerente, e não no nome dos pais,
outros parentes ou numa conta conjunta;
 
IV - no momento da aplicação, a capacidade financeira deve ser provada para um
ano ou para toda estadia na Finlândia, se os estudos durarem menos de um ano;
 
V - também é possível apresentar certificado de bolsa com o valor montante,
caso o aluno tenha sido contemplado.



PROCESSO
    Primeiramente é necessário preencher o formulário online no site de

serviços migratórios da Finlândia. Para isso, verifique a cartilha

explicativa "Enter Finland". 

 

    Em seguida, é preciso agendar um momento no Consulado da

Finlândia em São Paulo, para coletar suas digitais e apresentar toda

documentação listada no item anterior. Para agendar um horário no

Consulado, basta enviar um e-mail para: consular.bra@formin.fi.

 

    Os documentos recebidos pelo Consulado da Finlândia em São

Paulo serão processados e encaminhados ao Serviço de Migração

(responsável pela emissão do visto). 

TEMPO DE RESPOSTA
    O tempo de processamento é de, em média, 90 dias. O Serviço de

Imigração poderá entrar em contato com o requerente, caso necessite

de informações adicionais.

 

    O Serviço de Migração enviará a carteira de visto ao Consulado da

Finlândia em São Paulo após aprovação. O visto poderá ser retirado

no Consulado da Finlândia em São Paulo ou enviado para o

requerente via correio. 

ATENÇÃO!
    Estar com o visto de entrada não dá direito à entrada automática no

país. A decisão final sobre sua entrada somente é dada no ponto de

entrada pela autoridade de imigração. É decisão soberana do país

aceitar ou não a entrada de estrangeiros no seu território. 



     A desconfiança sobre os reais motivos da ida ao país é razão

suficiente para não permitir a entrada do estrangeiro. Adote sempre

tom respeitoso e evite cair em contradições nos contatos que

porventura realizar com as autoridades estrangeiras.

LINKS ÚTEIS
Consulado Geral Honorário da Finlândia em São Paulo.

https://finlandabroad.fi/web/bra/estudantes

 

Portal Consular - Ministério de Relações Exteriores:

www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino

 

Diretoria de Relações Internacionais - Univates

www.univates.br/dri

 

CONTATOS ÚTEIS

Consulado Geral Honorário da Finlândia em São Paulo.

consular.bra@formin.fi

+55 (11) 3061-0938

 

Diretoria de Relações Internacionais - Univates:

intercambio@univates.br

(51) 3714-7019

 




