VISTO CANADENSE DE TRANSITO
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1) Formulário de solicitação de visto preenchido, validado e assinado igual ao passaporte.
(Clique aqui para abrir o formulário em PDF) ou (WORD EM PORTUGUÊS).
2) Formulário adicional canadense assinado igual ao passaporte. (PDF)
(Apenas um questionário adicional deverá ser preenchido por família)
3) Formulário de consentimento preenchido e assinado para apresentar a sua aplicação
mediante o VAC (PDF).
4) Formulário sobre informações familiar (PDF em INGLÊS) ou (WORD EM PORTUGUÊS)
5) Preencher check-list de documentos e assinar (PDF para visto de TRANSITO) ou (PDF para
visto de TURISMO)
6) 2 fotos 3cmx5cm (largura x altura) recentes e iguais ( fotos de outros tamanhos não são
mais aceitos pelo Consulado Canadense).
7) Uma cópia da carteira de identidade (ambos os lados).
8) Passaporte original com validade mínima de 6meses.
9) Passaporte original anterior com visto canadense (se possuir)
10) Prova de que possui recursos disponíveis e suficientes para se manter no Canadá.
• Último imposto de renda de pessoa fisica com o recibo de entrega.
• Três últimos holerites.
• Contrato social.
• Extratos bancários (Conta corrente/ poupança/ investimentos...).
11) Comprovação de laços sociais e econômicos com seu país de origem, EX. declarações de
seu empregador com indicação da conta bancária empresarial (se caso for empresário);
comprovação de sua inscrição em uma instituição de ensino brasileira (se você for estudante).
12) Se você for menor de 18anos, ambos os pais deverão assinar a autorização de viagem
para você poder viajar para o Canadá. Se você viajar com apenas um dos pais, o que não for
viajar deverá assinar a autorização.
13) Print da reserva aérea

Se você é funcionário registrado de uma empresa:
1) Todos os documentos acima.
2) 1 Cópia simples dos 3 últimos holerites recentes + carteira profissional/páginas com os
dados pessoais e o registro do empregador + carta do empregador definindo período de
férias/ Aviso de férias.

Se você é empresário:
1) Todos os documentos acima.
2) Cópia dos 3 últimos pró-labores + última alteração contratual.

Se você é autônomo ou não tem como comprovar renda:
1) Apresentar cópia simples do imposto de renda com recibo de entrega, pessoa física,
referente ao último exercício, de parentes diretos: pai / mãe/ irmãos ou cônjuge.
2) Apresentar cópia simples de extratos bancários de poupança e/ou aplicação financeira.
3) Apresentar cópia simples de RG do parente que está apresentando a renda ou cópia
simples da certidão de casamento.
4) Apresentar uma declaração do parente nominal ao Consulado Canadense que está
custeando as despesas de passagem aérea e estadia.
IMPORTANTE:
1) Estudantes deverão apresentar declaração escolar em papel timbrado atualizada.
2) Menor viajando desacompanhado dos pais:deverá apresentar autorização de viagem
assinado por ambos os pais reconhecida em cartório.
3) Menor viajando em companhia de apenas um genitor:deverá apresentar autorização de
viagem assinado pelo genitor que nao realizará a viagem - com firma reconhecida em cartório.
4) NÃO INCLUA:documentos das escrituras de propriedades, faturas dos serviços de utilidade
pública, extratos dos cartões de crédito. Documentos adicionais poderão ser solicitados.
Apresente somente fotocópias NÃO autenticadas. Os documentos originais não são
necessários e não serão devolvidos.
5) O Consulado Canadense poderá solicitar mais documentos caso julgue necessário.
6) Prazo mínimo de entrega do visto pelo Consulado Canadense - devido as novas transações
o prazo está incerto no momento – variando de 10 a 20 dias.
7) Caso você necessite retirar o seu passaporte antes do visto ser concedido, será necessário
apresentar uma carta ao Consulado Canadense escrita à próprio punho, explicando o motivo
da solicitação e assinar igual ao passaporte.
8) Assine SEMPRE conforme o PASSAPORTE. Caso seja diferente do mesmo o consulado
japonês não aceitará o pedido de visto.
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