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PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO (superior a 3 meses) 
 

JOVEM “AU PAIR” 
 

 

O agendamento do seu pedido de visto é feito através do site: saopaulo.consulfrance.org 
 

 

 Taxa em reais, em espécie ou cartão de débito = 99 €. 

 O comparecimento pessoal é obrigatório para solicitar o visto. 

 Após a análise do dossiê, o consulado se reserva o direito de solicitar outros documentos além dos solicitados, caso 
seja necessário. 

 O Formulário deve ser preenchido por completo com letra de forma legível, assinado e datado. 

 Formulário mal preenchido, documento ou cópias faltando = pedido incompleto = visto negado. 
 
 
 

LISTA DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS: originais + cópias no formato A4 
 
 

 1) 1 formulário de pedido de visto de longa duração preenchido, datado e assinado. 

 2) 
Passaporte (com validade mínima de 3 meses após a estadia prevista na França e com, no mínimo, 2 
páginas em branco para vistos) + cópia das 3 primeiras páginas. 

 3) 
2 fotografias recentes no formato 3,5 cm x 4,5 cm, sem data, de perto, coloridas, com fundo branco (o 
fundo colorido não será aceito). 

 4) Certidão de nascimento e/ou casamento. 

 5) Comprovante de residência no Brasil (SP, PR, SC, RS ou MS) no seu nome. 

 6) Carta de motivação em francês, datada e assinada, explicando o motivo do pedido de visto. 

 7) 
Convenção, elaborado no CERFA, entre o jovem “au pair” e a família acolhedora por um período máximo de 
um ano. 

 8) Atestado da escola do conhecimento básico da língua francesa ou do nível de francês adquirido. 

 9) 
Último diploma adquirido ou certificado de escolaridade ou grau de bacharel ou título aceito como 
equivalente. 

 10) 
Em caso de estudos da língua francesa: 
Pré-inscrição ou inscrição em um curso de francês (com as datas de início e término do curso). 

 11) 
Seguro viagem e de repatriamento internacional, válido para todo território Schengen, no valor mínimo de 
30.000 € para o período de permanência na França. 

 12) Para os estrangeiros residentes no território brasileiro: RNE ou visto válido. 

 
 

Site Internet do Consulado: https://saopaulo.consulfrance.org  
 

Dúvidas? visas.sao-paulo-cslt@diplomatie.gouv.fr  
 

 

 

 

 

Consulado da França em São Paulo 

Avenida Paulista 1842, 14 andar - 01310-923 São Paulo SP – Brasil 

: (55 11) 3371-5400 -  Fax: (55 11) 3371-5409 
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