
TRADUÇÃO DO FORMULÁRIO  
« LONG SĒJOUR » « LONGA ESTADIA » 

 
01 Sobrenome 
02 Nome 
03 Sexo 
04 Data do nascimento 
05 Local do nascimento 
06 País de nascimento 
07 Outros sobrenomes (de solteira, pseudônimo, etc..) 
08 Nacionalidade atual 
09 Outra nacionalidade 
10 Tipo de documento de viagem : (escrever : « passaporte  ») 
11 Número do passaporte 
12 Nacionalidade do passaporte 
13 Data de expedição do passaporte e local da emissão do passaporte 
14 Data do vencimento do passaporte 
15 Endereço residencial e telefone 
16 Profissão 
17 Empregador (nome, endereço e telefone) 
18 Estado civil (solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo 
19 Não preencher 
20 Você pretende efetuar sua viagem para França com algum membro de sua família, favor 

indicar : 
- grau de parentesco 
- sobrenomes e nomes 
- data de nascimento 
- nacionalidade 

21 Estou solicitando um visto pelo motivo seguinte : 
        - e por uma duração de : 

22 Qual será seu endereço na França durante sua estadia ? 
23 Você irá exercer uma atividade remunerada na França ? 

               - Sim               - Não 
Nome e endereço completo e telefone do empregador 

24 Você irá continuar seus estudos na França ? 
              - Sim                - Não               - Quais ? 
  Nome e endereço do estabelecimento escolar que você está matriculado            

25 Você irá fazer um estágio na França ? 
              - Sim               - Não 
Indicar qual estágio 
Nome e endereço do estabelecimento que você irá efetuar o estágio. 
 

26 Como você irá se sustentar na França ? 
- Você é titular de uma bolsa ? 
- Sim            - Não 
- Indicar o nome e endereço da entidade que cedeu a bolsa, e o valor 

27 Você tem família na França ? 
        - Sim                 - Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Indicar o nome, a nacionalidade, o grau de parentesco, endereço e telefone 

28 Você tem correspondentes na França ? 
        - Sim                  - Não 
Indicar o nome, nacionalidade, profissão, endereço e telefone 

29 Você já morou mais de 3 meses consecutivos na França ? 
        - Sim                - Não 
Quais foram os endereços ? 

Local 
Data         Assinatura 


