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  Permanência de até 90 dias 

 
 
Turismo 
 
 Brasileiros que pretedem ir a Nova Zelândia, não precisam de visto para entrar no 

país. 

 A razão disto é porque o  Brasil faz parte de um acordo que envolve vários países. 

Esse acordo é chamado “Visa Waiver agreement”.  Ele envolve países como Andorra, 

Argentina, Áustria, Bahrain, Belgium, Brunei, Bulgária, Canadá, Chile Croácia, 

República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong 

Kong, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coréia do Sul, Estados Unidos, África do 

Sul, Espanha, Polônia, etc.  

 Sendo de um país que faz parte desse acordo (Visa Waiver Agreement), você 

preencherá um formulário (Arrival Card) para o requerimento do visto quando chegar ao 

país.  

 

Requerimentos para a entrada no país 

 Mesmo não tendo que ter um visto para a entrada na Nova Zelândia, você ainda 

terá que atender certos requerimentos  de obrigação do país. 

Saúde - Para pessoas com Tuberculose ou qualquer outro tipo de doença que esteja 

precisando de tratamento médico constante, o visto de entrada no país não será aprovado.  

Caráter - Se voce se encaixa nos Atos de Imigração da sessão 15 e 16, o visto de entrada 

na Nova Zelândia não será aprovado.   

 



Para mais informações sobre os requerimentos de Saúde e Caráter, acessar o site da 

embaixada da Nova Zelândia. 

 

Família 

 No caso do formulário do visto, o formulário preenchido cobrirá você, seu 

parceiro (a), e filhos dependentes de até a idade de 19 anos. Filhos com idade acima de 

20 anos, e nao dependentes, deverão preencher seu próprio formulário. 

 

Tempo para Visita 

 Você poderá ficar na Nova Zelândia por 3 meses em cada visita, e não mais que 6 

meses por ano.  

 Você também terá que ter passagem de volta ou para outro país que você tenha o 

direito de entrada.  

 

Recursos 

 Você também precisará mostrar provas de que tenha recursos para se manter 

durante sua estadia na Nova Zelândia.  

ü NZ$ 1000 por pessoa, e por mês de visita. 

ü NZ$ 400 por pessoa por mês, sendo que as acomodações já estejam pagas. 

(exigimos comprovante do pagamento).  

A apresentação de recursos para a estadia na Nova Zelândia pode ser informado por: 

ü Dinheiro 

ü Travellers’ checks (cheque de viajante) 



ü Cheques Bancários 

ü Cartão de Crédito (comprovante do cartão de crédito comprovando crédito 

suficiente para a estadia).  

 

Plano de Saúde 

 É recomendado que tenha um plano de saúde compreensivo, com duração para 

toda a sua estadia na Nova Zelândia.  

 

DOCUMENTOS 

 

ü Passaporte- O passaport deverá estar em dia e terá que ter uma validade de atá 3 

meses após a data de saída da Nova Zelândia.  

ü Visto- Brasil faz parte do acordo do “visa free countries”, isso significa que você 

não precisará de visto para visitar a Nova Zelândia.  

 

FONTE:  http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/visit/ 

 

 

 

  

 

 

 



  Permanência acima de 90 dias 

 
 
Estudante 
 
 A Nova Zelândia oferece vàrios tipos de cursos qualificados. Desde cursos de 

inglês qualificados até cursos de pós-doutorado em universidades respeitadas em todo 

mundo.  

 De acordo com o site de imigração da Nova Zelândia, uma pessoa que está se 

matriculando pela primeira vez, deverá ter uma oferta de uma instituição de educação na 

Nova Zelândia. Esta oferta deverá incluir:  

ü Nome da Instituição 

ü Nome do Programa ao qual o aluno estará inscrito e a duração do curso. 

ü Prova de que o pragrama de estudo e a institução de educação se encontra com os 

requisitos da Nova Zelândia para alunos internacionais. 

ü O cuso do programa de estudo completo e, se o pragrama for mais longo que um 

ano, o custo da anuidade do curso. 

ü Se o aluno deverá pagar a mensalidade. 

ü Se as taxas são domésticas ou internacionais. 

ü Se o aluno estudará por tempo integral ou parcial. 

ü Confirmação de que todos os requisitos do Código de Conduta para o cuidado 

pastoral dos estudantes internacionais são cumpridas, incluindo alojamento para 

menores de 18 anos e os pré-requisitos para seu programa de  estudo.  

 



 Se o aluno está retornando à instituição para continuar um curso, como por 

exemplo, está retornando para o Segundo ano de um curso de 3 anos no exterior. O 

estudante terá que provar: 

ü Confirmação de matrícula da instituição. Isso deverá incluir: 

• O nome do programa de estudo 

• Taxa annual do programa de estudo. 

• Se o aluno estuda tempo integral ou tempo parcial.  

 Você também precisará atender os requerimentos de Saúde e de Caráter, assim 

como terá que provar que as intenções de sua estadia na Nova Zelândia são autênticas.  

Saúde- Pessoas com Tuberculose, ou qualquer outro tipo de doença que nessecite  de 

tratamento médico constante, o visto de entrada no país não será aprovado.  

Você não precisará apresentar um certificado médico, a não ser que o Formulario de 

aplicação de visto de estudante (INZ1012) ou guia do visto de estudante (INZ 1013) 

indicar ser necessário.  

Se for estudar na Nova Zelândia por mais de 6 meses, talvez precisará apresentar um 

certificado de Raio-X peitoral para mostrar que foi examinado para a tuberculose.  

Você devera ter um plano de saúde e um seguro viagem como condição de seu visto.  

Caráter- Se voce se encaixa nos Atos de Imigracao da sessão 15 e 16, o visto de entrada 

na Nova Zelândia não sera aprovado.   

 Se você está morando por mais de 2 anos na Nova Zelândia, deverá apresentar a 

“Police Certificate” de seu país de origem ou de um país onde tenha morado por 5 ou 

mais anos desde os 17 anos de idade. O certificado deverá ser dos últimos seis meses.  

 



Recursos Financeiros 

 Você deverá provar que terá suporte financeiro pelo tempo de sua estadia na Nova 

Zelândia.  

 Os recursos finaceiros que você deverá comprovar irão depender do tempo de seu 

programa de estudo.  

ü Se seu programa de estudo e menor que 36 semanas (mais ou menos 9 meses),  

seu requerimento deverá ser de NZ$ 1,250 por mês de estudo. 

ü Se seu programa de estudo e mais longo que 36 semanas, seu requerimento deverá 

ser de NZ$ 15,000 por ano de estudo.  

Comprovante de Recursos Finaceiros: 

 Você deverá apresentar comprovante de recursos finaceiros, apresentando os 

seguintes documentos com seu formulario de visto.  

• Comprovante de recursos detidos por você ou em seu nome.  

• Formulário completo (Financial Undertaking for a Student (INZ 1014) PDF 

[222KB]) preenchido pelo seu fiador para pagar acomodação e custo de vida.  

• Formulário completo (Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ 1025) PDF 

[228KB]) preenchido por um patrocinador aceitável que irá cobrir sua 

acomodação e custo de vida.  

• Comprovante de assitência financeira disponível para você de acordo com os 

programas de ajuda ou de bolsa operadas pelo governo da Nova Zelândia.  

 

 

 



Prova de que não permanecerá na Nova Zelândia 

 De acordo com a embaixada da Nova Zelândia, você deverá apresentar provas de 

que não permanecerá na Nova Zelândia após concluir seu curso. Por exemplo, a 

imigração da Nova Zelândia poderá pedir a apresentação de passagem de volta para seu 

país de origem ou para um país onde sua entrada seja permitida. Você poderá também 

apresentar prova de que tem dinheiro o suficiente para comprar uma passage de volta. 

Esse dinheiro deverá ser adicional ao dinheiro usado para o custo de vida. 

 

Passaporte 

 Você deverá apresentar um passaporte  que seja válido por mais 3 meses após o 

término de sua estadia na Nova Zelândia.  

 

FONTE: http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/ 

 

Bolsa de Estudos 

 Nova Zelândia é um país procurado por pessoas de vários países, principalmente 

o Brasil, para estudar. Ela oference vários tipos de cursos superiors e cursos de pós- 

graduação. Para complementar esses estudos, o governo da Nova Zelândia também 

oferece bolsas de estudos para alunos internacionais.  

 Esses tipos de bolsas de estudos são oferidas para estudantes de vários países e 

várias regiões como América Latina, Ásia, África, Pacífico e as Ilhas Caribenhas.  

 



FONTE:http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-

countriesregions.  

 

TRABALHO 

 

 Pessoas que pretedem ir a Nova Zelândia a trabalho, terão que atender alguns 

requerimentos. Diferentes tipos de visto de trabalhos são oferecidos pelo governo da 

Nova Zelândia. 

 Um visto temporário de trabalho são para pessoas que: 

ü Têm uma oferta de trabalho de uma empresa na Nova Zelândia. 

ü Está indo à Nova Zelândia por uma finalidade específica ou um evento específico. 

ü Quer o ganho de experiência de trabalho ou quer trabalhar na Nova Zelândia 

depois de estudar. 

ü Quer se juntar a um parceiro na Nova Zelândia e trabalhar.  

 

 Certo tipos de trabalhos e pessoas não precisam de visto para trabalhar na Nova 

Zelândia, como:  

• Pessoas com cidadania da Nova Zelândia ou que possuem um visto de residente 

da Nova Zelândia. 

• Pessoas com cidadania Australiana, ou que possuem visto de residente na 

Austrália.  



• Visita a negócios, viagens de venda a curto prazo, trabalho em missões comerciais 

reconhecidas pelo governo da Nova Zelândia, ou trabalho para governos 

estrangeiros. (talvez poderão entrar com o visto de visitante). 

 

Requerimentos para visto de Trabalho Temporário 

 Para se aplicar a um visto temporario de trabalho, você deverá atender a uma serie 

de requerimentos: 

ü Você precisará atender os requerimentos de Saúde e Caráter, assim como terá 

que provar que suas intenções de sua estadia na Nova Zelândia são autênticas.  

Saúde - Para pessoas com Tuberculose, ou qualquer outro tipo de doença que 

precise de tratamento médico constante, o visto de entrada no país não será 

aprovado.  

 Você não precisará apresentar um certificado médico, a não ser que o 

Formulario de aplicação de visto de estudante (INZ1012) ou o guia do visto de 

estudante (INZ 1013) indicar ser necessário.  

 Se você for estudar na Nova Zelândia por mais de 6 meses, talvez precise 

apresentar um certificado de Raio-X peitoral para mostrar  que foi examinado 

para tuberculose.  

 Você deverá ter um plano de saúde e um seguro viagem como condição 

para seu visto.  

Caráter - Se você se encaixa nos Atos de Imigracao da sessão 15 e 16, o visto de 

entrada na Nova Zelândia não será aprovado.   



 Se você está morando por mais de 2 anos na Nova Zelândia, você deverá 

apresentar a “Police Certificate” de seu país de origem ou de um país no qual 

você tenha morado por 5 ou mais anos desde os 17 anos de idade. O certificado 

deverá ser dos últimos seis meses.  

ü Ter um passaporte válido, com a validade de no mínimo 3 meses após o tempo de 

sua estadia na Nova Zelândia.  

ü Ser Autêntico - De acordo com site de Imigracao da Nova Zelândia, você 

precisará mostrar um plano de autenticidade para trabalhar na Nova Zelândia. 

Você precisará de documentos que mostrem que:  

• Você precisa estar trabalhando na Nova Zelândia por um Tempo 

específico. 

• Você atender às condições da opção específica sob a qual está aplicando 

para um visto de trabalho.  

 

Se você já possui um Visto Temporário para Trabalho, você deverá atender a certas 

condições durante sua estadia na Nova Zelândia.  

ü O trabalho que você faz na Nova Zelândia deve possuir as mesmas condições 

especificadas em seu visto. 

ü Você deve obedecer às Leis da Nova Zelândia. 

ü Você só poderá ficar na Nova Zelândia pelo tempo permitido em seu visto.  

 

 

 



Requerimentos para Categorias Diferentes 

 Ao mesmo tempo que você deve atender os requerimentos necessários a todos os 

aplicantes, você também deverá atender aos requerimentos de acordo com a categoria de 

visto para a qual você está se aplicando.  

ü Oferta de Trabalho de uma empregador da Nova Zelândia 

Se você possui uma oferta de trabalho de uma empresa na Nova Zelândia e não se 

enquadra em uma das categorias abaixo de trabalhadores especializados, você 

poderá se aplicar sob a categoria de Habilidades de Trabalho Essencial. O 

empregador deverá mostrar que nenhum cidadãos ou residents da Nova Zelândia 

estão aptos para fazer o trabalho:  

• Mostrando que o trabalho está incluido em uma das habilidades essenciais 

em listas de demanda.  

• Comprovando que realmente tentou encontrar um trabalhador da Nova 

Zelândia para ocupar o cargo.  

ü Ir para a Nova Zelândia por Razão Específica ou Evento.  

 Esta categoria de visto é para pessoas que querem trabalhar 

temporariamente na Nova Zelândia por razão específica ou que desejem ir a 

evento como torneios, Shows, ou certas razões profissionais. As categorias  são: 

• Empresário especialista 

• Juiz esportivo 

• Juiz de show, exposição, exibição. 

• Examinador de dança ou música 

• Instalador ou serviço especializado em equipamento e máquinas 



• Artista, equipe de filmagem, equipe de apoio 

• Investidor de Negócios 

• Chefe executivo, equipe executiva de empresa multinacional. 

• Atleta professional, juiz ou técnico profissicional. 

ü Se você é Estudante ou Estagiário 

Se você é estudante e pretende ir à Nova Zelândia para estudar ou trabalhar, você 

tem duas opições: 

• Estudante ou Estagiário - Essa categoria são para Estudantes e Estagiários 

que querem ganhar esperiência na Nova Zelândia para preencher os 

requerimentos do curso.  

• Estágios para Odontologia ou Medicina - Estagiários nas áreas de 

Odontologia e Medicina  que querem cumprir um requisito de treinamento 

prático obrigatório para o curso devem: 

 - Atender os requerimentos de Saúde e Caráter. Também devem 

comprovar que suas intenções de estadia na Nova Zelândia são autênticas.  

Saúde - Para pessoas com Tuberculose ou qualquer outro tipo de doença que 

precise de tratamento médico constante, o visto de entrada no país não será 

aprovado.  

 Você não precisará apresentar um certificado médico a não ser que o 

Formulário de aplicação de visto de estudante (INZ1012) ou o guia do visto de 

estudante (INZ 1013) indicar ser necessário.  



 Se você for estudar na Nova Zelândia por mais de 6 meses, talvez 

precisará apresentar um certificado de Raio-X peitoral para mostrar que foi 

examinado para tuberculose.  

 Você deverá ter um plano de saúde e um seguro viagem como condição de 

seu visto.  

Caráter - Se você se encaixa nos Atos de Imigracao da sessão 15 e 16, o visto de 

entrada na Nova Zelândia não será aprovado.   

 Se você esta morando por mais de 2 anos na Nova Zelândia, deverá 

apresentar a “Police Certificate” de seu país de origem ou de um pais no qual 

tenha morado por 5 ou mais anos desde os 17 anos de idade. O certificado deverá 

ser dos últimos seis meses e você deverá: 

• Ser apropriadamente qualificado (a) e ter experiência 

• Não ter visto de estudante ou de visitante da Nova Zelândia 

• Ter uma carta de aceitação de um hopsital da Nova Zelândia oferecendo 

trabalho de treinamento prático.  

 

ü Se você não sabe em qual categoria de trabalho você se aplica, basta entrar 

no site de imigracao da Nova Zelândia e clicar no Link chamado “Quick 

Check”, abaixo da categoria “I do not know which work visa category 

applies to me”. Esse link te ajudará a escolher um perfil para que possa 

aplicar para uma categoria de visto.  

 



FONTE: 

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requireme

nts/ 

 

Como se aplicar para um Visto 

 Para começar a trabalhar na Nova Zelândia você deverá ter um visto de trabalho 

válido. Você pode se aplicar para um visto de trabalho temporário na Nova Zelândia ou 

em uma das agências (consulados) no exterior.  

ü Habilidade Importante- Para pessoas que têm oferta de trabalho de um 

Empregador na Nova Zelândia: 

• Preencher o formulário 

• Submeter as taxas do visto  

• Passaporte (deve ser válido por pelo menos 3 meses após a data de 

término sua estadia). 

• Uma foto recente de passaporte (junto ao formulário na sessão indicada) 

• Qualquer qualificação que seja relevante ao seu trabalho 

• Comprovante de experiência de trabalho na sua área.  

o Comprovante de uma oferta de trabalho. Uma das ocupações 

incluídas na lista de demanda na parte de “Essential Skills”, ou; 

o Comprovante de empregador que tenha uma aprovação atual, em 

princípio, para empregá-lo, ou; 



o Comprovante fornecida do empregador demonstrando que não há 

pessoas da Nova Zelândia haptas ou qualificadas para este 

trabalho.  

• Submeter comprovante que você atende aos requerimentos de Saúde. 

• Submeter comprovante que você atende a requerimentos de Caráter.  

• Se você está em outro continente, seu formulário ou sua aplicação deverá 

ser submetida antes de sua viagem a Nova Zelândia.  

• Para mais informacoes sobre este tipo de visto, visite o site de imigração 

da Noza Zelândia.  

 

ü Ir para a Nova Zelândia para Razao Especifica ou Evento.  

 Para pessoas que querem trabalhar na Nova Zelândia temporariamente por 

razão específica ou evento como torneios, shows ou certas razões profissionais.  

• Elenco e Equipe - Para este tipo de categoria, pessoas envolvidas com 

entretenimento, como artistas e pessoas associadas ao suporte, produção 

de filme e vídeo, equipe de pós-produção, produtores e diretores.  

• Completar o Formulário: Work Visa Application (INZ 1015) 

• Submeter as taxas e os comprovantes requeridos: 

o Formulário de Aplicação completado e assinado. 

o A taxa correta 

o Passaporte ou documento de viagens (deve ser válido por pelo 

menos 3 meses após da data de término de sua estadia). 

o Uma foto de passaporte recente, junto ao formulário indicado. 



• Submeter Comprovante da Oferta de Trabalho: 

o Prova do tempo de estadia que precisa para trabalhar na Nova 

Zelândia.  

o Oferta de Trabalho, Convite ou calendário de eventos que 

descrevem o emprego que pretende assumir (os oficiais da 

imigração também podem pedir que forneça comprovantes 

provando que você tem mérito ou distinção internacional).  

o Uma carta ou acordo de seu empregador garantindo sua 

acomodação e custo de vida durante sua estadia. 

 Pessoas com visto de Razão específica de acordo com as categorias abaixo 

também precisam fornecer o formulário abaixo com as sessões A e B preenchidas. 

(Employer Supplementary Form - Work Visa Application PDF [171KB]) 

 

 Categorias: 

Ø Executivos Sênior ou especialistas executivos em destacamentos 

de curto prazo que têm uma oferta de emprego em uma empresa da 

Noza Zelândia substancial ou de filial da Nova Zelândia de uma 

empresa no exterior.  

• Submeter comprovante que você pretende sair da Nova Zelândia 

o Comprovante que você possui uma passage de saída da Nova 

Zelândia ou possui dinheiro suficiente para comprar uma, ou;  

o Uma carta do empregador da Nova Zelândia afirmando que 

comprarão a passage para você.  



• Mostar que você atende aos requerimentos de saúde  

Os requerimentos necessários dependem de quanto tempo você pretende 

trabalhar na Nova Zelândia.  

o Trabalho por mais de 6 meses e menos de 1 Ano: 

Você deverá fornecer um Chest X-Ray Certificate (INZ 1096) 

completo, se você possui fatores de risco para tuberculose. Se 

você já forneceu este documento nos últimos 36 meses, não 

precisará fornecer novos certificados. 

o Trabalho mais de 1 Ano: 

Você deverá fornecer um General Medical Certificate (INZ 1007) 

e um  Chest X-ray Certificate (INZ 1096) completos. Se você já 

forneceu estes documentos nos ultimos 36 meses, você não precisa 

fornecer novos certificados.  

o Mulheres grávidas e com crianças menores de 11 anos, não são 

requeridas a fornecer certificados de Raio-X, a não ser que seja 

um requerimento especial.  

• Submeter comprovante que você atende a requerimentos de caráter  

Se você está aplicando para um trabalho por 2 anos ou mais, você deverá 

fornecer a certificado da polícia, com menos de 6 meses de validade, de 

seu país de cidadania ou de qualquer país em que viveu por mais de 5 anos 

desde a idade de 17 anos.  

• Se você está em outro continente, seu formulário ou aplicação deverá 

ser submetida antes de sua viagem à Nova Zelândia.  



 

ü Estudantes e Estagiários 

• Preencher Formulário - Work Visa Application (INZ 1015) 

• Submeter as taxas e comprovantes requeridos. 

o Completar e assinar o formulário de aplicação de visto. 

o Submeter as taxas corretas de visto. 

o Passaporte (deve ser válido por pelo menos 3 meses após a data de 

término de sua estadia). 

o 2 fotos recentes de passaporte (junto ao formulário na sessao 

indicada). 

o Os comprovantes extras que você deverá submeter depende de 

qual tipo de experiência de trabalho ou treinamento você quer.  

• Comprovantes para Estagiário na área de Medicina ou Odontologia. 

o Se você é estagiário na área de Medicina ou Odontologia, você 

deverá apresentar uma carta de aceitação de um Hospital na Nova 

Zelândia oferecendo trabalho de treinamento prático. 

o Você deverá fornecer uma proposta de salário do empregador na 

Nova Zelândia, que o official de imigração considera suficiente 

para cobrir custo de vida e acomodação,ou; 

o Custo de vida e moradia garantida pelo empregador em moeda 

local ou;  

o Fundos suficientes para custo de vida e manutenção em moeda 

local, ou; 



o Ou patrocínio de uma família ou amigo na Nova Zelândia.  

• Comprovante para Estudantes 

o Se você é um estudante no seu país de origem, você deverá 

comprovar que tem o suporte de sua instituição de ensino, além de 

uma oferta de trabalho em uma instutição de ensino ou de um 

empregador na Nova Zelândia.  

o Você deverá fornecer a proposta de salário do empregador na Noza 

Zelândia, que o official de imigração considera suficiente para 

cobrir custo de vida e acomodação, ou;  

o Custo de vida e moradia garantida pelo empregador em moeda 

local, ou; 

o Fundos suficientes para custo de vida e manutenção em moeda 

local, ou; 

o Patrocinio de uma famílias ou amigo na Nova Zelândia.  

• Mostar que você atende aos requerimentos de saúde da Nova 

Zelândia.  

 O comprovante a ser fornecida depende de quanto tempo você 

pretende trabalhar na Nova Zelândia.  

o Trabalhar por mais de 6 meses e menos de 1 Ano: 

Você deverá fornecer um Chest X-Ray Certificate (INZ 1096) 

completo, se você possui fatores de risco para tuberculose. Se 

você ja forneceu este documento nos últimos 36 meses, não 

precisará fornecer novos certificados. 



o Trabalhar por mais de 1 Ano: 

Você deverá fornecer um General Medical Certificate (INZ 1007) 

e um  Chest X-ray Certificate (INZ 1096) completos. Se você já 

forneceu esses documentos nos ultimos 36 meses, não precisará 

fornecer novos certificados.  

o Mulheres grávidas e com criancas com menos de 11 anos, não são 

requeridas a fornecer certificados de Raio-X, a não ser que seja 

um requerimento especial.  

• Se você está em outro continente, seu formulário ou aplicação deverá ser 

submetida antes de sua viagem a Nova Zelândia.  

ü Estudo de Trabalho 

Para alunos elegíveis para trabalhar na Nova Zelândia depois de completer seus 

estudos:  

• Preencher Formulário - Work Visa Application (INZ 1015) 

• Submeter as taxas e comprovantes requeridos. 

o Completar e assinar o formulário de aplicação de visto. 

o Deverá submeter as taxas corretas de visto. 

o Passaporte (deve ser válido por pelo menos 3 meses após a data de 

término sua estadia). 

o 2 fotos recentes de passaporte (junto ao formulário na sessão 

indicada). 

o Os comprovantes extras que você deverá submeter, dependem de 

qual tipo de experiência de trabalho ou treinamento você quer.  



• Comprovantes que estudantes sem oferta de trabalho deve fornecer 

para essa categoria de visto: 

 Se você está se aplicando nesta categoria Estudo de Trabalho mas não tem 

uma oferta de trabalho, você deve se aplicar para categoria de visto Pós-

Estudos de até 12 meses.  

o Comprovante que você concluiu com êxito uma qualificação ou 

qualificações na Nova Zelândia que atendem todos os requisitos de 

qualificação.  

o Comprovante de que o seu pedido de visto de trabalho foi 

apresentado nenhum prazo de três meses (seis meses, se voce tiver 

concluido a qualificacao de doutorado) após a data final do visto 

de estudante para aquela qualificação.  

o Comprovante de no minimo de NZ$ 4,200 disponíveis para você 

se manter durante seu periodo de estadia de 12 meses na Nova 

Zelândia.  

• Comprovantes que estudantes com oferta de trabalho devem fornecer 

para esta categoria de visto?  

 Sua oferta de trabalho deve ser relevante para sua qualificação. O 

formulário abaixo deverá ser submetido juntamente com o formulário de 

aplicação.  

o Employer Supplementary Form (INZ 1113) PDF 



 Você também deverá fornecer comprovante que você completou a 

qualificação ou qualificações que atendam os requerimentos de 

qualificação.  

 Se você está se aplicando para um visto de trabalho de 3 anos, 

porque você está trabalhando em direção de conseguir uma afiliação ou 

um registro da Associação profissional da Nova Zelândia, você precisará 

fornecer mais comprovantes. 

o Você deve mostrar que você precisa de uma filiação ou um registro 

para exercer plenamente as suas funções profissionais. 

o Você deve mostrar que a experiencia prática do emprego é 

considerada relevante pela associacao professional. As provas 

podem incluir documentação da associação professional, ou do 

empregador, que diz como o trabalho atende aos requizitos da 

associação.  

o Você deve mostrar que a sua qualificacao da Nova Zelândia atende 

aos requisitos para inscrição ou a adesão a associação professional.  

• Mostar que você atende aos requerimentos de saúde da Nova 

Zelândia.  

 O comprovante que você precisa fornecer depende de quanto 

tempo voce pretende trabalhar na Nova Zelândia.  

o Trabalhar por mais de 6 meses e menos de 1 Ano: 

Você deverá fornecer um Chest X-Ray Certificate (INZ 1096) 

completo, se você possui fatores de risco para tuberculose. Se 



você já forneceu este documento nos últimos 36 meses, não 

precisará fornecer novos certificados. 

o Trabalhar mais de 1 Ano: 

Você deverá fornecer um General Medical Certificate (INZ 1007) 

e um Chest X-ray Certificate (INZ 1096) completos. Se você já 

forneceu estes documentos nos ultimos 36 meses, você não 

precisará fornecer novos certificados.  

o Mulheres grávidas e com crianças com menos de 11 anos, não são 

requeridas a fornecer certificados de Raio-X, a não ser que seja 

um requerimento especial.  

• Submeter comprovante que você atende aos requerimentos de 

Caráter  

 Se você está aplicando para um trabalho por 2 anos ou mais, você 

deverá fornecer a certificado da polícia, com menos de 6 meses, de seu 

país de origem ou de qualquer país em que você viveu por mais de 5 anos 

desde a idade de 17 anos.  

• Se você está em outro continente, seu formulário ou sua aplicação 

deverá ser submetida antes de sua viagem à Nova Zelândia.  

 

FONTE: 

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/ho

wdoiapply/ 

 



Taxas para Visto 

 As taxas de vistos sâo calculadas no site da embaixada da Nova Zelândia. 

Para Calcular a sua taxa, você terá que responder a três perguntas: 

1. Qual o país de sua cidadania? 

2. Onde você está morando atualmente? 

3. Qual tipo de visto você deseja?  

 

FONTE: 

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktoresidence/LinkAdministrati

on/ToolboxLinks/officeandfeescalculator.htm?level=1 

 

Consulado da Nova Zelândia no Brasil 

 

Ø Consulado Geral da Nova Zelândia- Sâo Paulo- SP 

Endereço: Al. Campinas 579, 15 andar- Cerqueira César 

Cidade: São Paulo    Estado: São Paulo 

Telefone: (0xx11) 3253-6296 Fax: (0xx) 3148- 2521 

E-Mail: consuladonz@nzte.govt.nz 

Horário de Funcionamento: Seg a Sex: 09:00 às 17:00 h 

 

FONTE: http://consulados.com.br/novazelandia/ 

FONTE: 

• http://www.nzembassy.com/brazil/going-new-zealand 


