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Orientação para Vistos: 

 

Permanência até 90 dias 

 

Turismo/Negócios 

 

Cidadãos brasileiros não necessitam de visto para uma permanência de até 90 dias, 

em cada 06 meses, na Suécia ou nos países membros do Acordo Schengen (Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, 

França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 

Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Suécia e Suíça) se o 

motivo da viagem for: 

 

-Turismo; 

-Negócio; 

-Visita; 

 

Documentos: 

 

De acordo com informação do site oficial do Departamento de Imigração da Suécia, os 

seguintes documentos são necessários para a entrada no país:  

 Passaporte: Validade superior a 90 dias (03 meses) à duração da estada prevista; 

 

 Extrato bancário 450,00 coroas suecas por pessoa e dia, ou carta convite com 

garantia de alimentação e alojamento do interessado durante a sua estadia; 

 

 Seguro-saúde/viagem: Cobertura de € 30.000,00 com validade nos países 

Schengen; 

 

 Voucher do hotel e serviços adquiridos durante a estadia em Suécia. 



 Recomendável levar um comprovante de emprego fixo no Brasil na hora do controle na 

entrada da Europa. 

 

Para mais informação acesse: 

www.migrationsverket.se 

 

 

Permanência acima de 90 dias 

 

Estudos 

 

Permissão de Residência para Estudar na Suécia 

 

Se você deseja estudar na Suécia por um período superior a 03 meses, e não é cidadão 

europeu é necessário obter uma permissão de residência para estudante. Se você vai 

estudar por menos de três meses (90 dias), não é necessário obter uma permissão de 

estudante. 

 

O pedido de solicitação de autorização de residência para estudar na Suécia pode ser 

feito online ou pelo correio. 

 

*Aplicando uma solicitação online os documentos serão anexados e enviados 

eletronicamente. No entanto, você deve mostrar os documentos originais durante a 

visita a Embaixada, caso necessite de visto. 

A forma mais simples e rápida para a solicitação de permissão de residência para 

estudar em universidades e faculdades na Suécia é por meio de uma aplicação 

online.  Aplicações on-line vão diretamente para o Departamento de Migração sueca e 

são priorizadas. 

Se você não pode ou não quer utilizar a aplicação online, ou deseja fazer outros estudos 

além das universidades e faculdades, você terá que pessoalmente entregar o formulário 

de inscrição na Embaixada ou Consulados. 

 

http://www.migrationsverket.se/


Solicitação Online 

 

Como solicitar 

 

Se você efetuou uma solicitação online e não precisa de visto para entrar na Suécia 

geralmente você não vai precisar visitar a Embaixada. No entanto independentemente 

de como sua aplicação foi efetuada você deve obter uma permissão de residência antes 

de viajar para a Suécia. 

 

Para informações adicionais, visite o site do Departamento de Migração sueca: 

 

http://www.migrationsverket.se/info/studera_en.html 

 

Siga as instruções da migração: 

 

Você deve anexar os documentos eletronicamente e pagar a taxa de serviço com um 

cartão Visa ou MasterCard. Os familiares, co-solicitantes, podem efetuar sua solicitação 

na mesma aplicação que o estudante, sendo efetuadas ao mesmo tempo. A solicitação 

online é diretamente enviada para o Departamento de Migração para ser examinada e 

finalizada com uma decisão.  

 

Observação: frequentemente os bancos brasileiros bloqueiam pagamentos no exterior, 

caso aconteça, por favor, entre em contato com o seu banco para autorizar o pagamento. 

Você será notificado via e-mail que o Departamento de Migração efetuou uma decisão. 

A própria decisão estará disponível na Embaixada/Consulado. A apresentação do seu 

passaporte é necessária quando você for buscar a decisão na Embaixada.  

 

A Embaixada recomenda que a pessoa que já obteve a permissão de residência 

concedida, entre em contato com a Embaixada ou Consulado para obter um atestado, 

em Inglês, que declara a concessão da permissão e facilita a entrada na Europa 

(Schengen). Isso ocorre porque o controle de entrada ocorrerá no país Schengen, onde o 

viajante faz uma parada em seu caminho para a Suécia. Não há custos adicionais para o 

http://www.migrationsverket.se/info/studera_en.html


atestado. No entanto, é necessária a identificação do viajante no momento da retirada do 

atestado, tanto na Embaixada em Brasília quanto em qualquer consulado sueco (São 

Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife ou Salvador). Note-se que toda permissão de 

residência deve ser concedida antes da entrada do requerente/viajante no país. 

 

Coleta biométrica 

 

A partir de 19 de julho de 2012, cidadãos brasileiros devem fazer a coleta biométrica 

(retirado dos dados eletronicamente como: fotografia, impressões digitais e assinatura) 

em um Departamento de Migração (Migrationsverket) na Suécia para produção do RNE 

sueco (cartão de permissão de residência).  

 

 

Para ter acesso a Aplicação online no site do Departamento de Migração, acessar a 

seguinte página: 

 

https://www.migrationsverket.se/info/891_en.html 

 

 

 

 

Solicitação pelo correio 

 

Além de solicitação online existe a possibilidade de enviar uma solicitação pelo correio. 

Este procedimento, porém, demora alguns meses a mais. 

O pagamento poderá ser efetuado a vista na Embaixada ou nos Consulados, lembrando 

que você deverá trazer a quantia exata em dinheiro. O pagamento também pode ser 

feito pela transferência bancária, apenas na Embaixada e não Consulados. 

 

 

 

 

 

https://www.migrationsverket.se/info/891_en.html
https://www.migrationsverket.se/info/891_en.html


Dados bancários 

Embaixada da Suécia 

Banco: Itaú 341 

Agência: 7011 

C/C: 31174-8 

CNPJ: 03.739.186/0001-93 

 

Entregue no Consulado/Embaixada Sueca. A Suécia tem consulados em São Paulo, Rio 

de Janeiro, Fortaleza, Manaus, Recife e Salvador. A Embaixada fica em Brasília. 

 

Leve o número do formulário preenchido junto com todos os documentos e o 

comprovante de pagamento. A Embaixada encaminhará sua solicitação e os seus 

documentos para o Departamento de Migração na Suécia. 

A Migração anuncia a decisão para a Embaixada que entrará em contato com você. 

Quando você for buscar a decisão na Embaixada/Consulado a apresentação do seu 

passaporte é necessária. 

 

A Embaixada recomenda que a pessoa que já obteve a permissão de residência 

concedida, entre em contato com a Embaixada ou Consulado para obter um atestado, 

em Inglês, que declara a concessão da permissão e facilita a entrada na Europa 

(Schengen). Isso ocorre porque o controle de entrada ocorrerá no país Schengen, onde o 

viajante faz uma parada em seu caminho para a Suécia. Não há custos adicionais para o 

atestado. No entanto, é necessária a identificação do viajante no momento da retirada do 

atestado, tanto na Embaixada em Brasília quanto em qualquer consulado sueco (São 

Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife ou Salvador). Note-se que toda permissão de 

residência deve ser concedida antes da entrada do requerente/viajante no país. 

 

 

 

 

 



 Coleta biométrica 

 

A partir de 19 de julho de 2012, cidadãos brasileiros devem fazer a coleta biométrica 

(retirado dos dados eletronicamente como: fotografia, impressões digitais e assinatura) 

num Departamento de Migração (Migrationsverket) na Suécia para produção do RNE 

sueco (cartão de permissão de residência). 

 

 

 

Graduação e Mestrado na Suécia 

 

 

Para estudar em universidades suecas você tem que ter um certificado de habilidade na 

língua inglesa, bem como também obter uma carta de aceitação da universidade em qual 

tem interesse em estudar. 

 

Todas as informações sobre universidades e cursos oferecidos podem ser acessadas 

diretamente no site Studyinsweden. Ao encontrar o curso e a universidade de sua 

escolha, entre em contato diretamente com a universidade sueca e busque saber os 

procedimentos para sua aceitação. 

 

Se você for aceito pela universidade, o próximo passo será solicitar o visto de estudante.  

 

 

Intercâmbio Universitário 

A duração do intercâmbio universitário é de 06 meses a 01 ano. 

Para realizar intercâmbio universitário você deve: 

 Estar matriculado em um curso superior de graduação (bacharelado ou 

licenciatura) de ensino no Brasil e possuir certificado de habilidade em inglês. 

Após a aceitação da universidade, você deve solicitar o visto de estudante. 

 

http://www.studyinsweden.se/


Documentos padrão para Estudar na Suécia: 

Importante: 

 

1. Três exemplares de cada formulário; 

2. Dois grupos de documentos seguindo a ordem da tabela abaixo; 

 

 Formulário de solicitação n° 105031 (ing.) ou n° 104031 (se); (03 exemplares 

Preenchidos no computador e assinados); 

Os formulários em inglês pode ser acessado na seguinte página: 

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_9628/cf_52/stud_104031_e

n-1-.PDF  

 

 Passaporte (02 cópias autenticadas); Devem conter o N° do passaporte, vistos, 

identidade, carimbos etc; Validade de um ano; 

 

 Carta de Aceitação para estudos integrais da Organização de Intercâmbio, 

Escola, Universidade etc, onde deverá constar o nome da Instituição, pessoa de 

contato e período de duração (02 cópias); Aceita-se comprovante on-line da 

Escola/faculdade; 

 

 Comprovante de Seguro de Saúde Internacional (particular ou oferecido pela 

Escola/Universidade), constando o período de validade para os primeiros 12 

meses de estudo; (02 cópias autenticadas).  

Obs. O estudante que estudará mais que 12 meses será inscrito no sistema sueco 

e assim, não necessitará seguro de saúde.  

 

 Extrato de seu banco que prove que você pode se sustentar financeiramente. O 

extrato de sua conta deverá ser incluído em sua aplicação contendo data 

relevante ao tempo de aplicação e traduzido em inglês. 

 

 

 

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_9628/cf_52/stud_104031_en-1-.PDF
http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_9628/cf_52/stud_104031_en-1-.PDF


Universitários/Doutorandos 

 

Documentos específicos: 

 

 Comprovante de sustento: 

 

a) Bolsa de Estudo com valor e duração, ou; 

 

b.a) Extrato da conta em conta corrente no nome do solicitante; 

b.b) Declaração do gerente da conta, traduzido ou emitido em inglês, contendo o 

nome do solicitante como titular e valores em reais convertidos por dólar, euro 

ou coras suecas que comprove que o solicitante tem recurso financeiro suficiente 

para sua estadia.  (02 cópias autenticadas): 

 

 06 meses: 36 500 SEK      (7.300 SEK x 05 meses)  

 01 ano: 73.000,00              (7.300 SEK x 10 meses)  

 02 anos: 146 000 SEK        (7.300 SEK x 20 meses)  

 03 anos: 219 000 SEK         (7.300 SEK x 30 meses)  

 04 anos: 292 000 SEK         (7.300 SEK x 40 meses) 

 

 

Alunos de Intercâmbio 

 

Documentos específicos: 

 

 Carta de Convite de organização de Intercâmbio; 

 

 Autorização de Viagem para Menor de Idade; 

 

 Recibo de pagamento da taxa consular (02 cópias). 



Documentos Opcionais: 

 Procuração do solicitante para relator (02 originais/cópias autenticadas). O 

procurador pode ser informado e recorrer decisões. 

 

Documentos que familiares acompanhantes precisam (co-solicitantes): 

 

Se sua família irá acompanhá-lo para a Suécia eles podem ser incluídos na sua 

solicitação online. 

  

Os familiares precisam: 

  

 Se você efetuou o formulário de papel ou se a família efetuará a solicitação em 

uma data posterior é preciso que o formulário de acompanhantes de 

estudantes/doutorandos, número 134011, seja preenchido. 

 Cópias das páginas do passaporte que contém os dados pessoais e a data de 

validade do passaporte. 

 Documento que comprove o parentesco. 

 Documento, por exemplo, um extrato bancário, que comprove que a renda dos 

familiares está segura (em inglês). 

 

 

Ciência sem Fronteiras 

Em parceria com o programa nacional de bolsas de estudo, Ciências sem Fronteiras, as 

universidades suecas estão fornecendo cerca de 2000 oportunidades de estudo alocadas 

em 26 universidades no país. O programa Ciência sem Fronteiras é inicialmente 

financiado pelo Governo Federal brasileiro, conjunto a um esforço do Ministério da 

Educação (MEC) e dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por 

intermédio de suas respectivas instituições – CNPq e Capes.  

O programa busca fortalecer e expandir as iniciativas da ciência e tecnologia, da 

inovação e da competitividade brasileira através do intercâmbio e da mobilidade 

internacional de estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores. O objetivo é 



auxiliar 101 mil estudantes brasileiros e pesquisadores a estudarem em universidades 

conceituadas mundialmente. 

 

Tempo de Permanência: 

O período da bolsa de estudos é de até 12 meses. 

 

Os estudantes serão selecionados através da chamada de propostas, que serão 

anunciadas pela CAPES e o CNPq. As universidades brasileiras submeterão seus 

melhores alunos, selecionados com base em mérito acadêmico, e que atendam as 

exigências de cada tipo de bolsa de estudo. Os candidatos também terão que provar que 

possuem conhecimento suficiente da língua exigida. Os alunos devem apresentar o 

certificado TOEFL (Test of English as Foreign Language) nas modalidades iBT 

(Internet Based Test), pontuação mínima de 72 pontos ou PBT (Paper Based Test), 

pontuação mínima de 530; ou IELTS, pontuação mínima de 5.5 (nenhuma banda abaixo 

de 4,5). Ressalta-se que a pontuação mínima varia entre as instituições. 

O estudante tem que ter completado no mínimo 60% dos estudos planejados para o seu 

programa de graduação no momento do início previsto para o início do período da 

bolsa. 

 

Taxas: 

Uma taxa de serviço será cobrada para seu pedido de permissão de residência. Não 

haverá devolução da taxa paga, mesmo sendo o caso de seu pedido de residência for 

negado.  

 

Taxa para solicitação de permissão de residência para estudos: 

 

Adultos: 1 000 SEK (345 BRL) 

 

Crianças menores de 18 anos: 500 SEK (170 BRL) 

 

 



Taxa para familiares acompanhantes: 

 

Adultos: 1 000 SEK (345 BRL) 

 

Crianças menores de 18 anos: 500 SEK (170 BRL) 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

 

Trabalho 

 

Se você é cidadão de um país fora da União Europeia e gostaria de trabalhar na Suécia, 

na maioria dos casos é necessário obter uma permissão de trabalho. 

 

Solicitação 

 

A maneira mais simples e rápida de solicitar uma permissão de trabalho é fazendo uma 

aplicação online. Aplicações online são encaminhadas diretamente para o Departamento 

de Migração e serão priorizadas. 

 

Aplicativo online no Departamento de Migração: 

https://www.migrationsverket.se/info/883_en.html 

 

Se você não pode ou não quer usar o aplicativo online terá que pessoalmente entregar os 

documentos e formulários necessários na Embaixada ou Consulado da Suécia. 

 

Solicitação Online 

 

1. Solicitação 

https://www.migrationsverket.se/info/883_en.html
https://www.migrationsverket.se/info/883_en.html


 Preencher o formulário online. Observar que o solicitante precisa estar fora da 

Suécia durante o período de avaliação. 

 Escanear e anexar os documentos necessários. É importante que todos os 

documentos estejam anexados e corretos na hora da solicitação online. 

 Pagamento online via cartão de crédito. 

 

2. Decisão 

 A decisão deve ser aguardada no Brasil, sujeito a atraso no processo de visto e 

cancelamento do mesmo. 

 O Departamento de Migração na Suécia é o órgão responsável pela decisão de 

qualquer tipo de visto, não tendo a Embaixada da Suécia informações sobre a 

demora do processo e nenhum meio para adiantar a decisão do Departamento de 

Migração. 

 

 O solicitante pode com seu numero do processo acompanhar a decisão pelo site 

do Departamento de Migração. Caso o solicitante nomeie um procurador, esse 

poderá ser contatado pelo Departamento de Migração sueca para informá-lo 

sobre a decisão. O tempo de espera da decisão é de aproximadamente três à 

quatro meses, podendo ocasionalmente ser mais rápida. O prazo máximo de 

espera, após o registro no sistema, é de nove meses. A Embaixada da Suécia 

aconselha a todos que não comprem suas passagens antes de possuir a Cédula de 

Registro de Estrangeiro nas mãos. 

 

3. RNE - Cédula de Registro Nacional de Estrangeiro 

 A partir de 19 de julho de 2012, cidadãos brasileiros devem fazer a coleta 

biométrica(fotografia, impressões digitais e assinatura) num Departamento de 

Migração(Migrationsverket) na Suécia para produção do RNE sueco. Isso é para 

evitar que o cartão de permissão de residência seja enviado para o Brasil, 

enquanto que o(a)solicitante já está na Suécia. 

 

 A Embaixada recomenda que a pessoa que já obteve a permissão de residência 

concedida, entre em contato com a Embaixada ou Consulado para obter um 

atestado, em Inglês, que declara a concessão da permissão e facilita a entrada na 



Europa (Schengen). Isso ocorre porque o controle de entrada ocorrerá no país 

Schengen, onde o viajante faz uma parada em seu caminho para a Suécia. Não 

há custos adicionais para o atestado. No entanto, é necessária a identificação do 

viajante no momento da retirada do atestado, tanto na Embaixada em Brasília 

quanto em qualquer consulado sueco (São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, 

Recife ou Salvador). Note-se que toda permissão de residência deve ser 

concedida antes da entrada do requerente/viajante no país. 

 

 

Solicitação pelo correio 

 

Além de solicitação online existe a possibilidade de enviar uma solicitação pelo correio. 

Este procedimento, porém, demora alguns meses a mais. Segue-se os seguintes passos: 

 

1. Documentos necessários e taxas consulares 

 

 A aplicação completa terá que ser enviada pelo correio ou entregue no 

Consulado/Embaixada Sueca. A Suécia tem consulados em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Fortaleza, Manaus, Recife e Salvador. A Embaixada fica em Brasília. A 

vantagem de efetuar a aplicação pelo correio é que o consulado ou a embaixada 

pode te auxiliar e afirmar que todos os documentos necessários constam na sua 

aplicação. 

 

 O comprovante de pagamento deverá ser anexado à aplicação, informando para 

qual Consulado o pagamento foi efetuado. O pagamento pode ser feito a vista na 

embaixada ou no consulado mais próximo, queremos lembrá-lo que você deve 

levar consigo o valor exato da taxa de serviço em dinheiro. O pagamento 

também pode ser feito por uma transferência bancária para a Embaixada e não 

consulados. 

 

 

 



Dados bancários 

Embaixada da Suécia 

Banco: Itaú 341 

Agência: 7011 

C/C: 31174-8 

CNPJ: 03.739.186/0001-93 

 

2. Decisão 

 A decisão deve ser aguardada no Brasil, sujeita a atraso no processo de visto e 

cancelamento do mesmo. 

 O Departamento de Migração na Suécia é o órgão responsável pela decisão de 

qualquer tipo de visto, não tendo a Embaixada da Suécia informações sobre a 

demora do processo e nenhum meio para adiantar a decisão do Departamento de 

Migração. 

 O(a) solicitante pode com seu número do processo acompanhar a decisão pelo 

site do Departamento de Migração. Caso o solicitante nomeie um procurador, 

esse poderá ser contatado pelo Departamento de Migração sueca para informá-lo 

sobre a decisão. O tempo de espera da decisão é de aproximadamente três a 

quatro meses, podendo ocasionalmente ser mais rápida. O prazo máximo de 

espera, após o registro no sistema, é de nove meses. A Embaixada da Suécia 

aconselha a todos que não comprem suas passagens antes de possuir a Cédula de 

Registro de Estrangeiro nas mãos. 

 

3. RNE - Cédula de Registro Nacional de Estrangeiro 

 

 A partir de 19 de julho de 2012, cidadãos brasileiros devem fazer a coleta 

biométrica (fotografia, impressões digitais e assinatura) num Departamento de 

Migração (Migrationsverket) na Suécia para produção do RNE sueco. Isso é 

para evitar que o cartão de permissão de residência seja enviado para o Brasil, 

enquanto que o/a solicitante já está na Suécia. 



 A Embaixada recomenda que a pessoa que já obteve a permissão de residência 

concedida, entre em contato com a Embaixada ou Consulado para obter um 

atestado, em Inglês, que declara a concessão da permissão e facilita a entrada na 

Europa (Schengen). Isso ocorre porque o controle de entrada ocorrerá no país 

Schengen, onde o viajante faz uma parada em seu caminho para a Suécia. Não 

há custos adicionais para o atestado. No entanto, é necessária a identificação do 

viajante no momento da retirada do atestado, tanto na Embaixada em Brasília 

quanto em qualquer consulado sueco (São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, 

Recife ou Salvador). Note-se que toda permissão de residência deve ser 

concedida antes da entrada do requerente/viajante no país. 

Para maiores informações acesse a página do Departamento de Migração. 

 

Se você tem interesse de trabalhar na Suécia informações adicionais também pode ser 

encontradas no site Working in Sweden: http://work.sweden.se/ 

 

Documentos necessários 

 

Se você for aplicar para uma permissão de trabalho é necessário anexar e preencher os 

formulários abaixo. Existem regras específicas sujeitas a certas profissões. 

Verifique no site do Departamento de Migração. 

 

 

Documentos necessários para Empregados/ Artistas / Atletas / Treinadores 

 

Observação: 

1. Três exemplares de cada formulário. 

2. Dois grupos de documentos seguindo a ordem da tabela abaixo 

 

 Formulário: “Application for a Swedish Work Permit” n° 149011 (ing.); 03 

exemplares; Preenchido no computador e assinado; 

 

 CPF – Cadastro de Pessoa Física; 02 cópias autenticadas; 

 

http://work.sweden.se/


 Certidão de Antecedente Criminais; 02 cópias; Aceita-se retirada pela internet; 

 

 Certidão Negativa da Justiça Federal; 02 cópias; Aceita-se retirada pela internet;  

 

 Passaporte; 02 cópias autenticadas; Devem constar número do passaporte, vistos  

identidade, carimbos etc; Validade um ano; 

 

 Oferta de Trabalho: 

a. Empregado: O formulário “Offer of Employment” n° 232011  

b. Artistas  

b.a. O formulário: “Offer of Employment” n° 232011  

b.b. Contrato de torneio constando remuneração, plano de torneio, e datas de 

validade do contrato com assinatura do(a) solicitante e organizador.  

c) Atletas/treinador Professional Contrato que especifica salário e datas de validade 

do contrato e assinado pelo solicitante e representante do clube; 

 Recibo de pagamento da taxa consular; 02 cópias. 

 

Documentos necessários para Au-pair 

 

Observação: 

1. Três exemplares de cada formulário. 

2. Dois grupos de documentos seguindo a ordem da tabela abaixo 

 

 Formulário: “Application for a Swedish Work Permit” n° 130011 (ing.); 03 

exemplares; Preenchido no computador e assinado; 

 

 Passaporte; 02 cópias autenticadas; Devem constar número do passaporte, vistos 

identidade, carimbos etc; Validade um ano; 

 

 CPF – Cadastro de Pessoa Física; 02 cópias autenticadas; 

 

 Certidão de Antecedente Criminais;  02 cópias; Aceita-se retirada pela internet; 



 

 Oferta de Trabalho da família hospedeira; 02 cópias autenticadas; A oferta deve 

conter:  

a. Residência na Suécia;  

b. Moradia e alimentação de graça; 

c. Jornada de trabalho no máximo de 25 horas semanais; 

d. Um salário no mínimo de 3.500  coras suecas mensais.  

 

 Comprovante de Matrícula em um curso de sueco; 

 

 Comprovante de conclusão de Ensino Fundamental; 

 

 Recibo de pagamento da taxa consular; 02 cópias; 

 

Documentos necessários para Pesquisadores Visitantes 

 

Observação: 

1. Três exemplares de cada formulário. 

2. Dois grupos de documentos seguindo a ordem da tabela abaixo 

 

 Formulário: “Application for a Resident permit for a Visiting Researcher” n° 

127011 (ing.) ou n° 126011 (se); 03 exemplares; Preenchido no computador e 

assinado; 

 

 Passaporte; 02 cópias autenticadas; Devem constar número do passaporte, vistos 

identidade, carimbos etc; Validade um ano; 

 

 Formulário: “Hosting Agreement for Visiting Researcher in Sweden” n° 

230011; 02 cópias autenticadas; Neste documento deve constar:  

- Propósito, tempo e financiamento do projeto; 

- As qualificações do pesquisador para terminar a comissão; 



 - Acordos de trabalho para o pesquisador; 

   - Seguro de Saúde de Viagem completo em caso de que o pesquisador vá morar no 

país menos que 12 meses. Pesquisador que vai morar mais que 12 meses pode fazer 

parte da Previdência Social sueca (Försäkringskassan); 

   - Meios suficientes de sustento durante a estadia na Suécia e para retorno ao Brasil; 

 

 Recibo de pagamento da taxa consular 02 cópias. 

 

Taxas 

Uma taxa de serviço será cobrada para seu pedido de autorização de residência para 

trabalhar na Suécia. Não haverá devolução da taxa paga, mesmo sendo o caso de seu 

pedido de residência for negado. 

 

Taxas para permissão de trabalho 

Adultos: 

2 000 SEK (690 BRL) 

 

Aplicação para familiares 

Adultos: 1 000 SEK (345 BRL) 

Crianças menores de 18 anos: 500 SEK (170 BRL) 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

 

 

 

 



Cidadãos não brasileiros 

 

Visto para cidadãos não brasileiros visitar a Suécia 

Desde janeiro de 2006, a Embaixada da Noruega em Brasília assumiu todas as questões 

relacionadas ao visto de cidadãos não brasileiros que necessitam de visto para ingressar 

na Suécia como turistas. 

Pessoas não cidadãs de um país membro de Schengen podem necessitar de um visto 

para entrar na área de Schengen. Tais vistos normalmente são válidos em todos os 

países de Schengen, e concedem ao detentor do visto, o direito de viajar livremente 

entre os países membros durante o tempo de validade do visto. 

 

Telefone da Embaixada da Noruega em Brasília: 

61 

34438722 

Consulado da Noruega no Rio de Janeiro: 21 2541 7732 

 

 

Portadores de Passaporte Diplomático ou Oficial 

 

Brasileiros com passaporte diplomático estão dispensados de visto por prazo indefinido. 

Brasileiros com passaporte oficial ou de serviço estão dispensados de visto por até 90 

dias. 

As informações acima são apenas indicativas, estando sujeitas a mudanças sem aviso 

prévio. É indispensável, ao planejar uma viagem de turismo ou de negócios, confirmar a 

validade dessas informações junto aos Consulados e Embaixadas Brasileiras em seu 

país. 

 

Fonte: Departamento de Polícia Federal 

 

 



Todos os dados do presente comunicado baseiam-se em informações obtidas pelas 

representações diplomáticas no Brasil. Não nos responsabilizamos pela exatidão 

dessas informações.  

Em caso de dúvidas e para maiores informações, entrar em contato com o 

Consulado de sua jurisdição. 

 

Consulados da Suécia no Brasil 

 

Nome da representação Setor Consular da Embaixada 

Endereço/CEP 

SES Av. das Nações, Qd. 807, Lote 29, CEP 70419-900, 

Brasília/DF 

Telefones 
(61) 3442-5200 

 

Horário de Funcionamento   De segunda a quinta das 13:00 às 10:00 

 

Nome da 

representação 
Consulado-Geral Honorário no Rio de Janeiro/RJ 

Endereço/CEP 

Av. General San Martin, 255, 2º andar, Leblon, CEP 22.441-

012, 

Rio de Janeiro/RJ 

Telefones 

(21) 2541-7732 

fax (21) 2275-0138 

 

E-mail corporativo swerio@rio.com.br 

Nome da chefia/classe Cônsul-Geral Honorária Sra. Louise N. Anderson Collares 

 

Nome da 

representação 
Consulado-Geral Honorário em São Paulo/SP 

Endereço/CEP Al. Franca, 1050, 3º andar, Jardins, CEP 01.422-001, 



São Paulo/SP 

Telefone 
(11) 3063-6177 

 

site  www.consuladosueciasp.org.br 

E-mail corporativo rpacheco@consuladosueciasp.org.br 

Nome da chefia/classe 
Cônsul-Geral Honorário Sr. Renato Pacheco e Silva Bacellar 

Neto 

 

Nome da representação Consulado Honorário em Fortaleza/CE 

Endereço/CEP 

Rua Leonardo Mota, 501, Aldeota, CEP 60.170-040, 

Fortaleza/CE 

Telefone 
(85) 3244-0777 

 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário Sr. Marcos Aurélio Soares de Castro 

 

Nome da representação Consulado Honorário em Belo Horizonte/MG 

Endereço/CEP 

Rua Comendador Viana, 300, Mangabeiras 

Belo Horizonte/MG 

Telefone 
(31) 3024-2696 

 

E-mail patycoutinho@hotmail.com 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorária Sra. Patrícia Matos de Azeredo Coutinho 

Nome da representação Consulado Honorário em Manaus/AM 

Endereço/CEP 

Rua Miranda Leão, 45, Altos, Centro, CEP 69.003-000, 

Manaus/AM 

Telefone (92) 3232-6927 



 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário Sr. Jonathan Saul Benchimol 

 

Nome da 

representação 
Consulado Honorário em Recife/PE 

Endereço/CEP 

Av. Marques de Olinda, 126, 1º andar, sala 101,  CEP 50.030-

000, 

Recife/ PE 

Telefones 

(81) 3224-1222/ 1772/ 3224-1329 

 

 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário Sr. Sérgio Lobo Jardim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonte: 

 

http://www.swedenabroad.com/brasilia 

 

 

http://www.swedenabroad.com/brasilia

