
 

 

Documentos necessários para obtenção do Visto de Turismo ou Estudo até 24 semanas 

O visto deve ser planejado com pelo menos 30 dias de antecedência do embarque. 
 
Documentos necessários: 
 
1. Passaporte, assinado, com validade mínima de 06 meses; 
 
2. Passaporte anterior, comprovando viagens realizadas anteriormente; 
 
3. 02 fotografias 3x5 cm recentes (não há necessidade de ter data); 
 
4. Contrato EE vistos devidamente assinado; 
 
5. Formulário Visto Canadense preenchido e assinado; 
 
O requerente de visto com idade inferior a 18 anos deve apresentar, para qualquer tipo de visto, uma autorização de viagem para o Canadá, 
assinada pelos pais, juntamente com cópia da certidão de nascimento do requerente menor, além da cópia dos passaportes ou RG dos pais, 
comprovando assinaturas idênticas ao do formulário solicitado, além da Custodianship Letter emitida pela escola Canadense que for estudar. 
 
Prova de atividade e disponibilidade financeira: 
 
O requerente de visto deve comprovar sua atividade e disponibilidade financeira através dos documentos abaixo informados: 
 
• Declaração de Imposto de Renda com o Recibo de Entrega. 
 
• Cópia frente e verso da carteira de identidade RG 
 
• 03 últimos extratos bancários comprovando a disponibilidade financeira (Assinados pelo gerente da conta) – Mínimo CAD 1500 por mês de 
estadia no Canada; 
 
• Prova de escolaridade (Comprovação de sua inscrição em uma instituição de ensino brasileira) 
 
• Se empregado: 03 últimos holerites 
 
• Se empregador: Contrato Social, última alteração contratual e 03 últimos pró labores ou o decore; 
 
• Profissionais Liberais: Cópia do documento que comprove sua atividade, por exemplo: OAB, CRECI, CRM, CRP, entre outros. 
 
• Carta do empregador indicando a permanência, com nome e endereço da empresa/escola a ser visitada e o tipo de negócios/estudo que 
realizará no Canadá. Caso seja a própria empresa a responsável pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da viagem, deverá constar na 
declaração também. 
 
Se depender de um patrocinador para a comprovação de renda, se faz necessário a apresentação dos itens acima listados como prova de 
atividade, juntamente com uma carta custeio, onde o patrocinador vai se responsabilizar por todas as despesas que decorrerem de sua viagem. 
 
 

 


