NISSEI
PARANÁ/SANTA CATARINA/RIO GRANDE DO SUL

Documentos Necessários para obtenção do visto.

 Passaporte atual e todos os anteriores originais
 1 foto 3x4 cm recente (tirada há no máximo seis meses, com fundo claro, sem
data e sem óculos)

 2 Formulários de pedido de visto, assinado conforme o passaporte com caneta
preta

 3 Justificativas de nome em branco assinados conforme o RG com caneta preta
 1 Cópia autenticada do RG do requerente
 1 Cópia autenticada da certidão de nascimento do requerente
 Caso casado (a), 1 cópia autenticada de certidão de casamento do requerente
 Comprovante de endereço recente original
 Koseki-tohon original e atualizado ( com casamento e/ou óbito)
 Caso os pais vivos, 1 cópia autenticada do RG ou RNE do pai e/ou mãe issei,
telefone e endereço

 Cópia autenticada da certidão de casamento dos pais
 Caso os pais sejam falecidos, 1 cópia autenticada da certidão de óbito do pai e/ou
mãe issei
Obs. Caso o casamento e/ou óbito constar no koseki-tohon não será necessário as
cópias autenticadas

 Kit contrato de trabalho
 Currículo Work Japan
 Termo de ciência de valores Work Japan preenchido e assinado

Work Japan
Maringá | PR
Telefones: (44) 3030 0800 ou (44) 3227 0348

 Declaração de ciência Work Japan preenchido, assinado com reconhecimento de
firma
Atualização do Koseki-Tohon no Brasil
Caso não constar casamento e/ou óbito dos japoneses no Koseki-Tohon, será
necessário:

 3 Formulários de atualização de casamento e/ou óbito assinado com digital
(solicitado na agência)

 1 cópia autenticada de certidão de casamento e/ou óbito
 1 cópia autenticada de RG do solicitante
 Caso

o

parente

fique

responsável

pala

atualização,

declaração

de

responsabilidade assinada conforme o RG com caneta preta
Obs. Caso o cônjuge do issei estiver vivo, o mesmo deve realizar a atualização.
Informações: Estes documentos estão sujeitos a análise, caso necessário outros
documentos podem ser solicitados.

Work Japan
Maringá | PR
Telefones: (44) 3030 0800 ou (44) 3227 0348

