CERTIFICADO DE ELEGIBILIDADE

NISSEI + FILHO MENOR DE IDADE

DOCUMENTOS DO NISSEI

Cópia do Koseki Tohon
Certidão de nascimento do nissei (original e cópia autenticada recente
com menos de seis meses de emissão).

Certidão de casamento dos pais caso não conste no Koseki (original e
cópia autenticada recente com menos de seis meses de emissão).

Declaração que comprove a convivência dos pais (se não forem
casados)

Cópia simples dos passaportes anteriores que constam: vistos, entrada
e saída (quem já esteve no Japão)

Cópia autenticada do passaporte válido (pág. 2, 3, 6 e 7)
Obs: se nas págs. 6 e 7 constarem carimbos, tirar cópia autenticada das
págs. 8 e 9
Oito a quinze fotos de convivência devidamente identificadas (com a
família)

2 fotos de 3 cm x 4 cm (recente e não pode ser menor que 3 cm x 4 cm)

Contrato de trabalho (koyonaitesho)

DOCUMENTOS DO FILHO
Certidão de inteiro teor nascimento (original e com menos de seis
meses de emissão)
Cópia dos passaportes anteriores que constam: vistos, entrada e saída
(quem já esteve no Japão)
Cópia autenticada do passaporte válido (pág. 2, 3, 6 e 7)
Obs: se nas págs. 6 e 7 constarem carimbos, tirar cópia autenticada das
págs. 8 e 9
Oito a quinze fotos de convivência devidamente identificadas (com a
família)
2 fotos 3 cm x 4 cm (recente e não pode ser menor que 3 cm x 4 cm)
Atestado de matrícula escolar no Japão (caso a imigração venha a
solicitar)
Obs: Caso necessário outros documentos podem ser solicitados.

CONTATO
MATRIZ- MARINGÁ-PR

AV. BRASIL 4356B - ZONA 01 - CEP: 87013-000

(44) 3030-0800

(44) 9 9753-5422

(44) 9 8858-2959

FILIAL- LONDRINA-PR

º ANDAR- CENTRO

AV. PARANÁ, 102- SALA 06- 2
CEP: 86020-360
(43) 3037-0800

(43) 9 9954-6601

FILIAL- SÃO PAULO-SP

º ANDAR-LIBERDADE

AV. LIBERDADE, 91- SALAS 65 E 66- 6
CEP: 01503-000

(11) 3203-0102

(11) 9 9954-6601

(11) 9 7428-6696

