Secretaría de Relaciones Exteriores

Formulário de Solicitação de Visto
Foto

Consulado em

Número Consecutivo

CONSULMEX RIO DE JANEIRO

Para Uso Oficial

Deverá ser preenchida uma solicitação por cada interessado
em qualquer forma de impressão firme e indelével.

I.

Informação Pessoal

1. Nome(s):
(Como aparecem no passaporte ou documento de identidade de viagem)

Esta solicitud es de distribución gratuita

2. Primeiro Sobrenome:

3. Segundo Sobrenome:

(Como aparecem no passaporte ou documento de identidade de viagem)

4. Sexo:
Feminino
5. Data de Nascimento:

TALÓN

Masculino
/

DD

/
MM

6. Idade:
AAAA

7. País de Nascimento:
8. Nacionalidade:
9. Número de passaporte ou documento de identidade de viagem:
a) País de Expedição:

b) Data de Expedição:

/
DD

c) Data de vencimiento:

/

/
MM

AAAA

/

DD

MM

II.

AAAA

Dados Complementares
Tipo de Visto (marque com X):

10. Estado Civil:
11. Endereço atual:
12. Telefone:

solteiro(a)

casado(a)

Visitante sem permissão para realizar atividades
remuneradas

concubinato

Visitante sem permissão para realizar atividades
remuneradas (Longa Duração)

13. E-mail:

14. Ocupação:

Visitante com permissão para realizar atividades
remuneradas

15. Onde trabalha, estuda ou realiza atividades:
16. Lugar de Residência:

17. Conta com permanência legal:

18. Tem antecedentes penais no México ou em outro país:
19. Em caso afirmativo especificar:

Sim

Não

Sim

Não

Visitante para realizar tramites de adoção
Residente Temporal Estudante
Residencia Temporária
Residencia Permanente

III.

Información y motivo de viaje

Diplomática
Oficial

20. Data de Entrada no México:

/
DD

/
MM

Serviço
AAAA

Tipo de Passaporte (marque com X):

21. Cidade por onde entrará:
22. Tempo de permanência:

Menos de 180 dias
De 180 dias até 4 anos
Definitiva

23. Já visitou o México antes:
24. Foi Deportado do México:
25. Em caso afirmativo indicar a causa:

Sim
Sim

Ordinário

Não Ordinário

Laissez-Passer

Observações:

Não
Não

26. Propósito de viagem ao México:

Contacto:
Avenida Ricardo Flores Magón no. 2, piso 3, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 3686 - 5100
Correo electrónico: dgsconsulares@sre.gob.mx
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IV. Menores de Idade
Em caso de menores, adolescentes ou pessoas que se encontram sujeita a tutela jurídica conforme a legislação civil deverá apresentar a solicitação do visto assinada
pela mãe e pai, ou por quem exerça o pátrio poder ou a tutela. Se a solicitação é apresentada por um dos progenitores deverão apresentar autorização perante
cartório do outro progenitor que autorize a tramitar o visto.
Quando vão sozinhos ou com terceiro maior de idade, devem apresentar documento outorgado ante notário público ou por autoridade que tenha faculdade para
isso no que conste a autorização de ambos os pais ou de quem exerçam sobre eles o pátrio poder ou tutela.
Em caso de menores de idade, a assinatura será dos país ou tutores, ou quem exerça o pátrio poder.

V. Documentos que se adjuntam a solicitação

Esta solicitud es de distribución gratuita

1)
2)
3)
4)
5)
Nos casos que o solicitante apresente documentos alterados, apócrifos, ou obtidos fraudulentamente será registrado nas listas de controle migratório e não poderá
obter visto de entrada no México.
De acordo com a Lei e seu Regulamento, o visto mexicano permite que o estrangeiro apareça em local destinado ao trânsito internacional de pessoas e no filtro de
revisão migratória e solicite sua entrada em território nacional. A apresentação de um visto não garante a entrada em território nacional. A admissão no México está
sujeita à aprovação das autoridades de saúde e imigração no ponto de entrada, que podem verificar sempre os requisitos estabelecidos nas disposições legais aplicáveis
no filtro de revisão da migração.
Fica reconhecido que todos os dados pessoais recolhidos para a realização deste procedimento estão protegidos de acordo com as disposições da Lei Geral para a
Proteção de Dados Pessoais em Posse de Sujeitos Obrigados. Você pode verificar o aviso de privacidade completo e simplificado no seguinte link:
http://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad.

Lugar e Data
Data:

Lugar:

/
DD

Nome e assinatura do solicitante

/
MM

AAAA

Nome e assinatura da mãe

Nome e assinatura do pai

(Em caso de menores em estado de interdição)

(Em caso de menores em estado de interdicao)

Recebeu

Entrevistou

Capturou

(Nome e assinatura de que recebeu a solicitação)

(Nome e assinatura do funcionário que entrevistou)

(Nome e assinatura de quem capturou)

Autorizou
(Faço constar que os documentos anexados a este expediente foram validados
meu juízo e, por isso, autorizo)

Contacto:
Avenida Ricardo Flores Magón no. 2, piso 3, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 3686 - 5100
Correo electrónico: dgsconsulares@sre.gob.mx
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