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Antes de começar 

Seu navegador deve ser Internet Explorer versão 7 ou posterior. 

Seu computador não deve estar bloqueado por uma equipe firewall. 

Seu passaporte deve ter vigência pelo menos de 6 meses. 

Tenha a mão todos seus documentos (passaporte, cpf, etc.) e dados de viagem (cidade 

que visitara, nome e enderço do hotel onde ficara mais tempo, etc.). 
 
Lembre cadastrar os familiares dependentes como indica o ponto 7 antes de escolher data de 
entrevista. 
 
Se tem duvidas visite Duvidas Frequentes em nosso site. 
Agora visite nossa página para agendar sua entrevista: 
 
http://siac.sre.gob.mx/SidomiSaoPaulo/PreRegistro/Index.aspx?o=oSGwWKJB9DI= 
 
1. Registre seus dados iniciais. Acione o botão “Registrar”. 

 

  

http://siac.sre.gob.mx/SidomiSaoPaulo/PreRegistro/Index.aspx?o=oSGwWKJB9DI=
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2. Certifique que escreveu seus dados corretamente. Erros nesta página não podem ser 
corrigidos. 

 
 

3. Na página seguinte, o(a) senhor(a) receberá uma mensagem de confirmação  da efetivação 
do registro dos dados cadastrais inicias. Imprima o copie estes dados. Poderá com eles 
ingressar depois a seu cadastro. 

 

4. Receberá também alguns minutos mais tarde, enviada ao seu correio eletrônico (e-mail),  
uma mensagem de resposta com estes mesmos dados. Você pode concluir seu cadastro sem 
este correio. 
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5. Faça um clic no campo “URL” do correio eletrônico de resposta o da página do ponto 3 o no 
seguinte link,  cuja ação possibilitará o acesso à página da figura.    

http://siac.sre.gob.mx/SidomiSaoPaulo/registro/index.aspx?o=oSGwWKJB9DI= 

Copie os dados  de “Usuário” e "Senha” (Contraseña) , a fim de acessar a página em que se 
encontra o formulário  de solicitação de visto. Pode-se utilizar as funções “copiar / colar” de 
seu computador. Acione o botão “Enviar” 

 

 

 

6. Aparecerá uma página em que constará o formulário de solicitação de visto (L1). Escreva os 
dados solicitados no respectivo formulário.  Por gentileza, escreva os dados com muita 
atenção. 

http://siac.sre.gob.mx/SidomiSaoPaulo/registro/index.aspx?o=oSGwWKJB9DI=
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Erros nesta página 
demoraram o trâmite de 
seu visto, por favor, 
escreva os dados com 
muita atenção. 
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7. Nesta etapa do processo, caso deseje “guardar seus dados”, para continuar posteriormente, 
basta acionar o botão “Guardar” e continuar quando  achar conveniente. 

Da mesma forma, se quiser agregar um dependente, utilize o botão “Deseja agregar outra 
pessoa”.  Se o botão “Deseja agregar outra pessoa”  for  acionado, o(a) senhor(a) receberá o 
formulário para registrar dependentes do titular de visto. Escreva os dados e acione o botão 
“Registrar familiar” 

Quando houver terminado, acione o botão “Enviar Formulário”. Se o botão “Enviar formulário” 
for acionado mas seus dados não estão completos, pontos vermelhos apareceram nos campos 
que faltarem. Escreva os dados faltantes.  

Após esta ação, será apresentada  a página com o calendário de disponibilidades. Escolha a 
data e a hora para a sua entrevista consular.  

 

O CPF não é 
indispensável aqui 
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8. Revise os dados antes de selecionar data de entrevista. Quando  selecione  o botão “Enviar 
Formulário”, terá a visualização  do calendário, a fim de agendar a data e o horário de sua 
entrevista.  Selecione a data desejada e, em seguida, aparecerão os horários disponíveis.  
Então, selecione a hora e acione o botão “Agendar Entrevista”, para alcançar a última etapa 
deste processo. As datas e horários que não podem ser escolhidos já estão reservados. 
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9. Esta é a última etapa do processo: uma  vez confirmado o agendamento (conforme 
podemos visualizar a seguir) , o sistema mostrará os formulários do titular e de seus 
respectivos dependentes, disponíveis para a impressão. 

Imprima-os  (um a um) . Finalmente, assine-o  e anexe-o  à documentação requerida pelo site. 

 

 

 

 

 

A seguir, é exibido um formulário como o que o(a) senhor(a) obterá, o qual deverá ser  
apresentado ao Sr. Cônsul em sua entrevista, juntamente com a documentação requerida pelo 
site. 

Esta é a confirmação 
de sua cita de 
entrevista 
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