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Antes de ir
Alemanha é um destino muito escolhido por muitos que escolhem emigrar, devido a diversos
motivos como economia, nível acadêmico, qualidade de vida entre outras razões.
Mas antes de se aventurar na Alemanha é necessário lembrar que estamos indo para outro
país, com outra cultura e outros valores.
Muitos costumes são diferentes, algumas coisas que para nós é normal, para outros não será.
1- Dinheiro e cartão
Cartão de crédito e débito nem sempre é aceito em muitos estabelecimentos, e quanto
menor for a cidade ou mais longe do centro turístico, mais chances que cartão não seja aceito.
Então sempre lembre de levar dinheiro consigo. Muitas vezes encontrar um caixa automático
não é fácil, e às vezes eles cobram para poder sacar se o banco não for o mesmo.
2- Supermercado
Os caixas no supermercado costumam ser bem rápidos, e a fila caminha rápido, o
troco é dado rápido e às vezes você não tem tempo de contar seu troco ou guardar seus
produtos (não existe alguém que guarde seus produtos), antes que os produtos dos próximos
clientes sejam jogados em você. Mas não se estresse e guarde os produtos no seu tempo.
3- Domingo santo
Domingo na Alemanha é dia de descanso, e os alemães tomam a sério. Ou seja, quase
tudo estará fechado, isso inclui, muitos mercados e farmácias. Então planeje bem para não
ficar sem seu remédio ou com fome e ter que comer fora. E caso estejam abertos
normalmente fecham mais cedo. Existem também algumas farmácias que atendem 24h, mas
após o horário comercial, vende-se apenas com receita.
4- Transporte Público
O transporte público na Alemanha funciona muito bem, e normalmente é possível
chegar a qualquer lugar com ônibus e trem. Normalmente a cobertura é ampla e o horário de
funcionamento costuma ir até tarde. Mas não esqueça de verificar o horário do
funcionamento da linha que pretende usar pois elas variam (em dias de semana normalmente
andam até as 23 ou 01). Em todas as paradas de trem e ônibus é possível ver o horário que
passa o trem/ônibus (em uma tabela que sempre está presente nas paradas).
Os ônibus a não ser que tenha ocorrido algum inoportuno costumam ser sempre
pontuais, ao ponto em que caso o ônibus chegue mais cedo que o planejado em tal parada, ele
vai ficar parado na mesma até o horário marcado e apenas sairá na hora marcada.
Outra coisa que vale lembrar que não há um totem para controlar a compra de bilhetes na
entrada dos transportes públicos. Normalmente você pode comprar o ticket em totens
(normalmente vermelhos) que se localizam ao lado de fora da estação ou às vezes inclusive
dentro dos próprios trens e ônibus. Mas tenha cuidado ao entrar em trem ou ônibus sem
ticket, muitas vezes existe controle e eles inclusive andam à paisana, uma multa por não ter
ticket pode chegar a até 80€.
5- Sauna
É amante da sauna e pensa ir em uma terma na Alemanha? Então não se assuste ao
ver todos pelados. Em muitas saunas é normal ir apenas com uma toalha, inclusive em muitas
a entrada com roupa de banho não é permitida, já outras possuem dias específicos para o uso
de roupa de banho.
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6- Inglês
Apesar de ser um país com um grande número de imigrantes e turistas, na Alemanha
nem todos mundo fala inglês, cerca de uns 60% dos alemães falam inglês, mas não se deixe
enganar pelas cifras, pois muitas vezes o nível de inglês é básico e a cominação pode ser
difícil caso seu inglês tampouco seja bom. Normalmente são os mais jovens que falam
melhor inglês já as pessoas mais velhas não costumam falar tanto. Aprender algumas simples
frases em Alemão pode te salvar de muita dor de cabeça.
7- Gorjeta
A gorjeta não é obrigatória na Alemanha, mas é bem vista. Normalmente um 10% do
total da conta é dado, muitos restaurantes costumam pagar um salário mínimo aos garçons e
eles dependem das gorjetas dadas.
8- Banheiro publico
Necessita ir ao banheiro fora de casa? Então não esqueça de seus trocados.
Normalmente, banheiro público ou inclusive em restaurantes custam de 0,50 centavos até um
euro para serem usados.

9- Lei e lei
Alemanha tem muitas leis, e eles gostam de que a mesma seja obedecida. Infrações
simples como cruzar fora da faixa ou com sinal vermelho pode acarretar uma pequena multa.
10- Papelzinho manda
Alemanha gosta de burocracia e para acompanhar a mesma obviamente está a famosa
papelada. Esteja preparado para receber muito papel, às vezes até mais do que é necessário. E
lembre-se de guardar e organizar bem seus papéis, pois muitas vezes eles serão necessários
para trâmites futuros.
11- ônibus ou trem?
Viajar dentro da Alemanha pode vir a ser um luxo às vezes, passagens de avião
podem ser um pouco caras e as companhias low cost não possuem trajetos para todos os
destinos A opção então é usar o transporte terrestre. E nesse caso o primeiro que pensamos é
o trem, que dê certo, normalmente é a opção mais rápida, mas nem sempre a mais em conta.
O que acontece é que a empresa alemã DB (Deutsche Bahn) possui quase um monopólio do
mercado nesse setor e os preços podem vir a ser um pouco caros. Então a opção restante é o
ônibus. Viajar de ônibus as vezes demora um pouco mais, mas certamente os preços são mais
em conta e a qualidade dos ônibus não é tão ruim.
12- Sapatos fora de casa
Um costume bem normal é não usar sapatos dentro de casa. Deixá-los na porta ou do
lado de fora da casa. Sempre pergunte ao entrar em uma casa alheia se deve tirar os sapatos.
13- Serviço postal
Caso você sempre tenha o desejo de enviar cartas, mas dificilmente teve a
oportunidade, então aqui está sua chance, o serviço postal na Alemanha é muito utilizado, e
muitas vezes você vai ser solicitado a enviar documentos por correio. Quase toda a
comunicação com o governo é feita através do serviço postal.
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14- Contão físico
Na Alemanha, ninguém dá um beijo na hora de cumprimentar. Normalmente é um
aperto de mão ou apenas um saludo à distância.

15- São diretos
A maioria das pessoas são bem diretas e costumam falar o que pensam,
principalmente caso se sintam incomodadas.
16- Festa
Apesar de a maioria estar focado no trabalho, na hora de festa, e festa. Muitos
costumam festejar bem pesado e beber bastante. Principalmente no carnaval que junto do
Oktoberfest é uma das maiores festas do país.
17- Horário marcado
Se acostume a marcar hora para tudo. Na Alemanha tudo funciona com hora marcada.
18- Pontualidade
Falando em hora marcada, a maioria é muito exigente com a pontualidade. Seja no
trabalho ou na vida pessoal, caso você marque alguma coisa e chegue mais de 5 minutos
tarde não se esqueça de ligar para avisar. O mesmo para reuniões pessoais, não chegue 1 hora
tarde. Se a festa começa às 18, ela começa às 18 mesmo.

Custo de vida
O custo de vida na Alemanha é relativamente baixo, variando de acordo da cidade em que
você está e do quão próximo ao centro você está.
Isso se levarmos em consideração o salário mínimo na Alemanha com a qualidade de vida
proveniente do mesmo.
O salário mínimo atual é cerca de 1600€ mensal, ou seja, esse é o piso salarial. Claro que sem
contar os empregos de meio período e estágios remunerados.
Aluguel na Alemanha pode variar muito, podendo ir de 500€ até 1500€ mensais. Depende do
tamanho do apartamento, da distância até o centro, do bairro, da idade de construção do
edifício e etc. Por exemplo, um pequeno apartamento no centro de Colônia (cerca de 60m2)
custaria algo entre 900 - 1100€ mensais, já um apartamento mais afastado e com similar
metragem pode vir a custar 600 - 700€. O preço para um quarto de estudantes normalmente
está entre 250€ até 500€, podendo variar de acordo com a área. Daremos mais informações
sobre aluguel na seção de acomodação.
O transporte na Alemanha é um pouco custoso, normalmente um ticket mensal custa cerca de
70€ e lhe dá direito a viagens ilimitadas com ônibus e trem dentro de um certo raio desde o
centro da cidade (que normalmente é bem grande). Os tickets que possuem os estudantes
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(semesterticket) é barato porque está incluído no pago anual da universidade. Caso queira
viajar muito em curto tempo, busque um ticket de fim de semana, regional ou de grupo.
A alimentação é relativamente barata, existem muitas opções de mercados que são mais em
conta, como Lidl e Netto com produtos de boa qualidade e existem mercados mais caros com
maior variedade de produtos como o REWE. Em média para uma pessoa é possível passar o
mês com cerca de 150€ em alimentação.
Alguns custos extras:
- Internet: Cerca de 30€ mensais
- Academia: 15€ - 30€ mensais
- Celular (Pré-pago): 10€ - 15€ mensais
- Ticket de ida transporte público: 2,7€
- 1 litro de gasolina: 1,42€
Tendo em conta todos esses fatores, o custo de vida na Alemanha é mediano, mas se usado
sabiamente o salário mínimo não fica curto.

Alemanha sem falar Alemão
É possível vir para a Alemanha sem saber o alemão, mas não muito recomendável dependendo do seu
destino. Em cidades grandes como Berlin, é possível sobreviver bem com o Inglês, mas em vilarejos
é muito recomendável saber o idioma. A maior dificuldade no dia a dia na Alemanha é a burocracia,
quase não existe tradução para o inglês quando se está fazendo qualquer tipo de burocracia na
Alemanha, e a linguagem usada em documentos formais é inclusive mais difícil que o normal, pois
eles costumam usar muitos termos técnicos.
Encontrar um emprego sem falar alemão pode se tornar mais difícil, mas não impossível, isso vai
variar de profissão para profissão.
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Visa
Para viver na Alemanha legalmente é necessário ter uma visa, de trabalho de estudos ou
possuir cidadania europeia. O visa depende do acordo entre a Alemanha e os diversos países
do mundo. Por isso pode variar de acordo com o seu país de residência.

Visto de Trabalho
Em determinadas condições, cidadãos estrangeiros que já tenham uma oferta de trabalho
concreta na Alemanha podem receber uma autorização de trabalho e um visto para iniciar
uma atividade profissional na Alemanha. Consulte no link do site Arbeiten in Deutschland
(http://www.arbeitsagentur.de) quais grupos de pessoas ou profissões podem receber uma
autorização de trabalho. Mais informações podem ser encontradas no site
www.make-it-ingermany.com. Para o ingresso na Alemanha, a representação alemã no
exterior emite um visto nacional que, normalmente, tem uma validade de seis meses. Dentro
do prazo indicado no adesivo do visto, você poderá viajar para a Alemanha (é possível passar
em trânsito pelos Estados Schengen) e precisa cadastrar-se no Departamento de Estrangeiros
competente no seu novo local de residência imediatamente após entrar no país. É lá que você
receberá a sua autorização de residência.
● formulário "requerimento de concessão de uma autorização de residência"
● duas fotos biométricas atuais (3,5 x 4,5 cm com fundo claro)
● passaporte + cópia da página com os dados pessoais
● Para não-brasileiros: RNE + cópia da frente e verso contrato de trabalho ou carta do
empregador confirmando a contratação com uma descrição o mais concreta possível
da vaga de emprego e com indicação do valor do salário mensal bruto e jornada de
trabalho semanal
● descrição da vaga de trabalho / das funções
● em caso de intercâmbio de funcionários: carta do empregador confirmando o envio do
funcionário para a Alemanha
● comprovantes da sua qualificação profissional, por exemplo, diploma universitário
(com Apostila e tradução juramentada em língua alemã)
● em caso de conclusão do ensino superior: ANABIN-Screenshot da universidade e do
diploma/da conclusão
● se houver: aprovação da Agência Federal do Trabalho (“ZAV-Bescheinigung”)
● se houver: autorização para exercer a profissão
● caso tenha concluído o 45° ano de vida e não dispor sobre um salário anual bruto de
no mínimo € 45.540 (2020), comprovante de uma aposentadoria adequada
● CV com a trajetória profissional em língua alemã ou inglesa
● Reserva de voo
● comprovante de seguro-saúde de viagem válido
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Visto para procurar vaga de emprego
O visto para procura de emprego permite que profissionais estrangeiros interessados que
possuam um diploma de ensino superior (pelo menos Bacharelado) fiquem na Alemanha, por
no máximo 6 meses, para procurar uma vaga de emprego com a finalidade de encontrar uma
colocação que corresponda à sua qualificação profissional. A representação alemã emite o
chamado visto nacional com validade máxima de 6 meses. Isso lhe dá o direito de
permanecer na Alemanha para procurar emprego e (incluídos nos 6 meses) ficar por no
máximo 3 meses nos demais países Schengen. É permitido o trabalho de até 10 horas
semanais como período de experiência para comprovação da qualificação adquirida pelo
profissional. Assim que conseguir o emprego, deverá dirigir-se ao Departamento de
Estrangeiros (Ausländerbehörde) competente para o seu local de residência e requerer a
autorização de residência.
Para solicitar o visto, você precisa apresentar a seguinte documentação:
2 Originais com duas cópias simples:
● Passaporte
● para não-brasileiros: RNE / RNM - cópia frente e verso do comprovante de residência
● duas fotos biométricas atuais (3,5 x 4,5 cm , com fundo claro)
● formulário “Requerimento de concessão de um visto nacional” currículo descrevendo
a experiência profissional, diplomas, certificados, etc.
● diploma alemão de conclusão do ensino superior ou de outro país reconhecido e
comparável ao curso na Alemanha. Diplomas de formação superior de países fora da
Alemanha precisam ser apostilados (veja https://brasil.diplo.de/apostila) e traduzidos
por um tradutor juramentado (veja http://www.brasil.diplo.de/tradutores) para o
alemão.
● Para verificar se o seu diploma é comparável e reconhecido na Alemanha, poderá
acessar o banco de dados ANABIN: http://anabin.kmk.org/ Por favor, anexe uma
impressão do resultado.
● Carta de motivação em alemão (alternativamente em inglês) com os dados do
planejamento da busca de emprego (ramo, região, local de residência/alojamento
planejado, etc.)
● comprovantes de acomodação (reserva de hotel, carta-convite assinada, etc.)
● se houver: outros comprovantes sobre a preparação da busca de vaga de emprego
● comprovante que possui meios financeiros suficientes para manter-se (mínimo 947
Euros líquido por mês) para o período pretendido da estada
● comprovante de seguro-saúde para o período de validade do visto, com valor de
cobertura mínima de € 30.000 ou USD 50.000 (poderá ser apresentado posteriormente
após a aprovação do visto).

Visto para especialistas (trabalhador qualificado)
Cidadãos estrangeiros com formação acadêmica reconhecida na Alemanha ou com
formação técnica reconhecida na Alemanha e com uma oferta de trabalho concreta na
Alemanha, sob certas condições, podem receber um visto para um trabalho qualificado na
Alemanha no âmbito de suas habilitações. Note que há formações acadêmicas que, na
Alemanha, são consideradas equivalentes a uma formação técnica. Consulte o site
http://www.arbeitsagentur.de para saber quais profissões e grupos de profissionais de outros
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países podem receber uma autorização de trabalho na Alemanha. Mais informações podem
ser encontradas no site www.make-it-ingermany.com. Para o ingresso na Alemanha, a
representação alemã no exterior emite um visto nacional que, normalmente, tem uma
validade de seis meses. Dentro do prazo indicado no adesivo do visto, você poderá viajar para
a Alemanha (é possível passar em trânsito pelos Estados Schengen) e precisa cadastrar-se no
Departamento de Estrangeiros competente no seu novo local de residência imediatamente
após entrar no país. É lá que você receberá a sua autorização de residência.
Para solicitar o visto, você precisa apresentar a seguinte documentação
Originais com duas cópias simples:
● passaporte
● cidadãos não brasileiros: RNE/RNM – cópias de ambos os lados e comprovante de
residência formulário “Requerimento de autorização de residência” duas fotos
biométricas atuais (3,5 x 4,5 cm com fundo claro)
● formulário Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis preenchido e assinado pelo
empregador
● currículo profissional em alemão ou inglês
● comprovação da qualificação profissional (diploma universitário com apostila
(consulte https://brasil.diplo.de/br-de/service/apostila/1010124), carteira de trabalho
ou certificado de conclusão de formação técnica respectivamente traduzida para o
alemão
por
um
tradutor
juramentado
(veja
https://brasil.diplo.de/brpt/servicos/advogadosmedicostradutores/1010136)
● para especialistas com formação acadêmica:
● Imprimir os resultados de pesquisa no banco de dados Anabin
(http://anabin.kmk.org/) tanto do curso como da faculdade/instituição. Caso o
curso não esteja avaliado com H+: providenciar a avaliação do diploma
(Zeugnisbewertung)
pela
ZAB
(Zentralstelle
für
ausländisches
Bildungswesen) ou
● Licença para o exercício da profissão Berufsausübungserlaubnis emitida pelo
órgão competente na Alemanha (em caso de profissões regulamentadas que
exigem uma licença para o seu exercício, por exemplo: médicos, engenheiros,
para obter a relação completa, consulte a Agência Alemã de Trabalho
Bundesagentur für Arbeit ou a Comissão da UE) ou
● Garantia de licença profissional Zusicherung der Berufsausübungserlaubnis
(por exemplo, para profissões médicas: decisão da autoridade licenciadora no
território federal alemão, ou seja, garantia de licença profissional ou concessão
de licença médica).
● para especialistas com formação técnica:
●
Notificação de reconhecimento da formação profissional estrangeira:
Declaração, por escrito, sobre o reconhecimento da formação técnica emitida
pelo órgão responsável pelo reconhecimento profissional na Alemanha ou
● Permissão para o exercício da profissão emitida pela autoridade licenciadora
alemã ou garantia de licença profissional no original (em caso de profissões
regulamentadas para as quais é necessária uma licença para o exercício da
profissão, por exemplo, profissões de enfermagem; para obter a relação 3
completa, consulte a Agência Alemã de Trabalho Bundesagentur für Arbeit ou
a Comissão da EU)
●
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Caso você tenha um diploma universitário, possivelmente não terá de fazer o processo de
reconhecimento/validação se a sua formação universitária for equivalente a uma formação
universitária na Alemanha. Isso poderá ser verificado através do site do ANABIN:
http://anabin.kmk.org/.
● se houver: pré-aprovação do Departamento de Estrangeiros para a emissão do visto
● comprovação de conhecimentos do idioma alemão (normalmente nível A2 ou B1,
dependendo da atividade pretendida
● caso tenha completado 45 anos de idade e o salário bruto anual não seja de no
mínimo 45.540 Euros (2020), comprovante de previdência adequada
● comprovante de seguro-saúde a partir do dia da entrada na Alemanha (poderá ser
apresentado posteriormente, depois que o visto for deferido e antes de sua emissão)
● caso vá ingressar no seguro de saúde obrigatório como trabalhador, observe
que esse só terá validade quando você fixar residência na Alemanha e começar
a trabalhar. Se você pretende entrar na Alemanha com antecedência, deverá
contratar um seguro de saúde privado até que a relação de trabalho se inicie e
a sua inclusão no seguro saúde obrigatório seja possível. Os seguros saúde
para viagem podem conter em suas condições a exclusão da cobertura quando
é pretendida uma estada de longo prazo ou permanente. O assim chamado
"Incoming Insurance" também pode conter essa exclusão.

Visto Schengen
Existe, sim, um visto para a estadia de curta duração, chamado Schengen Visa. Ele permite
que os estudantes permaneçam na Alemanha por até três meses, por isso é ideal para aqueles
que cursaram programas de estudo mais curtos, e não é ideal para quem quer um curso
acadêmico. Se o estudante pretende estender a estadia com um Visto Schengen, geralmente
precisará deixar o país e se reaplicar para outro visto enquanto estiver em seu país de origem.
No entanto, a União Europeia e o Brasil firmaram um acordo de isenção de vistos de curta
duração, permitindo que cidadãos brasileiros com um passaporte válido possam viajar para os
países que constituem o Espaço Schengen sem a necessidade de apresentar um visto e
permanecer por até três meses dentro de um período de seis meses para viagens turísticas e a
negócios.

De forma geral, é possível entrar no país sem visto se você não exercerá nenhuma atividade
remunerada, terá vínculo empregatício, trabalhará em pesquisas ou procurará por alguma
vaga profissional.

National Visa (D-Visum)
O Visto Nacional costuma ser para quem quer cursar um programa acadêmico, tanto
graduação quanto pós-graduação. No geral, é o visto para qualquer estudante que queira
permanecer na Alemanha por mais de 90 dias, independentemente de estudar no ensino
superior, um curso de idioma ou participar de um programa de au pair, por exemplo.
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Regra geral, os cidadãos brasileiros que quiserem residir na Alemanha por mais de três meses
precisam de uma autorização de residência. Essa autorização, via de regra, é solicitada ao
Departamento de Estrangeiros após a sua entrada no país de acordo com o seu local de
residência na Alemanha. Segundo o site do Consulado, isto é válido para estudantes do
ensino superior, intercâmbio escolar, curso de idioma, reunião familiar, celebração de
casamento e permanência de longa duração subsequente.

Isto não vale para quem pretende exercer uma atividade remunerada no país, inclusive estágio
e programa de au pair. Nestes casos, você deve solicitar um visto ao consulado antes de viajar
para a Alemanha.

Sendo assim, o estudante brasileiro que já estiver adequadamente matriculado em uma
universidade alemã, independente do curso (seja graduação, intercâmbio, pós-graduação,
doutorado ou outros), não precisa de um visto, apenas de uma autorização de residência para
permanecer por mais de 90 dias.
Para quem precisa de um Visto Nacional, o primeiro passo é agendar uma entrevista na
embaixada alemã no Brasil. Eles lhe informarão quais documentos você deve providenciar.
Abaixo nós listamos alguns deles:

Documentos necessários:
●
●
●

Um passaporte válido;
Prova de fundos suficientes para as despesas no exterior;
Confirmação de um seguro de saúde com cobertura mínima de € 30.000;

Carta de inscrição, de admissão ou concessão de bolsa de estudo para estudar em uma
universidade alemã.

Visto para estudar na Alemanha: preparação e admissão
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Antes de explicar sobre as modalidades e procedimentos para obter o visto para estudar na
Alemanha, é importante esclarecer algumas etapas essenciais no processo de preparação e
admissão para as universidades, principalmente no nível de graduação.

O idioma e a pós-graduação
Para os alunos do nível de pós-graduação o idioma não deve ser um fator para desmotivação,
pois muitas universidades alemãs oferecem diversos cursos em inglês. Além disso, os
diplomas de graduação brasileiros são amplamente aceitos.

Assim, os alunos que almejam um curso de pós-graduação poderão, após serem admitidos em
uma universidade, se aplicar diretamente para um visto para estudar na Alemanha, sem a
necessidade de um período preparatório no país.

Graduação e o alemão
Entretanto, para os estudos de graduação, os procedimentos podem ser um pouco mais
complicados, pois, além do idioma alemão, os alunos devem ter o certificado Abitur.
De forma simplificada, o Abitur é o resultado de um processo similar ao vestibular e ao
ENEM no Brasil, pelo qual os alunos alemães no último ano do ensino médio passam. Como
a maioria dos brasileiros termina o ensino médio sem esse certificado, é necessário que, caso
desejem estudar na Alemanha, participem por um ano de um curso preparatório, o qual se
chama Studienkolleg.
Para fazer o Studienkolleg é necessário comprovar conhecimento da língua alemã. Por esse
motivo, há uma modalidade de visto para estudar na Alemanha destinada a todos aqueles que
desejam se preparar para entrar numa universidade, tanto fazendo o curso de idiomas, quanto
fazendo o curso Studienkolleg posteriormente.
Além disso, há uma opção de visto apenas para estudo do idioma alemão, voltado para todas
as pessoas que queiram aprender alemão, para qualquer finalidade.

Tipos de visto para estudar na Alemanha
Conforme explicado anteriormente, existem diferentes caminhos para se tornar um estudante
em território alemão. Por esse motivo, existem também diferentes modalidades de visto para
estudar na Alemanha, de acordo com o seu propósito:

●

Autorização de residência para a preparação de estudos: pode ser
concedido por um período máximo de dois anos. Esse período inclui curso
intensivo de idiomas (mínimo 18 aulas por semana) e o Studienkolleg. Essa
modalidade não permite que o estudante trabalhe legalmente no país;
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●

Autorização de residência para estudante de idiomas: para aplicar para essa
modalidade, o estudante deve estar matriculado em um curso de idiomas com
carga horária intensiva. A duração do visto concedido será de acordo com a
duração do curso. Essa modalidade também não permite que o estudante trabalhe
legalmente no país;
●
Autorização de residência para estudante universitário (graduação ou
pós-graduação): pode ser concedido por um período máximo de dois anos,
podendo ser prolongado conforme a necessidade do estudante para finalizar os
estudos. Essa modalidade permite que o estudante trabalhe legalmente por 240
dias em meio-período ou por 120 dias em período integral por ano. Após a
conclusão do curso universitário, os estudantes podem requerer uma nova
autorização de residência, a qual é destinada para a busca de emprego (concedido
por no máximo 18 meses).

Quanto tempo demora?
Após a entrevista e a apresentação de todos os documentos necessários, o estudante deverá
receber em sua residência uma carta informando que a autorização de residência está pronta e
pode ser retirada.
O prazo para emissão da autorização de residência é de aproximadamente três semanas após a
entrevista. O pagamento normalmente é efetuado no dia em que ocorre a retirada da
documentação.

Documentos necessários
Para requerer a autorização de residência, o interessado precisará apresentar os seguintes
documentos:

●
●
●
●

Passaporte;
Formulário para concessão de uma autorização de residência preenchido;
Duas fotos biométricas recentes (tamanho 3,5 x 4,5 cm);
Documento de registro de endereço no município (Anmeldung) e contrato
de aluguel;
●
Comprovante de matrícula na universidade ou no curso de idiomas ou no
Studienkolleg;
●
Comprovante de renda, existindo três diferentes possibilidades:
●
Carta de um banco alemão que informe um valor disponível em
conta bloqueada correspondendo ao tempo solicitado para a
autorização, o qual é calculado de acordo com estimativas de custo de
vida na Alemanha (são exigidos 853 euros mensais em 2020)
● Certamente não são todas as pessoas que dispõe desse valor e,
sabendo disso, os escritórios de imigração podem, em alguns
casos, abrir exceções. Se você dispõe de apenas parte desse
valor, é possível que seja concedido um visto para um curto
período de tempo, o qual deverá ser renovado. Outra
possibilidade é conhecer um familiar ou amigo alemão que
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●

possa se responsabilizar por você e fornecer o termo de
compromisso financeiro.
●
Termo de compromisso financeiro de um anfitrião na
Alemanha;
●
Carta de concessão de bolsa de estudo;
Contrato de seguro de saúde.

Outros documentos necessários
Embora não seja uma exigência, é recomendável levar todos os certificados e títulos
acadêmicos obtidos previamente, tais como diploma de graduação e histórico, os quais devem
ser apostilados pela Convenção de Haia e acompanhados de tradução juramentada para o
idioma alemão.
Ainda que não tenha efetuado a matrícula na universidade, é recomendável levar a sua carta
de aceite na universidade alemã na mala de mão, pois este documento pode ser solicitado
durante o procedimento de controle de passaportes e imigração nos aeroportos.
Além disso, não se esqueça de fazer um seguro viagem para os primeiros dias na Alemanha,
especialmente para o período em que ainda não tiver contratado o seu seguro saúde. Um
seguro viagem é essencial não só para ter assistência médica e odontológica, mas também
para minimizar transtornos com bagagens extraviadas, perda de documentos ou possíveis
cancelamentos de viagem.

Pedido de Asilo
Pré-requisitos para o requerimento:
1. Entre Janeiro de 2017 e Setembro de 2018 houveram 31 pedidos de asilo de brasileiros na
Alemanha. Neste mesmo período, 40 pedidos de asilo que estavam em andamento foram
negados. Em dois casos, as autoridades decidiram impedir a deportação (§ 60 V/VII
Aufenthaltsgesetz) porque entenderam que a vida e/ou a liberdade dos requerentes estaria em
perigo no Brasil. Isso significa que, no total, nenhum dos pedidos de asilo foram aceitos pelas
autoridades. A chance de receber qualquer forma de proteção internacional na Alemanha
sempre depende da situação individual do requerente.
Pode ser que futuramente as chances cresçam. Por enquanto não há prognósticos concretos
quanto a isso. Porém, o pedido de asilo é previsto em casos de perseguição política. A parte
da petição de asilo existem ainda outras três formas de proteção internacional que podem ser
aplicadas no mesmo processo, caso as condições para o asilo não fiquem cumpridas pelo
requerente. Essas possibilidades são:
- Estado de refúgio ("Flüchtlingsschutz"),
- Proteção subsidiária ("Subsidiärer Schutz")
- e o impedimento da deportação ("Nationales Abschiebungsverbot").
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A diferença do asilo para estas outras formas de proteção, é que nessas formas não precisa se
tratar necessariamente de uma perseguição política. A chance de receber qualquer forma de
proteção depende exclusivamente da situação individual. Se você tiver a possibilidade é
recomendável procurar o conselho de um advogado especialista no sistema de asilo na
Alemanha. Como este sistema é complexo, outras pessoas (mesmo sendo juristas, se não
possuírem especialização em questões migratórias) provavelmente não poderão avaliar suas
chances corretamente.
O processo de petição acontece da seguinte forma:
1° Passo: Chegada e Registro na República Alemã
2° Passo: Petição de Asilo junto às autoridades locais
3° Passo: Revisão da competência do pedido por parte das autoridades alemãs antes de iniciar
o processo legal oficial (Procedimento de Dublin)
4° Passo: Evidência de auditoria. Evidência testemunhal através de entrevista oral.
Após esse procedimento, o requerimento de asilo é avaliado pelas autoridades. O
requerimento de asilo pode ser aceito ou negado, dependendo do endossamento de provas
junto ao requerimento. Não há um tempo de espera definido.
• Quem indica que está procurando proteção durante o voo ou no aeroporto vai colocar o
requerimento em um processo acelerado ("Flughafenverfahren"), com menos tempo, menos
chance de conselho e, consequentemente, menos direitos.
Documentação necessária:
- Passaporte
- Em alguns casos são requeridos também certidão de nascimento e carteira de motorista.
Também é muito útil se houver evidências que possam apoiar a tese do requerido e que
demonstrem que o retorno para o Brasil configura um perigo imediato à vida da pessoa,
tornando assim impossível a extradição. A documentação é de suma importância para provar
que a polícia e o sistema jurídico Brasileiro não podem (ou não vão) proteger seus direitos e
seu bem-estar, fazendo-se então necessária a fuga para o exterior. Não precisa se tratar de
provas jurídicas. Por exemplo, um relatório, um artigo na internet/jornal sobre sua situação,
uma queixa policial, o fato de haverem pessoas, familiares, amigos, colegas em uma situação
semelhante a sua pode ajudar no embasamento da petição.

16

Chegada na Alemanha
A chegada a outro país pode ser deslumbrante e podemos acabar perdendo de vista o nosso foco.
Mas é importante ressaltar que ao chegar na Alemanha alguns passos importantes necessitam ser
realizados o quanto antes.
Antes de tudo esteja certo de onde você vai se alojar, na seção de aluguel você pode ver mais sobre
como funciona o aluguel, mas um endereço fixo será necessário para poder se registar.
Abaixo deixamos uma lista de passos necessários a serem realizados ao chegar na Alemanha. Nem
todos os passos são obrigatórios, mas altamente recomendáveis.
1. Se registre: Nos primeiros dias de sua chegada (na primeira semana se possível) você deve ir
a um dos Bürgeramts da cidade e fazer seu registro de residência, chamado

Anmeldung. Para se registrar serão necessários alguns documentos que devem estar
em mãos.
a. Passaporte
b. Contrato de aluguel ou sublocação ou carta de quem te está hospedando
c. Preencher o formulário de residência (lhe será entregue na hora)
d. Caso seja casado, levar a certidão de casamento (juramentada)
e. Chegar cedo, pois as municipalidades costumam encher e o tempo de espera
pode ser longo.
i.
É possível ir com um agendamento prévio, mas normalmente encontrar
uma data livre é difícil.
ii.
Ao momento de se registrar pela primeira vez lhe perguntaram sua
religião, caso informe que é católico ou protestante você será
automaticamente cobrado o Kirchensteuer (imposto da igreja), que
consiste em 8% ou 9% do seu imposto de renda, caso não queria pagar,
apenas diga que não possui.
iii.
É possível que você passe suas primeiras semanas (ou mês) em algum
imóvel alugado por Airbnb ou Apart-hotel. Neste caso, é essencial que
verifique antecipadamente se o proprietário/gerente pode te fornecer o
Wohnungsgeberbestätigung. Sem este documento você não conseguirá
fazer o seu Anmeldung
iv. A maioria dos funcionários do Bürgeramt não fala ou não quer falar
inglês. Portanto, caso você não fale alemão, leve o tradutor do celular
consigo. Se tiver algum amigo ou parente que fale alemão, leve-o
junto, pois vai facilitar muito a sua vida
2. Comprar seu ticket de transporte público: Não apenas lhe sairá mais barato
(dependendo do número de viagens), mas lhe facilitará a vida comprar um ticket
mensal. O ticket mensal te dá direito a trajetos ilimitados dentro da cidade.
a. Todos os bilhetes de longa duração, não estão associados apenas a um tipo de
transporte público, mas sim a todos, ou seja, é possível pegar um trem, depois
um ônibus e depois o trem com o mesmo ticket, apenas alguns bilhetes de
curta duração não lhe dão direito.
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b. Na hora de comprar o bilhete é necessário decidir qual ticket você precisa, as
cidades na Alemanha são divididas em zonas, por exemplo o centro da cidade
é a zona 1b, com um bilhete de 1b você pode andar por toda essa zona, para
cruzar para a próxima zona é necessário outro bilhete, que normalmente custa
mais caro.
c. Lembre-se de validar seu ticket na hora de entrar, existem máquinas em todas
as estações e dentro de alguns trens para poder validar. Vale lembrar que não é
necessário validar caso um intervalo específico de tempo já esteja impresso no
seu ticket.
d. Todos os meios de transporte público funcionam 24h de sextas para sábado e
de sábados para domingo.
e. Nos demais dias, o U-Bahn e S-Bahn operam até 01:00am / 01:30am
(dependendo da linha). Após esse horário, estes meios são substituídos por
ônibus que geralmente seguem um caminho similar ao do metrô.
f. É possível levar mais uma pessoa após as 20:00h e durante todo o fim de
semana com o ticket mensal.
g. O transporte público é muito pontual. Atrasos são bastante raros, e estações de
trens/metrôs/trens possuem sempre um painel indicando quanto tempo falta
para o transporte chegar. Nas paradas de ônibus há sempre um papel indicando
os horários da linha em cada um dos dias da semana.
h. Bicicletas, malas, carrinhos de bebê e cachorros são aceitos em todos os meios
de transporte. Mas para bicicletas é necessário comprar um ticket extra.
i. Em ônibus você deve entrar pela porta da frente (exceções: se você estiver
com um carrinho de bebê/bicicleta/cadeira de rodas/etc, o motorista irá abrir
uma das portas centrais). É esperado que você mostre o ticket para o(a)
motorista na hora em que entrar no ônibus (eles raramente olham, mas é
considerado cordial mostrar mesmo assim).
j. Vale lembrar que não precisa levantar a mão para chamar o ônibus, não existe
este costume na Alemanha. Mas caso queira baixar não esqueça de apertar o
botão de parar, muitas vezes caso não tenha pessoas paradas no paradeiro o
motorista passa sem parar.
3. Telefone: Chip de celular pode ser feito em qualquer loja que venda os mesmos.
Algumas das opções mais baratas são de ALDI que podem ser compradas diretamente
no caixa do mercado, e tudo que você precisa ter em mãos é seu passaporte.
4. Conta bancária: Para abrir uma conta bancária é simples. Mas primeiro pesquise um
pouco sobre os diferentes tipos de bancos e suas tarifas. Alguns dos bancos mais
conhecidos são Postbank, Sparkasse e Deutsche Bank, escolhe o que lhe pareça
melhor que cujas as tarifas são mais em conta, vale lembrar que para tirar dinheiro de
um caixa automático que não seja do seu banco você normalmente tem que pagar uma
tarifa extra. Para abrir uma conta, você necessita:
a. Passaporte
b. Anmeldung
i. Outra opção é usar um banco online como N26
5. Seguro saúde: Seguro saúde é essencial, na Alemanha é obrigatório ter seguro saúde.
Os seguros públicos na Alemanha são ótimos e cobrem basicamente tudo, exceto idas
ao dentista. Existem algumas opções para seguros públicos, mas as opções que cada
um oferece não diferenciam muito já que o governo impõe muitas regras sobre o
mínimo que deve ser coberto. Os mais conhecidos são “TK” e “AOK”.
a. A solicitação pode ser feita por e-mail ou presencial em algumas das filiais
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b. IMPORTANTE: Estar segurado é obrigatório, e caso descubram que você está
vivendo na Alemanha e não está segurado (e sim, eles vão descobrir
eventualmente), você será multado e o valor depende de quanto tempo você
esteve sem seguro.
6. Após se registrar como morador você deve obter seu número de imposto, isso pode
ser feito no Finanzamt do seu distrito, O Tax Id (também conhecido como
Steueridentifikationsnummer, Identifikationsnummer ou Steuer-ID) é um número
único de 11 dígitos que serve para identificar cada pessoa perante ao
"Bundeszentralamt für Steuern" (German Federal Tax Office).
a. Para trabalhar na Alemanha, é necessário fornecer esse identificador ao seu
empregador. O seu Tax Id será criado automaticamente em uma semana após o
seu primeiro registro de residência na Alemanha, e este número nunca mudará.
7. Schufa: A SCHUFA, Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Associação

de proteção ao crédito geral, tradução livre), funciona como uma certidão de bom
"pagador".
a. Podemos compará-lo a órgãos no Brasil como, SPC e SERASA, porém
utilizado para fins mais genéricos. Enquanto SPC e SERASA são usados para
proteção de credores, aqui a SCHUFA é usada até para fechar contratos de
aluguel de apartamentos. Aí entra a necessidade de você ter a SCHUFA para
alugar um apartamento em muitas cidades. Não é obrigatório, mas sem ela
suas chances de alugar qualquer apartamento são muito mais baixas.
b. Ter uma conta no banco e saber seu código IBAN
c. Ter pelo menos € 29,95 na conta (debitados automaticamente de sua conta ao
requerer a SCHUFA)
Algumas coisas para ter em conta

Rádio e TV
Algo que muitas pessoas não sabem antes de se mudar para a Alemanha, é a chamada
"Rundfunkbeitrag" (Contribuição de Transmissão), anteriormente conhecida como
GEZ-Gebühreneinzugszentrale. Trata-se de uma tarifa que cada casa na Alemanha tem que
pagar.
A cada três meses depois de registrar sua residência, você vai receber uma carta de cobrança
no valor de € 52,50 da Rundfunk ARD, ZDF und Deutschlandradio. Essa é sua contribuição
para as emissoras públicas na Alemanha.
Anteriormente, era possível evitar a taxa declarando não possuir aparelhos de TV ou rádio,
porém, desde janeiro de 2013, isso não é mais possível e a taxa é obrigatória quer você tenha
esses aparelhos ou não.
Cada residência tem que pagar o valor de € 17,50 por mês. Esse valor não é por residentes,
mas por residência. Se você divide o apartamento com outra pessoa, apenas um de vocês
precisa pagar a taxa.
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Impostos
Toda pessoa que tem renda anual superior a 9 168 euros na Alemanha tem de pagar
tributo ao Estado. Desta maneira se assegura que todos contribuam para o bem comum com a
sua taxa tributária. Tanto os assalariados como os aposentados e os autônomos têm de pagar
seus impostos.

Categoria de Impostos na Alemanha
A porcentagem de imposto na Alemanha é bem alta, o que faz com que somente uns 60% do
salário chegue em suas mãos (sendo que o Seguro Saúde já está incluído no desconto). O
retorno é muito bom e o poder de compra também é melhor, então acaba se tornando uma
coisa bem natural receber praticamente só a metade do salário todo mês.
Os impostos aqui são divididos em categorias, e depois de fazer o Anmeldung você é
colocado automaticamente em alguma, por isso cheque se ela está correta (provavelmente
não) e veja o que se encaixa com você e sua família:
Categoria 1 – Solteiro (a);
Categoria 2 – pai ou mãe solteiro (a);
Categoria 3 – casado com o cônjuge sem renda ou com renda inferior à sua
(combina com a 5);
○ Categoria 4 – casados com rendas parecidas;
○ Categoria 5 – casado com o cônjuge com renda superior à sua (combina com a
3);
● Categoria 6 – para um segundo emprego ou dedução sem informações adequadas do
funcionário.
○
○
○

Como mudar a classe de imposto?
Exemplo: João e Maria decidiram mudar suas classes de imposto. Mas bem, como isso pode
ser feito?
O casal precisa ir ao Finanzamt, responsável pelo bairro onde moram e pedir para mudar a
classe de imposto, que aqui é chamada de Steuerklasse wechseln. É importante que as duas
pessoas se apresentem juntas ao Finanzamt!
Será necessário preencher um formulário semelhante a esse. Assim, a nova classe de imposto
passará a valer no mês seguinte.
Importante: avise o departamento de recursos humanos da empresa onde você trabalha que a
sua classe de imposto mudou. Isso vai evitar retrabalho no seu holerite.
Você só pode mudar de classe de imposto uma vez ao ano, exceto quando existe uma
mudança de emprego na jogada.
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Declaração de imposto de renda
Declarar imposto de renda na Alemanha pode ser uma tarefa difícil, principalmente caso você
não domine o idioma. É aconselhável fazer com alguém que domine o idioma ou pagar a um
“Steuerberater” (alguém que faça sua declaração).
Mas caso deseje você mesmo fazer seus impostos, eis aqui algumas dicas.
Vale lembrar que é possível entregar online ou pessoalmente.
No caso de fazer online (RECOMENDADO), pode ser feito através do sistema online elster.

Cadastro no Elster.de
O primeiro passo é se cadastrar no ElsterOnline-Portal no site elster.de, que é o sistema usado
para fazer as declarações de imposto de renda aqui na Alemanha.
Para se cadastrar entre em ElsterOnline -> Zum ElsterOnline-Portal, e no lado esquerdo da
página -> Zur Registrierung. Na nova página que irá abrir você vai pode escolher entre 3
formas de fazer o cadastro. Escolha o ElterBasis, que é a opção gratuita.
Na próxima página virão os passos para você fazer seu cadastro. Antes de tudo você pode
conferir se seu browser e suas configurações do navegador são compatíveis com o
ElsterOnline-Portal, em Prüfung der Systemvoraussetzungen. E então você pode ir para o passo
número 1 (Schritt 1) e preencher o formulário com seus dados. Logo após enviar seus dados, você
receberá um e-mail com seu número de ativação (Aktivierungs-ID).
E por correio você receberá o código de ativação (Aktivierungs-Code). Com estes dois
números você poderá ir para o próximo passo.
Atenção: após o recebimento do Aktivierungs-ID você terá 100 dias para finalizar o processo.
Se você não receber a carta em até 14 dias, entre em contato com o Finanzamt da sua cidade.
Volte lá no ElsterOnline-Portal e vá direto ao passo 2 (Schritt 2). Com seu Aktivierungs-ID e
Aktivierungs-Code (adicione os números com hífen: XXXX-XXXX-XXX) você conseguirá
baixar o certificado de segurança (ELSTER-Zertifikats).
Salve este arquivo no seu computador, pois você precisará dele sempre que acessar sua conta
no ElterOnline-Portal.
E então de novo no ElsterOnline-Portal vá ao passo 3 (Schritt 3) e ative seu certificado.
Baixar o formulário
Depois que você já estiver cadastrado no ElsterOnline-Portal, baixe e instale o formulário
(ElsterFormular) que você usará para fazer a declaração. Para isto acesse o elster.de e vá em
ElsterFormular -> Download ElsterFormular.
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Escolha o seu formulário: para pessoa física o Privatanwender e caso você tenha um negócio,
a opção Unternehmer/Arbeitgeber. Complete a instalação do formulário em seu computador
seguindo as instruções.
–> Outra opção é baixar o programa do Lohnsteuer Kompakt. Pois nesse programa há textos
ao lado direito dos documentos de preenchimento que te avisam os valores que podem ser
declarados. Tipo até 410 €para gastos com roupa de trabalho ou 510 € para gastos com
renovações pequenas de casa, por exemplo.
Preencher o formulário
Depois que você já possui o ElsterFormular ou o Programa do Lohnsteuer Kompakt em seu
computador é só escolher para qual ano você quer fazer sua declaração e começar a preencher
o formulário. Se você for um declarante voluntário, você tem até 4 anos para enviar sua
declaração de imposto de renda. Para declarantes obrigatórios o prazo é até dia 31 de maio do
ano seguinte.
No começo do formulário escolha a opção ``Einkommensteuererklärung''. Se você não
entender algum ponto, vá no menu em Hilfe e ative o Eingabehilfe anzeigen, para mostrar as
explicações sobre os campos para preencher.
Na primeira página (Hauptvordruck) você vai preencher seus dados pessoais. Se você for
funcionário em uma empresa, uma das páginas mais importantes do formulário é a Anlage N,
que será onde você vai preencher todos os impostos que você pagou naquele ano. Estes
valores você encontra no seu resumo de pagamento do ano (Jahresabrechnung), que você
deve receber do seu empregador. Um ponto interessante nesta página é o de Werbungskosten,
onde você pode declarar gastos diversos que você teve relacionados ao seu trabalho.
Aqui algumas dicas do que você pode declarar no imposto de renda:
● Gastos com transporte: aqui você pode declarar 0,30€ por quilômetro rodado no ano.
Você mesmo deve fazer os cálculos à distância de caso até o trabalho x dias
trabalhados no ano x 0,3. Você deve declarar só uma viagem percorrida no dia, não
calcule ida e volta. Caso você use o transporte público, escreva quanto gastou com
passagens no ano. Dica: caso os seus gastos com transporte público sejam menores do
que você teria gastado de carro, deixe as passagens de lado e escreva a
quilometragem. Isto é permitido, não se preocupe. Ou caso você vá a pé ou de
bicicleta para o trabalho, não importa, você pode declarar os quilômetros percorridos
do mesmo jeito.
● Gastos para fazer a carteira de motorista: caso você tirou a carteira de motorista
especialmente por causa do trabalho, você pode declarar estes gastos também. Mas
não esqueça, você terá de provar que precisou fazer a carteira de motorista por causa
do emprego. Na descrição da vaga que você veio a ocupar deve estar explícito que
você precisa de uma carteira de motorista.
● Gastos com mudança: você teve que se mudar por causa do trabalho? Então você
pode declarar gastos como transporte de seus bens da sua antiga até na nova moradia,
ou gastos com transporte para procurar uma nova moradia. Por exemplo, você teve
que viajar até outra cidade para visitar apartamentos para alugar. Você pode declarar
até 2 viagens até sua nova cidade.
● Candidatura para o novo emprego: aqui você pode declarar até 2,50 € por candidatura
feita online e 8,50 € por candidatura feita pelo correio. Sem contar ainda outros gastos
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como por exemplo custo de uma foto profissional para o currículo e gastos com
roupas adequadas para entrevistas de emprego. Se você for convidado para entrevistas
de emprego pode declarar também o transporte até lá (aqui também: 0,30 € por
quilômetro, neste caso você pode declarar a ida e a volta).
● Gastos com formação educacional adicional: se você precisou fazer algum curso para
poder ocupar determinada vaga, você pode declarar estes gastos também. Aqui
também, como no caso da carteira de motorista, você terá que provar que este curso
foi essencial para você receber a vaga de emprego.
Passe por todas as páginas e anexos do formulário e preencha os campos relevantes ao seu
caso. Por exemplo, se você é proprietário de um negócio deve preencher o anexo G, ou se
você tem filhos, o anexo K, e assim por diante.
Para que paga aposentadoria privada, o anexo R deve ser preenchido tb->Renten und andere
Leistungen
Quando você terminar de preencher o formulário poderá fazer uma verificação dos campos
preenchidos. Vá no menu em Prüfen -> Prüfung auf Plausibilität (teste de plausibilidade). O
software verificará se há dados que não batem e te mostrará onde há possíveis erros.
E então seu formulário está pronto para ser enviado: através do botão Senden -> Steuerdaten
an das Finanzamt senden (enviar dados a repartição de finanças). Atenção: depois de enviar
seus dados, eles não poderão mais ser alterados.
Todos os gastos que você declarou em Werbungskosten devem ser provados de alguma
forma. Quando você estiver enviando seu formulário virá a opção de enviar documentos para
a repartição de finanças”. Assinale a opção SIM, então o sistema emitirá uma carta para você
anexar aos seus documentos e assim enviar tudo para o Finanzamt pelo correio.

Reembolso do imposto
Dentro 3 a 8 meses você receberá por correio uma confirmação com os cálculos da sua
declaração de imposto de renda. E se você receber algum reembolso, o pagamento é feito em
alguns dias diretamente na sua conta bancária.
É importante ressaltar que o sistema Alemão, está longe de ser perfeito, e muitas vezes eles
cometem erros e atrasos.
Não confie apenas por estar na Alemanha e sempre esteja atento a possíveis erros e
confusões.
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Aluguel de apartamento
Existem alguns documentos necessários para fazer uma aplicação válida de um apartamento.
Antes de fazer qualquer aplicação, tenha em mãos:
● Bewerbungsbogen - formulário de aplicação, o locador lhe fornecerá esse documento
(algumas imobiliárias mandam por este documento por e-mail, após você agendar
uma visita) caso você busque por uma imobiliária
● Últimos 3 contracheques ou contrato de trabalho que prove sua renda mensal ou algo
que comprove renda fixa mensal, como extrato bancário de vários meses;
● Documento de Identificação, ID ou passaporte + visto;
● SCHUFA (documento que prova que você é um bom pagador)
● Amtliche Meldebestätigung für die Anmeldung (Confirmação oficial do registro de
residência)
● Alguns locadores exigem o visto de residência ou um termo de comprometimento que
você irá fazer um seguro contra acidentes domésticos,
Alguns dos documentos citados acima podem não ser necessários sempre. Caso você busque
alugar apenas um quarto, ao invés de um apartamento inteiro o processo costuma ser mais
simples.

Antes de começar a procura
● Antes de tudo, cuidado! Nunca transfira dinheiro para um possível locador antes de
assinar o contrato de aluguel. Muitas pessoas são vítimas de golpes por acreditarem
em histórias (muitas vezes convincentes) e transferirem dinheiro para pessoas mal
intencionadas. Este tipo de golpe é comum por aqui, então fique atento(a)!
● Exemplo: Falarem que estão alugando o apartamento, pois se vão de viagem
ou o filho vai estudar no exterior, e dizem para que você mande o dinheiro e
eles te mandam a chave ou deixam a chave com alguém.
● A regra de ouro na busca de apartamentos é: Se é muito barato em comparação
ao resto, muito provavelmente é golpe.
● Ao procurar por um apartamento, você poderá se deparar com os termos Kaltmiete e
Warmmiete, e é importante entender a diferença para que você saiba qual valor você
irá pagar por mês. O termo Kaltmiete indica o valor frio do aluguel, ou seja: o valor a
ser pago representa apenas os custos do aluguel e não inclui custos adicionais, como
aquecimento, limpeza das áreas comuns, etc. O termo Warmmiete representa o
aluguel "quente", que inclui os gastos adicionais, como aquecimento e água.
Eletricidade e internet nem sempre fazem parte do Warmmiete, então leia a descrição
do que está incluso antes de alugar. Caso o valor do aluguel apresentado seja o frio
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●

●

●

●

(também chamado de KM), preveja cerca de 20% de custos adicionais para ter uma
ideia do valor final.
Aluguéis de longo prazo geralmente requerem que você faça um depósito de
segurança (caução) após a assinatura do contrato (Kaution em alemão), que
geralmente corresponde a 3x o valor do aluguel "frio" do apartamento (e normalmente
tem que ser pago junto ao primeiro aluguel). Este valor pode retornar para você após o
término do contrato caso não haja danos ou necessidades de reparo.
O termo Zimmer representa a quantidade de cômodos da casa/apartamento. Cozinha,
banheiros e sacadas não fazem parte do valor representado por este número. Como
exemplo, um apartamento com 3 zimmer provavelmente possui 2 quartos de dormir e
1 sala de estar.
Algumas perguntas que podem te ajudar a filtrar a escolha de um apartamento:
● Ele já vem mobiliado ou com cozinha montada?
● Animais de estimação são permitidos?
● Você conhece e gosta do bairro?
● Há garagem para bicicletas/carros e/ou área para guardar objetos? (Keller);
● O aquecimento é a gás, elétrico, óleo ou carvão? (aquecedores elétricos
geralmente são menos eficientes)
● Qual a eficiência energética do apartamento? (geralmente esta informação é
exibida em uma das fotos do apartamento)
● Há caução? Qual o valor? (geralmente é 3x o "aluguel frio")
● Há supermercados, farmácias e lojas nas proximidades?
● Quão acessível é o local? Há opções de transporte público (especialmente
U-Bahn, S-Bahn ou Tram) nas proximidades?
Caso algum dos serviços básicos não esteja já no valor do aluguel, como por exemplo
luz, você terá que se registrar sozinho para ter acesso ao serviço.

Residências estudantis
Média de custo por um quarto: aproximadamente € 240 mensais.
Mais de 40% dos estudantes internacionais moram em residências estudantis na Alemanha –
porque são relativamente baratas e um ótimo local para conhecer novas pessoas.
Os preços dependem do tipo da residência: se é um residencial grande ou se for de flats
estudantis menores; o tamanho do quarto; qualidade e quantidade de móveis; entre outros
fatores.
Para se inscrever em um quarto, você deve entrar em contato com a União Estudantil de sua
faculdade, com o studentenwerke.de ou com o DAAD (Serviço de Intercâmbio Acadêmico
Alemão), que oferecem serviços de busca por acomodações. Lembre-se que, neste tipo de
acomodação, é importante reservar o seu lugar com antecedência.
Os alojamentos estudantis (Studentenwohnheimen) variam muito tanto em tamanho quanto
em estilo. No geral, são mobiliados, localizados perto das universidades e contam com preços

25

acessíveis. Algumas vezes, os quartos contam com uma pequena cozinha própria; outras, os
estudantes devem compartilhar a cozinha com alguns vizinhos. Tendo em vista a alta
demanda, é importante tentar reservar um lugar com antecedência – geralmente através dos
serviços de assistência estudantil da universidade/cidade em questão.

Acomodação compartilhada
Média de custo por um quarto: aproximadamente € 280 mensais.
Mais de 30% dos estudantes optam por este tipo de acomodação, que costuma ser popular
entre grupos de amigos que querem morar juntos. Normalmente, a acomodação é um flat
compartilhado com outros estudantes, tanto estrangeiros quanto locais. Cada um dos
moradores paga por um quarto no valor do aluguel e todos dividem os gastos com as contas
mensais, como energia e internet.
Para encontrar uma acomodação compartilhada, você precisará verificar os jornais locais, os
quadros de aviso em sua universidade e em sites especializados, porque estes imóveis são
divulgados por proprietários particulares.
Na Alemanha, uma vez que a maioria dos jovens sai da casa dos pais ao terminar a escola,
compartilhar apartamento (WG, abreviação para Wohngemeinschaft) é a opção mais comum
entre os alemães. Isso vale tanto para grandes cidades como Berlim, Hamburgo e Munique
quanto para municípios menores como Tübigen, Regensburg ou Greifswald. O principal
problema é, claro, a concorrência. Dependendo da cidade, é normal os candidatos enviarem
MUITAS candidaturas e passarem por uma espécie de “casting” até que sejam escolhidos
para o quarto vago pelos outros moradores. Em uma WG, cada uma paga o valor do seu
quarto e todos dividem os gastos das demais contas mensais, como energia e internet.

Sua própria acomodação
Média de custo: de € 500 a € 800 mensais.
Você ainda pode escolher morar sozinho. Inevitavelmente, esta é a opção mais cara de
acomodação, porque você não terá com quem dividir as despesas. Neste caso, você terá que
pesquisar anúncios de apartamentos, flats ou outros imóveis em jornais locais e na internet. O
que exige mais cuidado, nesta opção, é o contrato de aluguel. Você deve se certificar de ler e
compreender tudo, seus direitos e obrigações, e tirar todas as dúvidas necessárias antes de
assinar qualquer coisa. Quando você aluga um apartamento inteiro, ele quase sempre não
vem mobiliado.
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Ajuda em troca de moradia
Frente à grande dificuldade muitas vezes encontrada na procura por moradia, é necessário
buscar soluções criativas e “botar a mão na massa” para não desistir dos estudos. Por
exemplo, há algumas famílias que entram em contato com os Studentenwerke buscando
estudantes que tomem conta de suas crianças em troca de um quarto. Outra iniciativa
interessante é a Wohnen für Hilfe, que busca a solução de dois problemas de uma vez só:
estudantes sem dinheiro e idosos que vivem sozinhos em grandes habitações. A regra básica é
uma hora de ajuda no mês para cada metro quadrado que o estudante recebe. O trabalho
depende da necessidade do proprietário e pode variar entre jardinagem, passeios, compras
etc.
Dicas importantes:
● Os preços e a concorrência são mais altos em cidades do oeste do que do leste da
Alemanha;
● O principal período de procura por acomodações na Alemanha acontece no semestre
de inverno. Ser você realmente não conseguir encontrar nada, a maioria das
universidades tem uma assistência emergencial, no entanto, as acomodações
encontradas por esse serviço são bastante básicas e servirão por um curto período
(enquanto você procura por um lugar melhor);
● Comece a sua procura por uma acomodação na Alemanha com antecedência –
principalmente se você pretende começar os estudos no semestre de inverno;
● Pesquise bastante! As acomodações na Alemanha podem ser caras, portanto, visite
todos os sites disponíveis para fazer a sua pesquisa e encontrar as melhores opções;
● Quando for organizar uma acomodação compartilhada ou a sua própria acomodação,
certifique-se de checar o contrato com cuidado e ver o que está incluso e o que NÃO
está;
● Na hora de calcular o seu orçamento e gastos, lembre-se de que você terá que pagar as
suas próprias contas, como energia e internet.

Onde procurar
O maior site de procura é o ImmobilienScout24. Apesar de estar disponível apenas em
alemão, se você usar o Google Translate, não deverá encontrar grandes problemas para
navegar. Você pode buscar por área, quantidade de cômodos (Zimmer) e pelo preço. Outra
funcionalidade interessante é que, quando se está logado, é possível visualizar a média de
euros/m2 em comparação a imóveis semelhantes na mesma área.
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Pelo próprio site você pode mandar seu interesse ao locador e esperar sua resposta
(geralmente já com a data de visita).
Também é possível mandar a mensagem em inglês, apesar de que a taxa de resposta
(provavelmente) será menor neste caso.
Há também outros sites para você procurar sua nova moradia. Os mais populares são:
●

http://www.berlin99.com/

●

https://www.wg-gesucht.de/

●

https://www.farawayhome.com

●

http://www.lieblingsmieter.de/

●

http://www.urban-apartments.com/berlin/index.php

●

https://akelius.de/en/search/apartments/osten/berlin/;list/

●

https://goeasyberlin.de/

●

https://www.crocodilian.de/

●

https://www.i-live-berlin.de/

●

https://www.immowelt.de/

●

https://www.nestpick.com/

Seguro contra terceiros (Haftplichtversicherung)
Apesar de não ser obrigatório, esse é extremamente recomendado, porque te previne de
situações indesejadas que podem acabar custando bastante dinheiro, como você quebrar ou
estragar bens de pessoas desconhecidas, numa batida de carro por exemplo, ou até machucar
outra pessoa, como num acidente com um ciclista ao esquecer de olhar para os lados antes de
atravessar a ciclovia. Nesse último caso, dependendo da gravidade dos ferimentos do ciclista,
você pode ter que pagar os dias de hospital, alguma cirurgia e até a pensão que recebe se
precisar ficar afastado do trabalho. Sim, são situações difíceis de acontecer, mas o seguro
custa em torno de 50 euros por ano para duas pessoas, então vale a pena. Caso você tenha
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crianças ou cachorros, também pode incluí-los no seguro, assim, caso eles quebrem alguma
coisa de alguém, o seguro cobre!
Como dito acima, não é obrigatório, mas altamente recomendável, inclusive algumas pessoas
na hora alugar o apartamento exigem tal seguro.

O processo
●

As visitas em casas/apartamentos costumam ser acompanhadas do proprietário/agente
imobiliário e normalmente todos os interessados pelo imóvel estão presentes ao
mesmo tempo. Caso, após a visita, você tenha interesse em aplicar, você deve:
●

Preencher o formulário de aplicação (Bewerbungsbogen) e enviar todos os
documentos exigidos pelo seu locador/agente imobiliário (geralmente estão
descritos no formulário) em PDF, por e-mail. Você pode unir todos os
documentos solicitados (respeitando a ordem) em um único PDF e enviar para
o e-mail do agente imobiliário. Algumas pessoas preenchem o formulário com
antecedência e já o entregam (pessoalmente) no dia da visita do imóvel.

Aplicação bem sucedida
Finalmente, após um locador aceitar sua aplicação de aluguel, você será convidado para
assinar o contrato e para retirar as chaves do imóvel. Não se esqueça de fazer o registro de
residência no novo endereço tão logo possível. Também será necessário criar uma conta
caução em um banco (não obrigatório), onde o depósito de segurança deverá ser solicitado.

Conta Caução - Kautionskonto
Na Alemanha existe uma lei que oficializa o processo de caução utilizando contas específicas
para esse intuito. Oficialmente a caução só pode ser utilizada para devidos reparos a danos ao
apartamento causados pelo locatário. Esse dinheiro só poderá ser retirado, ao final do
contrato, pelo locador, para esses devidos fins, e o dinheiro restante volta para você. A conta
caução garante que isso ocorra, pois é feito ligado a você, o locador e o contrato. Para criar
essa conta, você deve ter os dados do locador e o contrato em mãos, e enviá-los/exibi-los ao
gerente de seu banco. Existe a opção de transferência direta para o locador, mas assim você
se expõe ao risco de não reaver esse dinheiro. Para evitar dores de cabeça, a kautionskonto é
a melhor opção. Algumas imobiliárias abrem esta conta para você e colocam as informações
da conta caução no contrato de aluguel.
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Entrega das chaves
Na entrega das chaves, verifique todo o apartamento, como equipamentos e danos já
existentes. Todos esses aspectos devem ser incluídos no contrato. Esses detalhes serão
verificados ao final do contrato e se houver algum dano ou equipamento faltante (que não
esteja descrito no contrato), o valor do reparo/compra será retirado diretamente da conta
caução e você receberá um valor menor ao reaver seu dinheiro.

Encerrando o contrato
Encerrar o contrato de locação normalmente exige uma notificação por escrito ao locador
com três meses completos de antecedência. Exemplo: caso você notifique o locador em 27 de
fevereiro, seu contrato será encerrado em 31 de maio. A notificação pode ser feita com o
modelo abaixo:
Existem vários modelos de contrato online que você pode usar para isso.
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Exemplo de “Kündigung Mietvertrag“

{Seu nome}
{Endereço completo}
{E-mail ou telefone}:
{Nome do proprietário}
{Endereço do proprietário}
Kündigung des Mietvertrags {Endereço que você está saindo}
{Data}
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit kündige ich fristgerecht meinen Mietvertrag für die Wohnung in der {Direcao
completa como escrita no contrato}.
Laut unserem Mietvertrag ist diese Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten verbunden. Das
Mietverhältnis endet also am {Data de termino de contrato}.
Als Termin für die Übergabe der Wohnung schlage ich Ihnen den {data de entrega das
chaves} vor.
Sollten Sie zur Weitervermietung die Wohnung besichtigen lassen, stimmen Sie bitte jeden
Termin per E-Mail mit mir ab.
Mit freundlichen Grüßen,
Kündigung erhalten am: {data que foi enviada ao proprietário}
{sua assinatura}
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Seus direitos e deveres
● A lei costuma estar ao seu lado em questões jurídicas quanto à moradia, então não
duvide em buscar ajuda com um advogado caso ocorra alguma disputa com o
proprietário (o que às vezes é comum). Mais abaixo lhe daremos dicas de como ter
acesso a advogados sem ter que pagar.
● Tenha sempre em conta que o apartamento tem que estar habitável, e é obrigação do
proprietário reparar todo e qualquer dano (que não tenha sido sua culpa ou sua
negligência). Mas pequenos reparos normalmente devem ser feitos por você. Por
exemplo, trocar lâmpadas, trocar uma maçaneta defeituosa (caso tenha sido entregue
em bom estado).
● Na dúvida ou em caso de disputa busque um advogado.
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Estudar na Alemanha
Embaixada ou Consulado da Alemanha
Antes de mais nada, visite o site oficial da Embaixada ou Consulado da Alemanha no Brasil
para coletar informações oficiais. É por um desses órgãos que você deverá realizar o seu
processo de solicitação do seu visto de estudante, portanto, mantenha-se em contato desde o
princípio e familiarize-se com o processo para coletar todos os dados e documentos
necessários.
A Alemanha tem Consulados Gerais em diferentes cidades brasileiras:
●
●
●
●
●

Consulado Geral da Alemanha em Recife;
Consulado Geral da Alemanha no Rio de Janeiro;
Consulado Geral da Alemanha em Porto Alegre ;
Consulado Geral da Alemanha em São Paulo;
Embaixada da Alemanha em Brasília.

A duração dos seus estudos na Alemanha
Uma vez identificadas as suas universidades de interesse na Alemanha, você já terá uma
noção da duração dos seus estudos na Alemanha, um fator muito importante para a
identificação do seu visto. Enquanto os estudantes europeus não precisam de um visto para
estudar na Alemanha, ele é obrigatório aos não-europeus. Basicamente, há dois tipos de
vistos disponíveis, que variam de acordo com a duração da sua estadia na Alemanha.
Se o imigrante quiser se matricular em um curso de curta duração, precisará de um Visto
Schengen (Schengen Visa), que permite a estadia de três meses a cada seis meses. Para um
curso de longa duração, como um mestrado ou doutorado, precisará de um Visto Nacional
(National Visa). O seu ponto de partida será a embaixada da Alemanha no Brasil. Eles lhe
ajudarão a compreender que tipo de visto você vai precisar e quais documentos providenciar.
Mesmo precisando de uma série de documentos que comprovem matrícula em uma
instituição alemã e capacidade financeira de bancar pelo custo de vida durante a estadia, a
boa notícia é que os brasileiros, na maioria dos casos, não precisam de um visto para estudar
na Alemanha.

Processo seletivo
A primeira coisa que você precisa saber sobre este assunto é que o processo seletivo na
Alemanha varia de instituição para instituição. Embora possamos lhe oferecer informações
úteis abaixo, é essencial que você visite o site oficial de cada universidade, principalmente a
página específica para estudantes internacionais (em alemão, Akademisches Auslandsamt),
para saber sobre a inscrição, os prazos finais e os procedimentos exigidos por elas.
Você deve encontrar respostas para as seguintes perguntas no site oficial da universidade
(caso não encontrá-las, entre em contato com a secretaria internacional):
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● Quais requisitos são exigidos para a admissão no curso [nome do curso que você
estiver interessado]?
● Por onde eu faço a minha inscrição?
● Qual é o prazo final para enviá-la?
● Quais documentos eu preciso providenciar?
Estas respostas serão um ponto de partida ideal. Mas nós temos mais algumas informações
importantes para você!

Qual é o melhor período para me inscrever em uma universidade alemã?
Muitas universidades alemãs têm processos seletivos duas vezes ao ano, com cursos que se
iniciam no inverno ou no verão.
Semestre de inverno
Os cursos de inverno geralmente começam em setembro e terminam em fevereiro, ou então
vão de outubro a março. O prazo final de inscrição neste semestre vai até aproximadamente
15 de julho*, mas é recomendável se inscrever o quanto antes possível, de preferência até
maio.
Semestre de verão
Os cursos de verão, na maioria das universidades alemãs, vão de abril a setembro, ou de
março a agosto em instituições de ciências aplicadas. O prazo final de inscrição neste
semestre costuma ser o dia 15 de janeiro*, mas é recomendável se inscrever até dezembro.
*Este é o prazo final típico para cada semestre, mas certifique-se de verificar cuidadosamente
a data certa de cada curso e universidade.

Do que eu vou precisar?
● Uma cópia certificada do seu diploma ou certificado de conclusão do ensino médio
(colegial);
● Uma cópia traduzida da sua qualificação do ensino médio em que constam as suas
médias em cada disciplina;
● Uma foto do tamanho da do seu passaporte;
● Uma cópia das páginas de informações pessoais e foto em seu passaporte;
● Prova de proficiência em inglês ou em alemão, dependendo do idioma em que o seu
curso será ministrado.

O que mais eu preciso saber?
Restrições NC
Áreas de estudo bastante populares como medicina, odontologia, medicina veterinária e
farmácia têm uma demanda tão alta que há restrições de admissão em todas as universidades
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da Alemanha. Estas restrições são chamadas de Numerus Clausus (NC), que significa
“número restrito” em latim. O processo de inscrição e admissão para as vagas NC é feito
centralmente pelo Stiftung für Hochschulzulassung. No entanto, em alguns casos, as
inscrições internacionais também devem ser feitas pela Application Services for International
University Applications (serviço geral de inscrição) ou diretamente pela universidade.
Alguns cursos têm restrições NC locais de admissão. Nestes casos, as restrições mudam a
cada semestre com base na demanda e no número de vagas disponíveis em cada curso da
universidade.
Devido à demanda, a admissão nestes cursos é bastante competitiva e a universidade pode
exigir requisitos obrigatórios adicionais, como entrevista, teste ou redação. Em todos os
casos, o melhor lugar para conseguir informação sobre este assunto é o site oficial das
universidades alemãs.

O ensino superior na Alemanha
Alguns números do ensino superior na Alemanha:
● Há mais de dois milhões de estudantes matriculados em universidades alemãs;
● O País tem mais de 380 universidades em 175 cidades por todo o seu território;
● São oferecidos mais de 15.000 programas acadêmicos diferentes no país;
● Um bacharelado dura de três a quatro anos;
● Um mestrado dura de um a dois anos;
● Um doutorado dura, no mínimo, três anos e normalmente inclui uma tese.

Tipos de instituições
Há três tipos diferentes de instituições acadêmicas na Alemanha:
● Universidades (Universitäten)
● Universidades de Ciências Aplicadas (Fachhochschulen)
● Universidades de Artes, Música e Cinema (Kunst- und Musikhochschulen)
Universidades
As universidades na Alemanha oferecem uma grande variedade de cursos na maioria das
áreas de estudo existentes e focam na pesquisa e no ensino. Elas têm o estilo de aprendizado
mais tradicional e também têm opções de áreas de especialização.
Universidades de Ciências Aplicadas
Estas universidades dão ênfase a um estilo de aprendizado mais prático e aplicado,
envolvendo trabalho supervisionado e estágios em empresas ou departamentos específicos.
As universidades de ciências aplicadas são especializadas nas áreas de TI, tecnologia,
engenharia, negócios, trabalho social, design, educação, enfermagem e ciências aplicadas ou
naturais.
Universidades de Arte, Música e Cinema
Estas universidades oferecem um estilo de aprendizado mais independente que envolve
métodos criativos de estudo. A maioria exige um teste de aptidão ou uma audição para testar
os talentos artísticos dos candidatos na área que escolherem estudar. As áreas de estudo
disponíveis nestas universidades incluem belas artes, design da moda, cinema, música
instrumental e design gráfico.
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Cursos de alemão na Alemanha
Cursos nas Universidades Alemãs
Muitas universidades alemãs oferecem cursos para iniciantes ou pessoas com algum
conhecimento. A ideia é ajudar os seus estudantes estrangeiros a se aperfeiçoarem no idioma
e na integração com o país. Muitas universidades também aceitam estudantes não
matriculados em cursos regulares (como graduação, mestrado ou doutorado). Ou seja,
pessoas “de fora” podem estudar nelas investindo um valor um pouco maior. Mesmo assim,
os cursos costumam ser mais baratos que nas escolas de idiomas convencionais.
Em uma das mais renomadas universidades alemãs, a Ludwig-Maximilians em Munique
(LMU), por exemplo, há um centro de idiomas com vagas limitadas para alunos externos. A
oportunidade também é boa para quem tem interesse em estudar futuramente na universidade,
já ir conhecendo a estrutura e fazendo contatos.

Volkshochschulen (VSH)
As Volkshochschulen são escolas subsidiadas pelo governo alemão, o que garante cursos a
preços muito mais acessíveis que as escolas convencionais de idiomas. Com mais de 900
escolas em toda a Alemanha, os cursos oferecidos são variados. Além de idiomas você
também encontra cursos livres como de culinária, yoga, pilates, entre outros. A opção é muito
boa para quem viaja com baixo orçamento.
O problema é que a fila de espera para os cursos de alemão costuma ser grande (em média
seis meses). A qualidade dos cursos varia de cidade para cidade. Vale a pena consultar fóruns
online antes de se inscrever. Os cursos intensivos com aulas diárias de aproximadamente 3
horas custam em torno de 200 euros, podendo variar de acordo com a cidade.

Instituto Goethe
Com escolas presentes em vários países, inclusive no Brasil, o Instituto Goethe é a principal
referência em aprendizado de alemão dentro e fora da Alemanha. Por isso, a metodologia de
ensino é a mesma, mas na Alemanha o diferencial é poder fazer excursões e atividades
culturais organizadas pela escola, além de viver o dia a dia do país enquanto se aprende.
O Goethe está presente em 13 cidades alemãs e em Viena, na Áustria. Os cursos intensivos
com aulas de segunda a sexta e média de 3 horas diárias de aula duram de duas a oito
semanas. O curso de duas semanas custa 650 euros sem acomodação ou 800 euros com
hospedagem em quarto compartilhado.

Carl Duisberg
A Carl Duisberg é uma ONG conhecida por ensinar alemão a pessoas que querem se preparar
para o mercado de trabalho na Alemanha. Mas também oferece cursos de alemão
generalizados, preparação para ingressar em universidades alemãs ou preparação para
adolescentes que queiram fazer intercâmbio de ensino médio na Alemanha.
Com escolas em cinco cidades alemãs, os cursos intensivos custam em média 200 euros por
semana sem acomodação (variando de acordo com a duração do estudante no curso). O
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diferencial dos cursos intensivos da Carl Duisberg é que os alunos desenvolvem projetos em
alemão ao longo do curso, uma maneira de aprender o idioma na prática.

GLS Sprachen Zentrum Berlin
A escola berlinense é premiada todos os anos como a melhor da capital alemã. As classes são
pequenas e o material é interativo, misturando aulas de gramática com conversação, áudios e
vídeos. Outro destaque é que dentro da própria escola existe um hotel e um restaurante à
disposição dos estudantes. A escola inicia novas turmas todas as segundas-feiras, permitindo
que os alunos ingressem a qualquer momento do ano.
A escola também possui um programa combinado de curso de idioma e estágio em alguma
organização alemã, para que o estudante pratique o idioma. O curso intensivo com três horas
de aula por dia custa a partir de 600 euros por mês, sem acomodação.

Bolsas de estudo na Alemanha
Financiadas pelo governo
Todos os anos, o governo alemão atribui uma quantia específica de dinheiro para financiar
bolsas de estudo para novos estudantes estrangeiros no país. Entre elas, estão as seguintes:

Bolsas de estudo do DAAD
O Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão (German Academic Exchange Service –
DAAD) oferece a maior variedade de bolsas de estudo financiadas pelo governo e destinadas
a diferentes níveis de estudo. O DAAD também tem um banco de dados de bolsas de estudo
gratuito e acessível, que você pode usar para pesquisar as opções disponíveis.

KAAD
O Serviço Católico de Intercâmbio Acadêmico (KAAD) é uma instituição de bolsas da Igreja
Católica Alemã para estudantes de pós-graduação e cientistas de países (em
desenvolvimento) da África, Ásia, América Latina, Oriente Próximo e Médio, assim como do
Leste e Sudeste Europeu. A KAAD apoia seus bolsistas em forma de bolsas de estudo e
programas educacionais e oferece assistência espiritual e pessoal em vista de futuras funções
multiplicadoras que os estudantes terão em seus países de origem. Isto se baseia na
cooperação com comitês parceiros e associações de ex-bolsistas nesses países e visa
estabelecer redes (científicas) e contribuir para um desenvolvimento holístico, que inclua as
dimensões religiosas e inter-religiosas.
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Erasmus Mundus Joint Programmes
Todos os brasileiros são qualificados para se inscrever nas bolsas de estudo Erasmus Mundus
Joint Masters Degrees e Erasmus Mundus Joint Doctorates, para cursar mestrados ou
doutorados duplos em uma ou mais universidades da Europa, inclusive as alemãs.

Não-governamentais
Há uma série de bolsas de estudo com financiamento não-governamental disponível para
estudantes internacionais. Elas são oferecidas em diferentes áreas de estudo e de pesquisa
acadêmica e normalmente são concedidas por mérito.

Bolsas de Estudo Heinrich Böll para Estudantes Internacionais
Tanto estudantes nativos quanto estrangeiros podem se qualificar para receber estas bolsas de
estudo de graduação, mestrados e doutorados pela Heinrich Böll Foundation. Todos os anos,
há dois períodos de inscrição que vão até o dia 1º de março e 1º de setembro.

Deutschland Stipendium
Estudantes internacionais com alto desempenho podem se qualificar para receber um
financiamento de € 300 mensais por este programa. Com base em uma parceria
público-particular, empresas, organizações e indivíduos patrocinam estudantes talentosos com
um estipêndio de € 150 por mês, e o valor é dobrado pelo governo federal.

KHG Stipendium
Bolsas de estudo de curto prazo (menos de 12 meses) disponíveis para estudantes da
Hochschule Kaiserslautern em Kaiserslautern, Pirmasens ou Zweibrücken.
É uma cooperação entre a capelania, a universidade e o DAAD.
A bolsa de estudos é oferecida aos estudantes sob condições especiais.
A bolsa de estudos pode ser dada a estudantes que se encontram em dificuldades financeiras
ou pessoais, caso as dificuldades possam ser resolvidas com uma bolsa de estudos, caso não
haja outra ajuda financeira, se o futuro de seus estudos estiver em risco, se o desempenho dos
estudos for muito bom e se o candidato estiver engajado em projetos sociais ou cristaos.

Bolsas de Estudo de Ciência Kurt Hansen
Estudantes internacionais interessados em se tornar educadores da área de ciência são
convidados a se inscrever nestas bolsas de estudo, as Kurt Hansen Science Scholarships,
financiadas pela Bayer Foundation. As áreas disponíveis para financiamento incluem projetos
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de estudo, estágios, cursos de verão, preparatórios, cursos de estudos suplementares e
treinamento de ciência para professores.

Bolsas de estudo específicas de universidades
Como a maioria dos grandes destinos de estudo, várias universidades alemãs renomadas
oferecem suas próprias bolsas de estudo. Eis aqui algumas delas para dar início à sua
pesquisa.

Isenção de Pagamento para Doutorado da Escola de Finanças e Gestão de
Frankfurt
Todos os anos, a Frankfurt outorga dez isenções de pagamentos (Frankfurt School of Finance
and Management Doctoral Tuition Waivers) para estudantes integrais de doutorados
ministrados em inglês em suas escolas de finanças, contabilidade, matemática e
administração de empresas.

Bolsas de estudo da RWTH Aachen University
A RWTH Aachen University ou (Universidade Técnica da Renânia do Norte-Vestfália em
Aachen) está entre as 100 melhores universidades do mundo no ranking por reputação
internacional da Times Higher Education. Além disso, ela é generosa com suas bolsas de
estudo. Há oportunidades de financiamento disponíveis para estudantes nativos e
estrangeiros. Conheça as opções da RWTH Aachen pela ferramenta de pesquisa da
universidade.

Programa de Bolsas de Estudo Co-Financiadas FRIAS para Estudantes
Internacionais
Famosa pelas suas pesquisas acadêmicas, a Universidade de Friburgo (University of
Freiburg) oferece um número de bolsas de estudo para estudantes estrangeiros matriculados
em um programa de pesquisa. O nome original do programa é FRIAS Cofund Fellowship
Programme for International Researchers e as bolsas de estudo são anunciadas durante os
meses de verão.
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Validação de diploma
O reconhecimento do diploma estrangeiro tem como intuito confirmar o valor da qualificação
profissional e acadêmica. Sobretudo, através do reconhecimento o estrangeiro pode se
candidatar com total segurança para vagas de emprego na Alemanha.

O que é preciso para validar o diploma brasileiro na Alemanha?
Primeiramente, o estrangeiro que deseja trabalhar na Alemanha precisa de informações
práticas de como fazer o reconhecimento e validar o diploma e certificados antes de se
candidatar à vaga de emprego. É necessário legalizar o certificado antes de sair do país, para
que não tenha complicações ao conseguir a vaga de trabalho no exterior.
Além disso, é importante preparar os documentos para sua estadia legalizada na Europa. A
Alemanha é um país com burocracias próprias a respeito do visto e documentação.

Ao se candidatar a vaga de trabalho os recrutadores, geralmente, te perguntarão se tem
diploma em alguma universidade e se está regulamentado na Alemanha. Por sua vez, não
poderá se autodenominar Diploma sem que o tenha validado no órgão responsável para isso.
A validação (Anerkennung) é feita através de uma declaração no site Anabin. Acessando o
site você pode conferir também se sua universidade é reconhecida na Alemanha.

Passos para validar diploma
Antes de tudo, devemos exemplificar que títulos acadêmicos são diferentes de cursos
profissionalizantes de ensino superior na Alemanha. Sendo assim, no caso de cursos
profissionalizantes e títulos acadêmicos, que são vários, cada um tem um processo a ser feito.
Os cursos não profissionalizantes têm um processo individual, uma vez que cada instituição
de ensino solicita o histórico do aluno estrangeiro para a validação.
Caso não seja válido, a instituição estrangeira pode solicitar que o estrangeiro deva cursar e
obter créditos extras e assim a instituição é reconhecida.
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Autenticação dos documentos
Primeiramente, o diploma acadêmico deve ser assinado por uma autoridade responsável na
universidade. Este deve ser reconhecida firma em cartório, bem como o histórico acadêmico
de graduação.
Logo após ser reconhecida a firma do diploma e do histórico acadêmico, os documentos
devem ser levados ao consulado Alemão.

Cópias autenticadas
Conforme exigido, deverá enviar somente as cópias dos documentos para a Alemanha,
igualmente autenticadas. No entanto, não devem ser enviados os documentos originais e sim
as cópias autenticadas para validar o diploma. Receberá de volta as cópias dos documentos
juntamente com o resultado do requerimento após a análise.

Requerimentos de validação de diploma
Todo o processo deve ser feito através do site ZAB (Zentralstelle für ausländisches
Bildungswesen). De acordo com a instituição alemã todo o processo de reconhecimento e
comparação de graduação é analisada pela ZAB.
O órgão é responsável pela análise dos diferentes níveis de ensino no exterior, bem como a
análise das matérias cursadas. Sendo assim esta análise visa equiparar a equivalência do que
estudou em universidades Brasileiras com as instituições Alemãs.
Ao enviar o requerimento no site, será gerado automaticamente o boleto de cobrança. Além
disso, devem ser enviadas todas as cópias autenticadas e a cópia do formulário impresso.
O formulário está à disposição no site Anabin. Logo após isso, será gerado o número de
identificação para o processo ZAB. Geralmente ao final do processo, sua documentação,
sendo concluída a análise, chegará através do correio, bem como as cópias dos documentos.

Documentação
É
importante
acessar
o
site
anerkennung
(https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php) com seus dados, cidade de
onde quer trabalhar na Alemanha, qual sua profissão para se informar dos documentos
necessário para a validação do diploma, pois dependendo da profissão talvez a documentação
sofra variação.
Não é necessário tradução, mas caso façam questão de traduzir e enviar as cópias em seu
idioma e língua alemãs também, muitas pessoas fazem desse modo.

41

Lista dos principais documentos
● Diploma de conclusão de curso (feita a tradução juramentada e cópia autenticada
do documento original);
● Histórico escolar do ensino médio com as notas (cópia autenticada);
● Passaporte ou documento de identidade da união europeia caso já esteja morando
na Alemanha ou tenha dupla nacionalidade (cópia autenticada);
● Certidão de casamento e cópia traduzida em alemão (cópia autenticada)
● Cópia do contrato de trabalho, sendo portador do Blue Card, a permissão de
residência;
● Cópia do passaporte e do visto (com cópia autenticada do documento original) e o
currículo.

Processo de envio
Logo após preparar a documentação basta enviar tudo pelo correio. Geralmente a resposta se
o pedido foi aceito ou não chegará entre três a seis meses. Com a resposta sendo positiva
você terá que pagar uma taxa para receber o reconhecimento (Anerkennung) do diploma.
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Trabalhar
Com uma taxa de desemprego de 4,1% em 2016, a Alemanha tem uma das taxas de
desemprego mais baixas do mundo. A média na UE-28 foi mais que o dobro no mesmo ano.
Enquanto no resto da Europa o desemprego dos jovens aumentou significativamente nos
últimos anos, em 2016 na Alemanha, apenas 7,1% dos jovens de 15 a 24 anos estavam
registados como desempregados. A média de todos os países da UE-28 foi de 18,7%.
Salário… Por exemplo, em 2016, o salário bruto médio na Alemanha em todos os níveis
salariais foi de pouco menos de € 4.483,00 por mês. As mulheres, que trabalham com mais
frequência a tempo parcial em empregos com salários menores da média, ganhavam em
média uns bons € 3.613,00 por mês.
Custo de vida… Os alemães gastaram uma média de € 2.480,00 por família por mês. Por
exemplo, se o lucro líquido mensal foi entre € 2.600,00 e € 3.600,00, uma média de €
2.417,00 foi gasto. Em todas as classes de renda, os alemães gastaram mais dinheiro em
habitação, energia e manutenção de moradias (€ 877,00). Isto foi seguido por comida,
bebidas e tabaco (€ 342,00). Mas também lazer, cultura, esportes, cinema (€ 258,00).

Os Subempregos na Alemanha
Os subempregos na Alemanha são aqueles que não exigem necessariamente uma formação
ou diploma. Também são conhecidos como “autônomos” como por exemplo babás,
eletricistas, pedreiros, encanadores, mecânicos de carros e etc.
Esses profissionais ocupam 42% do mercado de trabalho no país e recebem em média €
2750,00, o que equivale hoje a 5 mil reais (Cotação em 17/06/2019). Os salários mais baixos
são de € 1.200,00 e abrangem pessoas que não possuem fluência em inglês ou alemão. Nas
empresas essas profissões possuem vínculo contratual anual, o que se torna uma excelente
opção para brasileiros que buscam vagas de emprego na Alemanha, uma vez que a profissão
transmite estabilidade contratual e financeira.

Trabalho na Alemanha – Falar Alemão
Aprender alemão é um dos passos mais importantes que você pode dar para se preparar para
sua vida na Alemanha. Porque na maioria das empresas o alemão é utilizado. Mesmo que
você não precise provar seu conhecimento de alemão para aceitar um emprego, os exames
aprovados são bons para as candidaturas e no seu currículo: as empresas veem de forma tão
direta que você está comprometido e possui habilidades linguísticas.

Visto para procura de emprego na Alemanha
Os cidadãos que não são pertencentes à UE – União Europeia devem verificar quais os
requisitos de entrada que se aplicam a eles. Desde que tenha um diploma universitário
reconhecido na Alemanha, o visto de busca de emprego dá a oportunidade de o profissional ir
à Alemanha pelo período de seis meses para procurar emprego. Mas, é necessário arcar com
os custos. Por isso é importante que você comprove possuir dinheiro suficiente para garantir
sua subsistência durante toda a estadia no país.
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“Minis Jobs”
No começo dos anos 2000 foi implementada uma série de reformas que afetou diretamente
alguns dos direitos trabalhistas na Alemanha. Essa reforma flexibilizou nas leis trabalhistas
onde se passou ser permitido a criação de vagas temporárias e os chamados “minis Jobs”,
trabalhos com carga horária de até 30 horas semanais, ou seja, abaixo da carga horária padrão
na Alemanha, 40 horas semanais.
Esses minis Jobs surgiram para combater o desemprego operando na seguinte lógica: é
melhor receber um salário baixo do que não receber nenhum. Com essa carga horária
reduzida em relação às demais, as empresas passam a pagar menos seus funcionários e a
diferença é coberta pelo Estado.

Em princípio, o contrato de trabalho poderá ser efectuado sem quaisquer formalidades.
Bastará assim uma simples combinação oral entre o empregador e o empregado. Através de
tal contrato, o trabalhador terá igualmente direito ao ordenado ajustado, às férias mínimas
previstas por lei, à continuação de pagamento do ordenado em caso de doença, à protecção
contra despedimento injustificado, etc. Mas, apesar de tudo, será absolutamente
recomendável que ambas as partes procedam a um acordo por escrito. Por meio deste
contrato, poder-se-á regular de forma vinculatória, a obrigação relativa a horas
extraordinárias, o seu pagamento, o número de dias de férias, etc.
Tal evitará que, enquanto prevalecer o contrato de trabalho e quando o mesmo chegar ao fim,
haja conflitos desnecessários assim como despesas deles decorrentes. Uma situação incerta
relativamente a cadernos de encargos, assim como a necessidade de se conhecer primeiro a
pessoa que se emprega, levam a que, cada vez mais frequentemente, se celebrem contratos de
trabalho a prazo. Após a expiração de tal prazo, o contrato terminará automaticamente sem
que o trabalhador se possa opor. Mas, em contrapartida, será mais difícil para a entidade
patronal despedir um empregado durante o prazo de validade do contrato.
O prazo só será eficaz se for fixado por escrito e será permitido apenas sob determinadas
condições efetivas. Para poder efetuar um contrato a prazo, o empregador necessita
basicamente de uma razão concreta, como por exemplo, a substituição temporária de outro
empregado. Contudo, também será possível proceder-se a um contrato a prazo sem qualquer
razão concreta e prolongá-lo 3 vezes, se a duração total do prazo não exceder 2 anos. A
condição para tal é a de não ter já existido antes um contrato de trabalho com o mesmo
empregado.
Desde 1 de Janeiro de 2004, podem ser celebrados contratos de trabalho a prazo sem razão
concreta com uma duração total de 4 anos, durante os primeiros 4 anos de existência de uma
empresa que tenha sido fundada de novo.
Esta prescrição não se aplica, porém, a empresas ou consórcios novamente fundados após
uma reestruturação jurídica. A legislação prescreve igualmente que não será necessária a
existência de uma razão concreta para a celebração de um contrato a prazo, se o empregado
tiver concluído os 52 anos de idade. Tal não terá porém validade se existir uma relação
estreita com um contrato anterior de trabalho sem prazo, celebrado com o mesmo trabalhador.
Este facto será presumido se persistir entre ambos os contratos um período inferior a seis
meses. Se entre o empregador e o empregado houver a intenção de ser efectuado um
part-time, a lei prevê, entre outras possibilidades, a assinatura de um contrato sob a forma de
um emprego de 400 €. Neste caso, o empregado não terá de pagar quaisquer impostos, nem
de descontar para a segurança social. O ordenado líquido equivalerá assim ao vencimento
bruto.
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O empregador pagará uma soma global de 25%, dividida da forma seguinte: · 12% para o
seguro de reformas · 11% para o seguro de doença · 2% de impostos No caso de o
trabalhador ter um emprego básico com obrigatoriedade de seguro de reforma, e só exercer
uma destas chamadas “ocupações de pequeno porte”, não haverá uma adição dos
vencimentos do emprego básico e da ocupação adicional.
Contudo, se tiver vários empregos de 450 €, estes serão adicionados ao ordenado do emprego
básico. Como outros empregados, os trabalhadores em “ocupações de pequeno porte” têm
igualmente direito a 6 semanas de ordenado em caso de doença. Depois de decorridas estas 6
semanas, porém, a Caixa não pagará quaisquer remunerações. Portanto, em empregos de 450
€ não há dinheiro da Caixa quando o trabalhador adoece. De resto, estes contratos de trabalho
dão igualmente direito às férias mínimas de 24 dias úteis previstas na lei, assim como aos
subsídios proporcionais de férias e de Natal, etc.
Também estes mini-empregos deverão ter como base um contrato de trabalho escrito no qual
será ajustado o horário de trabalho, os dias de férias e muitos outros detalhes de importância.

Empregos de curto prazo
O emprego de curto prazo é comumente referido como um mini-emprego de curto prazo ou
emprego de 70 dias e aplica-se a regra dos 3 meses ou 70 dias. Isto significa que um
empregado pode trabalhar um máximo de 70 dias por ano (ou um máximo de 3 meses de
cada vez) como um empregado de curto prazo.
Tanto a regra dos três meses como a regra dos 70 dias se aplicam. Se um funcionário trabalha
5 dias por semana, ele pode ser empregado por um período máximo de 3 meses de cada vez.
A partir do 4º mês, ele não é mais considerado um empregado de curto prazo,
independentemente de os 70 dias terem sido atingidos.
Com relação à regra dos 70 dias, todos os dias trabalhados são somados. Por exemplo, se o
mini-emprego de curto prazo durar 2 semanas mas não for trabalhado no fim de semana, os
dias de fim de semana não são incluídos nos 70 dias.
Os feriados remunerados, por outro lado, são contados para os 70 dias. Isto porque para cada
mês completo de trabalho um empregado tem direito a férias no valor de um duodécimo das
férias anuais regulares e estes dias de férias pagas contam como dias úteis de acordo com a
regra dos 70 dias. No entanto, se um empregado estiver empregado por menos de um mês
inteiro, ele não tem direito a férias.
Um empregado de curto prazo também tem direito ao pagamento contínuo do salário em caso
de doença, se ele estiver empregado no emprego por pelo menos 4 semanas. Esses dias de
doença também são considerados dias úteis em relação à regra dos 70 dias.
É permitido ter vários empregos de curto prazo com um ou mais empregadores em um ano.
Entretanto, a duração total do emprego de curto prazo não pode exceder 70 dias por ano civil.
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Independentemente desses mini-empregos de curto prazo, o empregado também pode ter um
mini-emprego adicional de 450 euros. Embora tanto o emprego de curto prazo quanto o
mini-emprego de 450 euros sejam empregos marginais, são relações de emprego diferentes,
pois o mini-emprego de 450 euros é de baixa remuneração e o mini-emprego de curto prazo é
de curta duração independente da remuneração.

Contrato de trabalho
Seu contrato de trabalho deve conter as seguintes informações em qualquer caso:
● Nome e endereço: De você e da empresa.
● Início do contrato: A partir de que data você é funcionário da empresa (ou seja:
quando o contrato será válido?).
● Prazo: O seu contrato só se aplica por um determinado período de tempo? Quando o
contrato termina? Um prazo deve ser acordado por escrito, caso contrário, o contrato
de trabalho é considerado concluído por um período indeterminado.
● Período experimental: Quanto tempo dura o período probatório? Este é o momento
em que você ou a empresa podem concluir o contrato com relativa rapidez.
● Local de trabalho: Onde você vai trabalhar? Se você trabalha em lugares diferentes,
isso deve estar no contrato.
● Descrição do trabalho: Quais serão as suas tarefas na empresa?
● Pago: quanto dinheiro você terá pelo seu trabalho? A empresa pagará suplementos ou
prêmios além do salário normal, por exemplo, no Natal ou nos fins de semana?
Quando a empresa paga o salário - no final ou no começo do mês? Nota: Como regra
geral, os salários brutos são acordados. Impostos e taxas para o seguro social, como
saúde, cuidados de longo prazo, seguro de pensão e desemprego ainda são deduzidos
desses valores.
● Tempo de trabalho: quanto tempo você tem que trabalhar por semana?
● Feriados: quantos dias de férias relaxantes você pode levar a cada ano?
● Períodos de aviso: Com quanto tempo de antecedência você ou a empresa têm que
anunciar que o emprego deve ser rescindido por rescisão?
● Acordos coletivos e acordos de empresa: Além do contrato de trabalho, regulamentos
especiais frequentemente se aplicam.

Direitos Trabalhistas na Alemanha
Salário mínimo
Até 2015, quando foi promulgada uma lei durante o governo Angela Merkel em que institui
um valor mínimo por hora a ser pago, de aproximadamente 8 euros por hora, não existia
salário mínimo na Alemanha, não constava nos direitos trabalhistas na Alemanha a
obrigatoriedade de se pagar um salário mínimo.
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Até então todas as negociações sobre salário ficavam a cargo de negociação direta entre
empregador e empregado. Mas após a aprovação da lei que instituiu o salário mínimo essa
negociação… continua ocorrendo em consideráveis parcelas das empresas alemãs.
Esse modelo de negociação de salário direto com o empregado está muito arraigado na
cultura alemã e como a lei do mínimo se trata de uma lei recente, o processo de implantação
de uma nova cultura tende a enfrentar certos obstáculos, a demorar um pouco para ser
completamente aceita. Desse modo, ainda é bastante comum acordo bilaterais entre
contratante e contratado no que diz respeito ao acerto do salário. Então esteja preparado para
ter que lidar com essa espécie de negociação.
E mesmo se encontrando uma empresa que siga a diretriz dessa lei dos direitos trabalhistas na
Alemanha, isso pode não significar grande vantagem dependendo da região em que fixará
residência, porque as diferenças econômicas entre regiões da Alemanha, especialmente da
Alemanha oriental, são grandes, significativas e o custo de vida também. Não é difícil o caso
de se estar ganhando um salário mínimo, mas ter dificuldades de fechar as contas, ou ter que
viver só do básico por causa do custo de vida elevado que corrói boa parte da remuneração.

Férias na Alemanha
No que diz respeito às férias nos direitos trabalhistas na Alemanha, elas são garantidas por
lei, e dependem da carga de trabalho. Exemplo, empregados trabalham por 5 dias na semana
tem direito a 20 dias úteis anuais para tirar férias. Para se tirar 30 dias, leva-se em conta o
tipo de trabalho executado e a idade do trabalhador.
Essas férias estão sujeitas a fracionamento, serem cumpridas em pequenos períodos ao longo
do ano, e renegociação do período, quando o empregador necessita dos serviços do
funcionário para o período específico em que este irá tirar férias e tenta chegar a um acordo
para que suas férias remuneradas sejam transferida para outra data.

Contrato de experiência
Ao contrário de outros países em que o chamado contrato de experiência pode durar até três
meses impedindo qualquer tipo de punição a empresa que demitir sem justa causa antes desse
tempo, nos direitos trabalhistas na Alemanha o contrato de experiência dura até 6 meses.
Durante esse período, o trabalhador está sujeito a demissão sem justa causa.
Quando encerrado o contrato de experiência, o trabalhador na Alemanha passa a ser
protegido por uma lei, a German Termination Protection, que em uma tradução livre seria Lei
Alemã de Proteção ao Fim de Contrato.
Essa lei determina que para se demitir um funcionário na Alemanha é obrigatório se apontar a
causa da demissão, que se tenha uma justificativa para fazê-lo. As justificativas aceitáveis são
quando um funcionário pratica uma ação criminosa contra o empregador ou a licença saúde
solicitada for muito grande.
Ainda assim, essa lei de proteção ao término de contrato só é aplicável para as empresas que
empregam pelo menos 5 pessoas, não contando os cargos de aprendizes.
Os casos que ainda recebem uma proteção especial de demissão, os cargos e situações em que
é proibido a demissão sem justa causa, são as pessoas com deficiência, gestantes, pessoas que
participam de um conselho dentro da empresa e empregados com mais de 3 anos de casa.
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Licença maternidade
A mulher gestante só é obrigada a parar de trabalhar somente 6 semanas antes do parto e
permite-se o seu retorno às suas obrigações contratuais 8 semanas após o nascimento da
criança.
Esse período, tanto do tempo que antecede a pausa no trabalho antes do parto como o período
de repouso após o nascimento do filho pode se estender de acordo com a avaliação médica.
Se o médico entender que é necessário, para o bem da saúde da mãe e do recém-nascido que
o encerrar das atividades começam antes das seis semanas previstas nos direitos trabalhistas
na Alemanha, a empresa é obrigada a conceder o afastamento remunerado da funcionária.
Período este que pode chegar até 1 ano.
A Alemanha também concede licença paternidade, que é de menor tempo que a maternidade.

Seguro desemprego na Alemanha
Seguro social Arbeitsuchende / Arbeitlosenhilfe / Arbeitlosengeld I /
Arbeitslosenversicherung – recebe pelo tempo de 6 meses (se tiver trabalhado pelo menos
12 meses pagando o seguro pelos últimos 2 anos) quando a pessoa está procurando emprego
logo após a demissão / final do contrato. A pessoa tem que se registrar no Bundesagentur für
Arbeit (3 meses antes do contrato de trabalho acabar) e recebe 60% do salário que recebia
antes de ser despedida (a pessoa paga obrigatoriamente por esse seguro que já é descontado
diretamente do salário todo mês) ou se demitir por motivo de reunião familiar (quando o
esposo/esposa mora muito longe e a pessoa decide se demitir para voltar a morar junto do
cônjuge). Caso se demita por motivo único de “não quer mais esse trabalho”, então a pessoa
pode se cadastrar, mas não vai receber nenhum dinheiro por 3 meses como um tipo de multa
“Sperrzeit”.
MESMO QUE NÃO QUEIRA RECEBER A BOLSA, TEM QUE SE CADASTRAR.
– Ao ser despedido / terminar o contrato de trabalho também tem que contactar o
seguro-saúde (Krankenkasse) para mudar a categoria para desempregado ou
Familienkrankenversicherung (se o/a parceiro/a tem emprego).
– O tempo de duração do seguro desemprego depende de quanto tempo se trabalhou antes de
ficar
desempregado
e
da
idade
da
pessoa:
http://www.finanztip.de/bezugsdauer-arbeitslosengeld/
– Aqui pode-se calcular o valor do seguro desemprego, que depende do salário anterior,
classe de impostos e do número de dependentes. Fica entre 60-67% do salário anterior.
http://www.pub.arbeitsagentur.de/alt.html
– Se pedir demissão (ou contribuir para uma demissão) fica 3 (Sperre) meses sem receber o
valor do seguro.
– Quem tem mini-job não tem direito a esse seguro desemprego (já que não paga imposto
para esse seguro), mas tem direito a férias remuneradas (muitos não sabem desse direito) e
podem contribuir pra aposentadoria (Rentenversicherung – garante seguro invalidez e
aposentadoria), muitos não sabem e perdem a oportunidade de garantir isso também.
Requisitos
Antes de submeter a solicitação do seguro desemprego, é preciso verificar a lista abaixo de
critérios que você precisa atender:
● Estar desempregado;

48

● Ou registrado como desempregado no escritório local de emprego (Arbeitsamt);
● Ter pago pelo menos 12 meses em contribuições para o seguro-desemprego nos
últimos 30 meses (são feitas exceções a qualquer tempo necessário para criar filhos ou
devido a doença);
● Estar procurando um emprego sujeito a seguro obrigatório que cobre pelo menos 15
horas por semana;
● Ser cidadão da UE, do EEE ou da Suíça ou possuir uma autorização de residência
válida ou uma autorização de residência temporária que lhe dá o direito de trabalhar
na Alemanha.
Se você não cumprir esses requisitos, poderá solicitar o subsídio do Jobcenter
(Arbeitslosengeld II).
Valor
O valor do benefício que você recebe é baseado no seu salário médio semanal nos 12 meses
anteriores ao seu desemprego (conhecido como “período de avaliação”). Seu benefício será
de 60% do seu salário médio anterior (ou 67% se você tiver filhos).
2) Ajuda social (Sozialhilfe) / Arbeitlosengeld II = Harz IV = 1-€-Job “um
Bedarfsgemainschaft sicher zu stellen” – depois que a ajuda número 1 termina a pessoa pode
pedir uma pensão definida pelo governo (425€ em 2019) se cumprir com vários pontos. O
fato é que se a pessoa está desempregada e não é (mais) apta a ficar registrada no
departamento do Arbeitslosengeld I, então ela precisa se registrar no Arbeitslosengeld II
(Harz IV, 1-€Job) para que conte o tempo para a aposentadoria (mesmo se a pessoa não
receber dinheiro algum ela tem que se registrar como “nicht Leistungsempfänger” e pagar
sozinha seu seguro-saúde “Krankenversicherung” ou entrar no seguro da Família se for
casada com alguém que está trabalhando ou tiver menos de 25 anos (pode entrar no seguro
dos pais), chamado Familienkrankenversicherung.
Requisitos para poder receber ajuda financeira do Job Center do tipo Arbeitslosengeld II =
Harz IV = 1-€-Job:
● Inscrever-se (“Antrag stellen”) 4 semanas antes de acabar o tempo da ajuda do
Arbeitslosengeld I, ou se for o caso, inscrever-se direto pro Arbeitslosengeld II e ir
pessoalmente para se cadastrar e saber se vai poder ou não receber ajuda financeira
“Anspruch haben oder nicht”.
● Não ter dinheiro pago como salário mensal “Einkommen”
● Não ter nenhum imóvel em seu nome tanto na Alemanha quanto no exterior
● Não ter carro com valor acima de 7.000€
● Não ter ações “Aktien”
● Não ter poupança no banco “Bankvermögen”
● Não ter dinheiro em espécie no valor de 150€ por anos de vida “pro Lebensjahr” (se
tiver 30 anos de idade – 150 x 30 – não pode ter mais que 4.500€ no cofre de casa ou
embaixo do colchão)
● Há um certo abono para quem tem dívidas, mas tem que conversar com o contato
responsável “Ansprechpartner des Job Centers”
● Se receber dinheiro da criança “Kindergeld” e qualquer outra forma de ajuda
financeira, está será levada em conta e apenas a diferença poderá ser paga em forma
de Arbeitslosengeld II
● Se a pessoa está realmente falida e não tem nem como pagar onde morar e pagar sua
comida com o Arbeitslosengeld II, então ela pode se registrar para talvez receber
ajuda financeira para pagar o aluguel “für die Unterkunft eventuell mehr Geld”
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Em todos os casos a pessoa tem um acompanhamento e aconselhamento da Bundesagentur
für Arbeit e recebe cartas da mesma toda semana com propostas de trabalho as quais ela é
obrigada a mandar currículo e comparecer às entrevistas. Se não enviar o currículo tem que
enviar a proposta de volta pro Bundesagentur für Arbeit explicando o porquê de ela não ter
enviado.
Empresas que contratam quem está registrado no Bundesagentur recebem bônus dependendo
da idade do novo contratado.
Tem que se cadastrar no Bundesagentur nos dois casos e cumprir os deveres que implicam
receber as ajudas financeiras. Ao se registrar a pessoa tem que permanecer na Alemanha e
não pode viajar por longos períodos para fora da Alemanha.
A pessoa tem que comparecer quando for chamada para algum curso, capacitação técnica,
etc.
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Advogado
Como regra, qualquer pessoa com dúvidas legais recorre a um advogado. Infelizmente, a
visita a um advogado nem sempre é acessível, de modo que a questão da viabilidade
financeira muitas vezes surge. O Estado alemão oferece o certificado de aconselhamento aos
cidadãos que necessitam particularmente de ajuda. Isto deve ser solicitado no tribunal local e
garante que mesmo os cidadãos pobres possam ter a aplicabilidade de seus interesses legais
verificada por um advogado.

Para que serve o certificado de aconselhamento
Uma das máximas da República Federal da Alemanha é a concessão do direito de ser ouvido.
Por isso, o legislador significa que todo cidadão deve ter a oportunidade de fazer valer seus
interesses com ajuda judicial, ou de procurar o conselho de um advogado para este fim.
Muitas vezes este desejo é contrário aos interesses financeiros, pois nem todos podem se dar
ao luxo de contratar um advogado. É aqui que entra em jogo a assistência consultiva. É o
instrumento do Estado para o financiamento de assessoria jurídica para os que buscam o
direito sem um tostão.
A nota de aconselhamento é emitida pelo tribunal local competente após a verificação da
renda do requerente legal. Com sua apresentação, o cidadão que busca justiça informa a seu
advogado que os honorários do advogado incorridos nesta questão serão arcados pelo tesouro
do Estado e devem ser liquidados com ele. Não há mais nenhuma liquidação direta para o
cliente.
Se você precisar de ajuda legal com um problema legal mas não puder cobrir os custos, você
tem direito a aconselhamento sob certas circunstâncias. Você pode contatar um advogado de
sua escolha com o certificado de autorização de assistência de aconselhamento ou vale de
aconselhamento.

O que você precisa
Comprovante de renda
Contrato de locação ou outras provas de custos de moradia
possivelmente prova de pagamentos de manutenção, parcelas de empréstimos e outros
encargos

Requisitos para o vale-consulta
A assistência consultiva se aplica ao aconselhamento e outras atividades extrajudiciais do
advogado, por exemplo, correspondência com adversários ou autoridades, representação em
processos de oposição e afins. Se já houver processos judiciais pendentes sobre seu assunto,
você precisará solicitar assistência jurídica.
A aprovação da assistência consular pressupõe que você não pode cobrir os honorários legais
com seus próprios recursos ou através de serviços de outros escritórios e que a nomeação de
um advogado é necessária ou é habitual em casos comparáveis. Se o assunto se revelar tão
simples que um cidadão normal razoável possa se ajudar, não lhe será emitido um

51

vale-consulta. Mesmo que você tenha um seguro de proteção jurídica e seu seguro seja
responsável pelo assunto, você tem que fazer uso dele com prioridade. O mesmo se aplica se
você puder obter assistência jurídica gratuita de uma associação de proteção ao inquilino, de
um sindicato ou de um órgão similar.
A assistência consultiva se aplica em direito civil, direito administrativo e direito social para
várias constelações de casos. No direito penal, aplica-se apenas ao aconselhamento jurídico
inicial; outros custos podem ter que ser cobertos por uma defesa compulsória.
O limite de renda, que se baseia nas disposições sobre assistência jurídica (§ 114 e seguintes
do ZPO), está ligeiramente acima das taxas aplicáveis do Hartz IV. Portanto, se você receber
ALG II ou outros benefícios para garantir seu sustento, você atende às exigências
econômicas. Se você tiver renda do trabalho ou uma pensão e, depois de deduzidos os custos
de moradia, pagamentos de manutenção e outras obrigações creditáveis, estiverem apenas
ligeiramente acima da taxa padrão de acordo com o Hartz IV, você também tem, em sua
maioria, direito a benefícios.
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Como conseguir cidadania alemã

A cidadania europeia pode abrir muitas portas para quem deseja morar no exterior, fazer
negócios na Europa, abrir empresas, trabalhar ou estudar fora. No caso, possuir a cidadania
alemã oferece inúmeros benefícios, como a vantagem de conseguir o tão sonhado passaporte
europeu. Assim, sem dúvida, a vida na Europa fica muito mais fácil.
Porém, é preciso entender exatamente quem tem direito à cidadania alemã e como solicitá-la.
A cidadania alemã possui diversas regras, particularidades e segue o conceito “ius sanguinis“,
o direito de sangue. Neste artigo, você poderá conferir todas essas informações e saber como
funciona o processo detalhadamente.

Quem tem direito à cidadania alemã?
Para obter a nacionalidade alemã é necessário ter ascendência ou filiação alemã, ter nascido
na Alemanha, ser adotado ou naturalizado por tempo de residência (após 8 anos morando na
Alemanha). A seguir, você entenderá melhor os tipos de cidadania às quais os brasileiros
podem ter direito.

Cidadania alemã por descendência
Caso um dos pais tenha cidadania alemã, você também pode ter direito a dupla cidadania. No
caso do pai, é necessário ser reconhecido como filho legítimo antes dos 23 anos, se pai e mãe
não forem casados.

Ascendentes de mãe alemã
Se apenas a mãe é alemã, e ela não for casada com o pai, a criança ainda poderá solicitar a
cidadania. Nesse caso, não é exigido o reconhecimento paterno.

Cidadania alemã por tempo de residência
Assim como acontece em outros países, é possível solicitar a cidadania alemã por tempo de
residência. Contudo, é exigido que se comprove 8 anos de moradia no país. Por exemplo, se
você trabalha na Alemanha e mora há mais de 8 anos no país, pode requerer a nacionalidade
alemã. Para isso é necessário dominar o idioma alemão, fazer o teste de cidadania com
perguntas sobre a Alemanha, ter um emprego no país e não ter sido condenado em nenhum
crime.
Além disso, deve-se realizar um teste específico de conhecimentos e cultura da Alemanha. O
conhecimento do idioma, é claro, também é obrigatório na prova.
Se você mora na Alemanha, deverá entrar em contato com o Departamento de Imigração e
Nacionalização da região onde mora. Você será submetido a uma prova que confere seu
conhecimento de alemão e precisará entregar os documentos necessários nesse departamento.
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Einbürgerungstest – teste de conhecimento do alemão
Para realizar o teste, é necessário dirigir-se ao que chamam de Volkshochschule (VHS).
Porém, saiba que não é imediato, pois você terá que marcar e pode levar algumas semanas
para ter vaga.
A prova não é considerada difícil e há vários materiais online para quem deseja estudar. Ela é
composta por 30 questões e é exigido que se acerte pelo menos 17 para ser aprovado e
conquistar o certificado.
Agendar o aconselhamento
Para essa etapa, você deverá acessar o Einbürgerung. No portal online, você pode agendar as
visitas para requerer a cidadania europeia, por exemplo.
Entretanto, o processo não é feito por aqui. Nele, você deverá buscar o e-mail do
Einbürgerung mais perto da sua residência e enviar a solicitação para o aconselhamento, ou
Beratungsgespräch.
Felizmente, em algumas cidades da Alemanha a marcação pode ser online, mas não em todas.

Cidadania alemã por casamento
As regras para solicitar a cidadania para quem é casado com outra pessoa alemã exige
residência de pelo menos 3 anos no país. Além disso, precisa estar casado(a) há pelo menos
dois anos e ter um certificado de alemão no mínimo B1.
Confira nossas dicas de como aprender alemão.

Regras excepcionais
É importante saber que a Alemanha possui várias regras para a cidadania e datas de
legislações que mudaram.
Uma delas é que muitos alemães que moravam no exterior perderam a nacionalidade alemã
porque entre 1891 e 1913 não era possível morar mais de 10 anos fora da Alemanha sem
fazer a inscrição em um Consulado alemão. Por isso muitos alemães que imigraram naquela
época perderam sua nacionalidade.

Documentos necessários para cidadania alemã
Cada caso pode exigir uma documentação diferente. Apesar disso, em geral, esses são os
documentos solicitados:
● Passaporte atual válido;
● Visto atual no país;
● Comprovante de renda dos últimos 3 meses;
● Comprovante de escolaridade;
● Comprovante de residência fixa no país;
● Carta explicativa sobre a motivação para solicitar a cidadania alemã;
● Curriculum Vitae;
● Biografia com dados pessoais, cidades onde morou/estudou, o que levou a ir para
Alemanha e como foi o processo;
● Foto atual 3x4;
● Certificado de nível no mínimo B1 de alemão;
● Certificado do Einbürgerungstest;
● Formulário preenchido e assinado;
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● Formulário preenchido e assinado pelo empregado (caso haja empregador).
Lembre-se de que é solicitada ainda a certidão de casamento, caso esse seja o motivo para
solicitar a cidadania alemã. Já por descendência, serão necessários os documentos do pai ou
mãe.
Além disso, todos os documentos importantes devem estar traduzidos para o alemão. Entre
eles, estão o histórico escolar, a biografia e a carta de motivação. Após a apresentação de
todos os documentos no Consulado, o requerente será avisado do resultado do processo e será
chamado para fazer o passaporte alemão.
Descubra como solicitar os vistos para trabalhar e estudar na Alemanha.

Familiar naturalizado
Caso algum dos seus descendentes próximos já tenha se naturalizado alemão, é provável que
tenha o Certificado de cidadania alemã, o que facilita o seu processo. Mas atenção, esse
certificado não é um passaporte ou uma certidão de nascimento alemã, apenas um certificado
que garante o direito à emissão desses documentos.
A posse do certificado de naturalização por um membro da sua família também é outro fator
importante que pode agilizar o seu processo de dupla cidadania alemã. Por isso, antes de
reunir todos os documentos, procure saber se alguém da sua família já fez o processo.

Quanto custa tirar a cidadania alemã
O valor da cidadania alemã varia de acordo com o número de documentos e certidões de cada
processo. Já o processo de naturalização por tempo de moradia (mais de 8 anos) custa 255€
para adultos e 51€ para crianças menores de idade.

Quanto tempo demora?
Após a entrega da documentação, você deverá esperar pela resposta do processo. Entretanto,
não há um prazo específico para saber quando isso acontecerá, podendo levar quase dois
anos, inclusive. Em princípio pode parecer bastante tempo, mas se comparada, por exemplo,
com a cidadania italiana, é um prazo razoável.
A resposta chega através de carta, na qual você é chamado para uma espécie de cerimônia
para receber o Einbürgerungsurkunde. De maneira geral, o documento comprova sua
cidadania alemã.
Ou seja, ele é a garantia de que agora você poderá adquirir seus documentos alemães,
incluindo o passaporte.
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