
Você tem interesse em morar
e trabalhar na Alemanha?

A Câmara Brasil-Alemanha de
São Paulo oferece toda orientação

necessária para você dar esse passo!



A Alemanha oferece muitas oportunidades de traba-
lho para profissionais formados nas mais diversas 
áreas. Para trabalhar no país, é necessário se atentar 
a alguns requisitos essenciais na hora da solicitação 
do visto e da candidatura. 

Oferecemos um serviço dedicado exclusivamente 
aos brasileiros que querem morar e trabalhar na 
Alemanha chamado ProRecognition.

O QUE É O PRORECOGNITION?

Um projeto financiado pelo Ministério Federal da 
Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF) em 
cooperação com a Confederação Alemã das 
Câmaras de Comércio e Indústria (DIHK). 

Por meio desse serviço, oferecemos uma orienta-
ção gratuita sobre tudo o que você precisa saber 
para iniciar a busca de emprego na Alemanha. O 
primeiro passo para isto é a validação do seu 
diploma. 
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Qualquer profissional que possua formação:

• Técnica (com experiência de no mínimo 2 anos);

• Acadêmica; 

• Profissionais de TI com vasta experiência na área.

Importante: Interessados na orientação devem 
ter seu diploma em mãos e, no mínimo, nível B1 
de proficiência na lingua alemã.
Atenção! Existe uma alta demanda  por profissio-
nais de áreas industriais (como por ex.: mecatrô-
nica, elétrica), tecnológicas e TI.
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→ Requisito obrigatório para emissão de visto de 
 trabalho;

→ Maiores chances de entrada no mercado de 
 trabalho; 

→ Empregadores alemães terão facilidade para 
 compreender a equivalência de sua formação.



https://bit.ly/ProRecognition

Preencha o formulário de 
inscrição no nosso site
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Faremos a análise das informações
fornecidas e entraremos em 

contato com uma sugestão de 
data para a orientação

�

*Estimativa de investimento. Esse valor não inclui gastos com
tradução, autenticação, postagem e outros possíveis gastos. 

Após a orientação, você decide se
fará a validação do diploma junto a

instituição responsável na Alemanha

Estimativa de preço: € 100 - 600*
Estimativa de prazo: 3 a 4 meses

�

Retorno da instituição responsável�

�



PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS

Reconhecimento total Não reconhecimento

Reconhecimento parcial + orientação
de complementação da qualificação

PARA ACADÊMICOS

Reconhecimento total Não reconhecimento
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Basta escanear o QR-Code para preencher o 
formulário de inscrição e agendar um horário de 
orientação com a nossa equipe!

Patrícia Caires
patricia.caires@ahkbrasil.com

Natália Costa
info.alemanha@ahkbrasil.com

www.prorecognitionbrasil.com.br

Tel.: +55 11 5180-2358

Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo
Rua Verbo Divino, 1488 – 3º andar
04719-904  São Paulo – SP


