Informações para preenchimento de formulário
online para visto nigeriano
*: Asterisco indica que o campo é obrigatório
Parte 1
1. Tratamento (Sr., Sra., Srta.)*: __________
2. Nome completo*:
__________________________________
3. Gênero (Masculino ou Feminino)*: _____
4. Data de Nascimento*: ________________
5. Local de Nascimento*: _______________
Parte 2
Informações pessoais
1. Estado civil*: ______________________
2. Nacionalidade atual*: ________________
3. Nacionalidade prévia: ________________
4. Cor do cabelo*: _____________________
5. Cor dos olhos*: _____________________
6. Marcas de identificação (cicatriz,
tatuagem, etc)*: _______________
7. Altura*: _____________________
Endereço permanente e profissão
1. Endereço completo*:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. Cidade*: __________________________
3. Estado*: __________________________
4. CEP: _____________________________
5. País*: ____________________________
6. Telefone*: ________________________
7. Profissão*: _______________________
Realizou serviço militar*?____ Se sim, onde:
______________________________________
Data de Início: _______ Data de Fim: _________
Parte 3
Informações do Passaporte
1. País emissor*: ______________________
2. Número do passaporte*: ______________
3. Data de emissão*: ___________________
4. Data de validade*: __________________
5. Local de emissão / Autoridade emissora*:
_________________________________

Informações de processamento de visto
1. Tipo de visto pedido (Negócios, Turismo,
Trânsito, Trabalho temporário)*:
__________________________________
2. Motivo da viagem*:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
3. Número de entradas (Única ou
múltiplas)*: ________________________
4. Dinheiro disponível para a viagem (em
USD dólares)*: _____________________
5. Estadia prevista (em dias)*: ___________
6. Data da viagem*: ___________________
7. Modo de transporte: _________________
Caso o motivo da viagem seja para vínculo
empregatício, informe o nome do empregador, o
cargo a ser ocupado e uma descrição completa do
trabalho a ser realizado.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Endereço pretendido na Nigéria
1. Endereço*:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. Cidade*: __________________________
3. Estado*: __________________________
4. Distrito: ___________________________
5. Código postal: ______________________
Parte 4
Informação sobre solicitação anterior
1. Você já solicitou visto para a Nigéria?*
Se sim, onde você solicitou o visto?
__________________________________
2. O visto foi Concedido ou Recusado? ____
Se Recusado, por que foi recusado?
__________________________________
3. Você já visitou a Nigéria? _____________
Se sim, por qual motivo?
__________________________________
Caso tenha visitado a Nigéria anteriormente,
forneça o período (data de chegada e data de
partida) e o endereço completo de estadia de cada
visita.
(continua)

Parte 5
Histórico de viagens
1. Há quanto tempo está morando no país
onde está solicitando o visto?* ____ anos
2. Já foi infectado por uma doença
contagiosa ou teve alguma doença mental
grave?* ___________________________
3. Já foi preso ou sentenciado por algum
crime?* ___________________________
4. Já foi envolvido em atividades de
narcotráfico?* ______________________
5. Já foi deportado?* ___________________
6. Já tentou obter visto por falsidade
ideológica ou fraude?* _______________
Liste os países nos quais morou por mais de 1
ano.
1.
• País*:
• Cidade*:
• Data de partida*:
2.
• País*:
• Cidade*:
• Data de partida*:
3.
• País*:
• Cidade*:
• Data de partida*:
Liste os países os quais visitou nos últimos 12
meses
1.
• País*:
• Cidade*:
• Data de partida*:
2.
• País*:
• Cidade*:
• Data de partida*:
3.
• País*:
• Cidade*:
• Data de partida*:

