
O processo de reconhecimento é sempre individual e às vezes complicado. Isso 
também significa que existem diferentes leis e pessoas de contato para casos 
diferentes. O processo também depende do estado no qual se quer trabalhar e morar. 
Dependendo da complexidade do caso, o processo dura até três meses e custa entre 
100 e 600 euros.

TRADUZIR E AUTENTICAR DOCUMENTOS

Você encontra uma lista dos documentos necessários, como comprovante de 
identidade, comprovante da sua formação profissional e experiência profissional 
na busca de reconhecimento em www.anerkennung-in-deutschland.de. Você 
descobre quais documentos serão necessários junto à IHK. 

Mediação de intérpretes e tradutores certificados pelo Estado alemão em 
www.justiz-dolmetscher.de e na Bundesagentur für Arbeit (Agência Nacional do 
Trabalho da Alemanha).

ANÁLISE DE 
QUALIFICAÇÃO

Por exemplo, na forma de uma 
amostra do trabalho ou de 

uma conversa técnica. Esta 
será realizada se os 
documentos estiverem 
incompletos e isso não 
for por culpa da pessoa.

PEDIDO DE 
DECLARAÇÃO 
DE EQUIVALÊNCIA

POSITIVA

Equivalência completa: seus 
conhecimentos e habilidades 
adquiridos no exterior 
correspondem à qualificação 
profissional alemã. Ver também 
o §18 da Lei de Residência 
(AufenthG.) da Alemanha. 

Segundo o §17a da Lei de 
Residência, o acesso ao mercado 
de trabalho é possível por um 
ano se houver uma ligação 
próxima com a profissão a ser 
reconhecida e se for possível 
garantir o sustento com ela. 
Depois disso, será necessário 
realizar outro processo de 
reconhecimento.

PARCIALMENTE POSITIVA

Equivalência parcial: sua 
qualificação profissional no 
exterior corresponde à alemã 
em alguns pontos, mas em 
outros não.

COMO FUNCIONA O RECONHECIMENTO 
DE FORMAÇÕES PROFISSIONAIS FORA DA 
UNIÃO EUROPEIA?
Você quer exercer sua profissão na Alemanha? Em alguns casos é necessário 
reconhecer sua formação profissional, e em outros não. Mas mesmo um 
reconhecimento voluntário tem muitas vantagens. Observe os passos e 
informações a seguir:

Was Sie jetzt tun kö
erfahren Sie im Net
(www.netzwerk-iq.de

VOCÊ PODE SE CANDIDATAR!

PEDIDO DE VISTO NA EMBAIXADA ALEMÃ 

Após se candidatar com sucesso, você pode pedir um visto. Isso será feito na respectiva 
representação da Alemanha no exterior. 

Auswärtiges Amt (Órgão de Imigração) • Informações e agendamentos em 
www.auswaertiges-amt.de

PEDIDO DE TÍTULO DE RESIDÊNCIA COM PERMISSÃO PARA TRABALHAR JUNTO AO ÓRGÃO DE 
IMIGRANTES (APÓS A CHEGADA NA ALEMANHA) 
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Reconhecimento na Alemanha  • Autoteste e aconselhamento (inclusive por telefone/pessoalmente) em
 www.anerkennung-in-deutschland.de

Rede de profissões (agência de trabalho) • Serviço de informações em www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Make it in Germany • Aconselhamento on-line ou por telefone em  www.make-it-in-germany.com

Câmera de Comércio e Indústria, Foreign Skills Approval (IHK FOSA) • Aconselhamento pessoal e agendamento em 

PROCESSO DE RECONHECIMENTO PELA IHK FOSA, CÂMERAS
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (IHK) E CÂMARAS DE ARTES E
OFÍCIOS (HWK)

NEGATIVA

Não há equivalência: sua 
qualificação estrangeira não pode 
ser comparada à qualificação 
alemã. Seu pedido foi recusado.

Você descobre o que pode fazer 
agora na Netzwerk IQ 
(www.netzwerk-iq.de).

Agora você pode procurar uma vaga na Alemanha, 
candidatar-se e começar a trabalhar após receber o 
título de residência. Você encontra informações sobre 
isso, por exemplo, na Bundesagentur für Arbeit 
(Agência Nacional de Trabalho da Alemanha). Observe 
que, para algumas profissões, é preciso antes realizar 
uma prova de conhecimentos e linguagem técnica.

DEFINIÇÃO DA PROFISSÃO DE REFERÊNCIACONHEÇO MINHA 
PROFISSÃO 
DE REFERÊNCIA?

MINHA PROFISSÃO DE 
REFERÊNCIA

A. É REGULAMENTADA 
B. NÃO É REGULAMENTADA?

SIM

NÃO

LISTA POSITIVA
Confira essa lista de profissões 

para as quais profissionais estão 
sendo procurados urgentemente em 

www.arbeitsagentur.de/positivliste. 
Se sua profissão de referência estiver 
nessa lista, você tem chances muito 
boas no mercado de trabalho alemão. 
Mas você precisará reconhecer sua 
profissão. Se você tiver um 
diploma universitário 

reconhecido na Alemanha, 
você terá outras 

possibilidades de 
acesso.

PROCESSO DE 
RECONHECIMENTO 
VOLUNTÁRIO

Oferece melhores chances no 
mercado de trabalho alemão, 
a possibilidade de formação 
continuada e talvez mesmo 

uma remuneração 
melhor.

«Welcome Centers» virtuais da ZAV • Aconselhamento on-line, contato em www.make-it-in-germany.com

Quick-Check • Teste rápido para ver se você pode morar e trabalhar na Alemanha em www.make-it-in-germany.com 

Ausländerbehörde (Órgão de Imigrantes) • Próxima agência para aconselhamento no local em «Mein Weg nach 
Deutschland» (Meu caminho para a Alemanha) www.goethe.de/mwnd

Esse projeto é cofinanciado 
por recursos de fundos de 
asilo, migração e integração

www.ihk.de 

www.ihk.de 

CONHECIMENTOS 
DE ALEMÃO

Bons conhecimentos de 
alemão ajudam a iniciar a vida 
profissional. O nível B1 muitas 
vezes é o pré-requisito. Você 
encontra cursos de alemão no 
seu país em www.goethe.de 


