
Você mora na Alemanha e concluiu um curso superior ou uma 
formação profissional fora da UE e deseja trabalhar na Alemanha?
Observe os seguintes passos e informações para obter o 
reconhecimento da sua qualificação.

DEFINIÇÃO DA PROFISSÃO DE REFERÊNCIA

A SUA PROFISSÃO DE REFERÊNCIA:
A. É REGULAMENTADA
B. NÃO É REGULAMENTADA?

Reconhecimento na Alemanha • Autoteste e assessoria (inclusive por telefone/pessoalmente) em 
www.anerkennung-in-deutschland.de 

Berufenet (agência de trabalho) • Serviço de informações em www.anabin.kmk.org

Make it in Germany • Hotline "Arbeiten und leben in Deutschland" (Trabalhar e viver na Alemanha) em 
www.make-it-in-germany.com

Portal BQ • Informações sobre qualificações profissionais obtidas no exterior em www.bq-portal.de

Rede IQ • Assessoria e contatos na sua região em www.netzwerk-iq.de

VOCÊ CONHECE A 
SUA PROFISSÃO DE 
REFERÊNCIA?

A

Esse projeto é cofinanciado por recursos do 
Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração.

Europäische Union

Este infográfico é uma representação simplificada do processo de reconhecimento e tem como finalidade orientar. As informações representadas não são juridicamente vinculativas. 

ANERKENNUNGSVERFAHREN PROCESSO DE RECONHECIMENTO

QUAL ÓRGÃO DE RECONHECIMENTO É RESPONSÁVEL 
PELA MINHA PROFISSÃO?
Com a ferramenta de busca Anerkennungs-Finder em 
www.anerkennung-in-deutschland.de, você descobre qual 
agência de reconhecimento é responsável no seu caso e de quais 
documentos você precisa.

O processo de reconhecimento sempre é individual. Há diferentes leis e 
pessoas de contato. O processo leva até quatro meses e custa entre 100 e 
600 euros.

Mais informações em www.anerkennung-in-deutschland.de

TRADUZIR E AUTENTICAR DOCUMENTOS
Informe-se sobre quais documentos precisam ser traduzidos e 
autenticados. Dentre estes estão, por exemplo, referências de 
trabalho ou certificados de conclusão com histórico.

Você encontra intérpretes e tradutores juramentados em 
www.justiz-dolmetscher.de e na Bundesagentur für Arbeit 
(Agência Nacional do Trabalho da Alemanha) 
(www.arbeitsagentur.de).

PEDIDO DE 
DECLARAÇÃO DE 
EQUIVALÊNCIA

PARCIALMENTE POSITIVA
Diferenças importantes: 
sua qualificação profissional no exterior 
equivale à qualificação profissional 
alemã em alguns pontos, mas em 
outros não.

Você encontra orientação para saber 
quais medidas precisa tomar para obter 
a declaração de equivalência, entrando 
em contato com a rede IQ em 
(www.netzwerk-iq.de).

Equivalência completa: 
sua qualificação profissional é 
reconhecida como equivalente. 

POSITIVA

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

Para saber o que você pode fazer neste 
caso, entre em contato com a rede IQ  
(www.netzwerk-iq.de).

CANDIDATURA A UMA VAGA DE EMPREGO
Você pode se candidatar a qualquer vaga para a qual você tenha a devida 
qualificação. Você encontra informações correspondentes, por exemplo, na 
Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de) ou em "Make it in 
Germany” (www.make-it-in-germany.com). Observe que em algumas 
profissões é preciso fazer um teste de conhecimentos e de domínio de 
linguagem técnica antes.

COMO FUNCIONA O RECONHECIMENTO 
DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS? 

OCUPAÇÕES 
POSSÍVEIS
Profissionais com formação 
acadêmica agora também podem 
trabalhar em profissões de formação 
profissionalizante. Você encontra 
informações sobre as diversas profissões 
que você pode exercer na Alemanha com a 
sua formação universitária em
www.berufenet.arbeitsagentur.de.

PROCESSO DE 
RECONHECIMENTO 
VOLUNTÁRIO 
Oferece melhores chances no mercado de 
trabalho alemão, possibilidades de formação 
continuada e, eventualmente, até mesmo uma 
remuneração melhor. Mas nem todas as profissões 
de referência não regulamentadas podem ser 
reconhecidas como equivalentes. Profissionais com 
formação acadêmica numa profissão de referência 
não regulamentada podem solicitar a avaliação do 
histórico. Informações para tanto você encontra 

na Anabin (www.anabin.kmk.org) ou na 
ZAB (www.www.kmk.org/zab).

CONHECIMENTOS 
DA LÍNGUA ALEMÃ
Bons conhecimentos de alemão ajudam a 
ingressar na vida profissional. Com 
frequência o nível B1 é pré-requisito. Cursos 
de alemão você encontra em www.goethe.de.   

Em algumas profissões é exigida a apresentação 
de um certificado de língua específico. A 
informação sobre qual o nível de língua e o 
certificado necessário para a sua profissão, 
você encontra no centro de informação da 

rede IQ (www.netzwerk-iq.de). 

NÃO

SIM

Ausländerbehörde (Serviço de atendimento a estrangeiros) • 
O posto de atendimento mais próximo para assessoria local em 
„Mein Weg nach Deutschland“ www.goethe.de/mwnd

SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO PARA TRABALHAR 
APÓS TER UM CONTRATO DE TRABALHO ASSINADO

SUBVENÇÃO DE 
RECONHECIMENTO
Você pode solicitar ajuda financeira 
para cobrir os custos da solicitação. 
Informe-se inicialmente na 
Bundesagentur für Arbeit 
(www.arbeitsagentur.de). 
Outras informações e formulários você 
encontra em

www.anerkennungszuschuss.de. 

B

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.make-it-in-germany.com/en/about-the-portal/contact/hotline/
https://www.bq-portal.de/en/db/laender-und-berufsprofile
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
www.berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/getting-recognition.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
http://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/en/Suchen/
https://www.arbeitsagentur.de/en/recognition-of-qualifications
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/en/menschen-aus-dem-ausland?scope=concern
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/pro/pro-recognition-grant.php
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.arbeitsagentur.de/en/job-board
https://br.make-it-in-germany.com/trabalhar-na-alemanha
https://www.goethe.de/ins/de/pt/kur.html
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.goethe.de/prj/mwd/ptbr/ber/adr.html

