
Bundesagentur für Arbeit (Agência Nacional do Trabalho) • 
Orientação pessoal sobre candidaturas e mediação de vagas, 
agências próximas em www.arbeitsagentur.de

Informações e guias práticos para a candidatura em 
www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de e 
www.planet-beruf.de

Bolsa de empregos da Agência de Trabalho • 
Encontrar vagas em cursos profissionalizantes em 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Serviços de Apoio a Jovens Migrantes • 
Orientação pessoal no local e por chat em 
www.jugendmigrationsdienste.de

Você deseja aprender uma profissão na Alemanha? Aqui você 
encontra algumas informações importantes sobre a formação 
profissionalizante na Alemanha.

Site «Berufe TV» da Agentur für Arbeit (Agência de Trabalho) • 
Vídeos sobre profissões técnicas de A a Z em www.berufe.tv

Berufenet (Agência de Trabalho) • Informações sobre profissões técnicas e 
de formação universitária em www.berufenet.arbeitsagentur.de

Bundesagentur für Arbeit (Agência Nacional do Trabalho da Alemanha) • 
Agência mais próxima para orientação local em www.arbeitsagentur.de

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

COMO ENCONTRO A PROFISSÃO TÉCNICA ADEQUADA?

Cada empresa decide por si própria quais qualificações ela exige para uma vaga em um curso profissionalizante. Em geral, é importante ter concluído a 
escola com boas notas e ter bons conhecimentos de alemão. Para fazer um curso profissionalizante, é preciso, pelo menos, ter concluído o equivalente à 
Hauptschule alemã (ensino fundamental concluído com idade de 15 a 17 anos). Sem um certificado escolar, é muito difícil conseguir vaga em um curso 
profissionalizante.

POSSO FAZER UM CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ALEMANHA? DE QUAIS QUALIFICAÇÕES EU PRECISO?

CONTINUAR A 
FREQUENTAR A ESCOLA
Na prefeitura, você obtém 
informações sobre a escola próxima 
da sua residência que você pode 
frequentar. A classificação adequada 
é responsabilidade da direção escolar 
após deliberar com o órgão de ensino 
em questão. Geralmente, a 
classificação ocorre após uma 
aula-teste.

RECONHECER 
CERTIFICADO ESCOLAR
Você encontra informações sobre como 
reconhecer certificados escolares em 
www.anerkennung-in-deutschland.de 
e em www.anabin.kmk.org

TENHO UM CERTIFICADO 
ESCOLAR ESTRANGEIRO

TENHO UM CERTIFICADO 
EQUIVALENTE, NO MÍNIMO, 
À HAUPTSCHULE ALEMÃ

AINDA NÃO CONCLUÍ 
A ESCOLA

JÁ OPTEI POR UMA 
PROFISSÃO?

CERTIFICADO PROFISSIONAL
Pode ser obtido, após dois ou três anos, por meio 
de uma prova. Nas profissões de artes e ofícios, 
uma formação como "mestre" pode ser realizada 
após o exame final. Esse é um pré-requisito para 
poder realizar cursos profissionalizantes na 
própria empresa.

FORMAÇÃO DUAL
A maioria das profissões técnicas é aprendida 
no sistema dual. Isso significa que as aulas 
ocorrem parcialmente em uma empresa (parte 
prática) e parcialmente na escola 
profissionalizante (parte teórica).

FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 
EM ESCOLAS
Algumas profissões técnicas são aprendidas 
exclusivamente em escolas técnicas ou 
institutos profissionalizantes. Nestas, a parte 
prática também é ministrada dentro da escola.

INGRESSO NA PROFISSÃO
Para obter ajuda na busca de emprego, você 
pode consultar as agências mencionadas 
acima, como a Bundesagentur für Arbeit 
(Agência Nacional de Trabalho), ou procurar 
vagas em bolsas de empregos ou diretamente 
nas empresas.

VOLTANDO À ESCOLA
Mesmo após o curso profissionalizante, existe 
a possibilidade de adquirir um certificado de 
aptidão técnica ou geral que habilita para a 
admissão ao ensino superior (por exemplo, na 
Berufsoberschule) e estudar na universidade. 
Um diploma universitário poderia melhorar 
suas chances de conseguir um trabalho mais 
bem pago.

ENCONTRAR UMA VAGA NUM CURSO 
PROFISSIONALIZANTE E SE CANDIDATAR

COMO FUNCIONA A FORMAÇÃO 
PROFISSIONALIZANTE NA ALEMANHA?

ESTÁGIO 
TEMPORÁRIO
No estágio temporário, você pode 
trabalhar alguns dias em uma empresa 
e conhecer o trabalho. Informe-se junto 
à Jugendmigrationsdienst (Agência de 
Apoio a Jovens Migrantes)
(www.jugendmigrationsdienste.de) 
ou diretamente na empresa em que 
você quer fazer o estágio.

FORMAÇÃO 
TÉCNICA CONTINUADA
Em muitas áreas, é útil fazer cursos de 
formação continuada durante o exercício da 
profissão. Dessa forma, você aperfeiçoa suas 
habilidades técnicas e aumenta suas chances no 
mercado de trabalho. Você encontra um banco de 
dados abrangente das instituições de ensino que 
oferecem  educação continuada na Alemanha em 
www.kursnet-finden.arbeitsagentur.de.

VANTAGENS DE 
SABER ALEMÃO E 
DOMINAR OUTRA LÍNGUA 
MATERNA
Quanto melhor for seu domínio do idioma 
alemão, mais sucesso você terá em sua 
formação. As aulas na escola profissionalizante 
são exclusivamente em alemão, assim como as 
provas.
Sua língua materna também pode trazer 
vantagens para você no mercado de 

trabalho; portanto, vale a pena 
manter-se atualizado quanto à 

linguagem técnica - 
profissional.

O "QUALI"
Em alguns estados 
federativos, também existe o 
certificado de conclusão 
qualificado da Hauptschule 
("Quali"). Trata-se de um exame 
realizado ao final do 9º ano. Não é 
obrigatório fazer o "Quali", mas ele 
facilita o acesso a uma vaga na 

formação profissionalizante de 
uma empresa.

SUPORTE 
FINANCEIRO

Caso você não morar na casa dos seus 
pais durante os estudos, por exemplo, 

porque a instituição de ensino fica muito 
longe da residência familiar, você pode 
solicitar o Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
(Auxílio financeiro para formação 
profissional). Mais informações a 

respeito você encontra em 
www.arbeitsagentur.de.

VISTO PARA BUSCA 
DE UMA VAGA EM UM 

CURSO PROFISSIONALIZANTE
Você pode solicitar um visto de 6 meses 

para a busca por uma vaga em um curso 
profissionalizante. 

Pré-requisitos: Ter até, no máximo, 25 anos de 
idade, conhecimentos da língua alemã no nível 
B2, ter um certificado de conclusão de uma 
escola alemã no exterior ou um certificado 

oficial de admissão para um curso 
superior, apresentar garantia de 

recursos para o seu 
sustento.

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

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

Europäische Union

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/recognition-school-leaving-certificates.php
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
https://berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.make-it-in-germany.com/en/about-the-portal/contact/hotline/
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.ausbildung.net/die-schriftliche-bewerbung.html
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/bewerbungstraining/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/beruflichWeiterbilden.do

