
Passo a passo para solicitação do Visto Temporário de Trabalho 

Após a aprovação no concurso para Professor Visitante – Estrangeiro, o contrato de 

trabalho só será assinado em caso de comparecimento do candidato ao Departamento do 

Pessoal da UFG, onde deverá ser entregue os documentos exigidos no Edital, incluindo os 

relacionados abaixo e deverá ser preenchido formulário de autorização de trabalho, para ser 

realizado o pré-cadastro diretamente no site do Ministério do Trabalho e Emprego, pelo 

Departamento do Pessoal/UFG, para a solicitação do Visto Temporário de Trabalho. 

Documentos dos candidatos a serem entregues para o pré-cadastro: 

- Cópia do Passaporte; 

- Cópia do Diploma e histórico escolar exigido no Edital do Concurso; 

- CPF (Cadastro de Pessoa Física) e PIS/PASEP* – Caso o candidato não possua, é necessário 

solicitar a confecção junto ao Banco do Brasil; 

- Caso o candidato já possua visto temporário como estudante ou pesquisador, deverá ser 

informado no ato da entrega dos documentos. 

* A solicitação do PASEP será por intermédio de formulário preenchido pelo DP/UFG. 

Pré-Cadastro e formulários a serem preenchidos 

Após a entrega dos documentos descritos acima, será necessário o preenchimento do 

formulário de autorização de trabalho, para a realização do pré cadastro, por parte do 

DP/UFG, com a finalidade de solicitar o Visto de Trabalho Temporário. 

Pré-Cadastro (pelo DP/UFG) 

No preenchimento do pré-cadastro, apenas pelo site do MTE, serão necessárias tanto 

informações dos candidatos (número de documentos) quanto informações que competem à 

UFG disponibilizar. 

IMPORTANTE:  

A) No preenchimento do pré-cadastro, é necessário que o candidato indique um consulado do 

Brasil no exterior para a retirada do Visto de Trabalho Temporário, após a emissão do mesmo. 

Após a conclusão do cadastro e o envio das informações, não será possível qualquer alteração. 

B) É necessário o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 16,93 

(dezesseis reais e noventa e três centavos), fornecida pelo DP/UFG – O valor deverá ser pago 

pelo candidato, no Banco do Brasil. 

ATENÇÂO:  

O pré-cadastro e os formulários serão preenchidos e enviados digitalmente. Um 

servidor do Departamento do Pessoal da UFG ficará responsável por auxiliar o candidato no 

preenchimento e enviar digitalmente.  



Autuação digital do Processo.  

Após a entrega dos documentos dos candidatos, o preenchimento do pré-cadastro e 

dos formulários, ambos serão devidamente assinados pelo candidato e pelo Reitor ou Vice-

Reitor da UFG e toda documentação será digitalizada e encaminhada digitalmente através do 

sistema “Migranteweb – Sistema de Gestão e Controle de Imigração”. Será gerado, após o 

envio, o protocolo com o número do processo. Este envio, e acompanhamento, caberá ao 

servidor responsável do Departamento do Pessoal da UFG. 

Efetivação do Contrato 

O contrato só será de fato efetivado, após ser gerado o protocolo com o número do  

processo de solicitação do Visto de Trabalho Temporário. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 O Visto de Trabalho Temporário será emitido quando houver a publicação de sua 

emissão no Diário Oficial da União - D.O.U. Esta emissão tem levado em média, de 30 a 45 dias 

após a autuação do processo. Os candidatos serão avisados desta publicação por e-mail, no 

endereço cadastro no pré-cadastro. Em seguida há um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias 

a contar da publicação, para a retirada no consulado do Brasil que fora indicado também no 

pré-cadastro. Após é necessário se apresentar a Polícia Federal do Brasil, em Goiânia, com o 

Visto emitido, para os trâmites finais. 

 O candidato deverá entregar uma cópia do Visto emitido ao Departamento Pessoal da 

UFG, uma vez que a cópia do protocolo com o número do processo atenderá provisoriamente 

o requisito para a efetivação do contrato.  

Os documentos dos candidatos produzidos fora do país deverão ser legalizados em 

Repartição Diplomática Brasileira no exterior e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil 

– art. 1º, §7º da RN nº 74/07). 

Qualquer dúvida, os candidatos poderão entrar em contato com o servidor do 

Departamento do Pessoal da UFG, Robson Mendes Neves Tsuboi, através do telefone (62) 

3521-1192, e e-mail: robsontsuboi@ufg.br . Este servidor ficará responsável por receber a 

documentação dos candidatos e auxiliar no preenchimento do pré-cadastro e formulários, 

além de disponibilizar a documentação que cabe a UFG providenciar. 

mailto:robsontsuboi@ufg.br

