
 

 

 

Documentos necessários para solicitar visto 
canadense 

 (Permanência inferior a 24 semanas) 
Todo solicitante deve trazer: 

Documentos exigidos pelo consulado canadense 
 

 Formulários preenchidos e assinados (Formulário Visto Turismo, Info Adicionais, Instrução de 
Preenchimento, Autorização para Representante, Family Information e Termo de Consentimento); 

 Formulários preenchidos e assinados (05) no total – OBS. Para facilitar a retirada dos passaportes junto 
ao VAC, solicitamos que os formulários “Use of a representative”, seja encaminhado em 02 vias. 

 Duas fotos recentes 3 x 5. 

 A partir de agora, qualquer requerente que já tenha viajado para o Canadá e/ou Estados Unidos, nos 
últimos 10 anos e tenha como comprovar isso (Ex.: visto estampado no passaporte e carimbo de 
entrada no país), não precisará enviar qualquer documentação financeira. 

 Cópias do Imposto de Renda e recibo de entrega. 

 Cópias dos três últimos hollerits ou pró-labores. 

 Extrato bancário ou aplicação financeira. 

 Carta da empresa onde trabalha, comprovando que estará de férias enquanto estiver no Canadá, 
necessário para viagens acima de 30 dias. 

 Último contrato social o qual faz parte do quadro societário. 

 Estudante cópia de comprovante escolar. 

 Em caso de menor desacompanhado, autorização de viagem assinada pelos pais, com reconhecimento 
de firma em cartório. 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses e, caso haja, passaporte anterior que comprove viagens 
ao exterior. 

 Carta Custeio (no caso de outra pessoa estar pagando a viagem em questão). 

 Em caso de visitas a parentes ou amigos, será necessário apresentar uma Carta Convite. 

 No caso dos Estudantes, Carta de Aceitação fornecida pela escola no Canadá. 

 Cópia do RG de cada um dos integrantes 
 
 

Formas de Pagamento das Taxas 
Boleto Bancário: 

 Encaminhar dados para emissão do boleto, nome, CPF e endereço completo, número de requerentes e 
tipos de visto. 

 O Boleto será emitido com um prazo de vencimento de 05 dias úteis após o envio das informações, 
porém só será liberada a documentação para o Consulado após a quitação. 

Cartão de Crédito: 

 Para pagamentos via cartão de crédito, o requerente deverá encaminhar autorização de débito 
preenchida e assinada (original) pelo titular do cartão, acompanhado de cópia do cartão de crédito (frente 
e verso) e cópia do documento de identificação do titular do cartão (RG, CNH, etc.). 

 Aceitamos as bandeiras: VISA, MASTERCARD e AMERICAN EXPRESS. 
Cheques: 

 Encaminhar o cheque no valor dos vistos, cruzado e nominal a Canadá Felipe Buslik Amoroso. 

 O cheque sempre será a vista, não aceitaremos cheques pré-datados. O processo de vistos somente será 
encaminhado ao Consulado, após a compensação dos cheques. 
 
 
 
 

http://www.canadaturismo.com.br/Arquivos/visto/visto_turismo.zip
http://www.canadaturismo.com.br/Arquivos/visto/info_turismo.pdf
http://www.canadaturismo.com.br/Arquivos/visto/instrucao-preenchimento.doc
http://www.canadaturismo.com.br/Arquivos/visto/instrucao-preenchimento.doc
http://www.canadaturismo.com.br/Arquivos/visto/Autorizacao-para-Representante.pdf
http://www.canadaturismo.com.br/Arquivos/visto/Family-Information.pdf
http://www.canadaturismo.com.br/Arquivos/visto/termo-de-consentimento-3.pdf


 

 

Menores de Idade 
Enviar a documentação (imposto de renda, holerites e extratos de aplicações financeiras) dos pais e: 

 Declaração de responsabilidade financeira do pai ou responsável. 

 Documento de garantia da pessoa ou instituição no Canadá que se responsabilizará pelo menor durante a 
permanência no país (Carta Custódia). 
 

Taxas: 

TAXA CONSULAR 

$100 dólares canadenses 

TAXA CANADÁ TURISMO* 

R$ 100,00 Por pessoa 

R$ 185,00 Por casal 

  

  

 


