EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGELINA
DEMOCRÁTICA E POPULAR

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO REQUERIMENTO DE VISTO PARA BRASILEIROS

A- Visto de Negócios:
- Passaporte válido original (por, pelo menos, mais 6 meses);
- Comprovação de imunização contra a febre amarela;
- Fotocópia dos dados cadastrais do passaporte;
- Carta da empresa empregadora e carta convite da parte argelina;
- Comprovante de reserva de hospedagem e de passagem aérea (caso a empresa
empregadora custeie a hospedagem e/ou transporte, é necessário discriminar em carta:
check-in e check-out, endereço do hotel, data de embarque e data de desembarque, nome da
companhia aérea, número do voo);
- 01 foto 3x4 recente;
- O formulário disponibilizado no website da Embaixada da Argélia totalmente preenchido e de
forma legível: www.embaixadadaargelia.com.br
- Taxa de expedição do visto: 100 dólares em espécie (series a partir de 2006 e em perfeita
condição).

B- Visto de Turismo:
- Passaporte válido original (por, pelo menos, mais 6 meses);
- Comprovação de imunização contra a febre amarela;
- Fotocópia dos dados cadastrais do passaporte;
- Carta do interessado informando data de chegada e de partida, bem como o meio de
transporte da viagem;
- Comprovante de reserva de passagem aérea;
- Comprovante de reserva de hospedagem, ou, no caso de hospedagem em residência de
particular, carta-convite emitida pelo anfitrião e autenticada em cartório ou equivalente na
Argélia*;
- 01 foto 3x4 recente;
- O formulário disponibilizado no website da Embaixada da Argélia totalmente preenchido e de
forma legível: www.embaixadadaargelia.com.br
- Taxa de expedição do visto: 70 dólares em espécie (series a partir de 2006 e em perfeita
condição)

* Na carta-convite devem constar as seguintes informações:




Identificação do anfitrião: nome completo, data de nascimento, local de nascimento.
Identificação do hóspede: nome completo, data de nascimento, local de nascimento.
Local da hospedagem e período da estadia;

Obs.¹: Para os demais vistos e nacionalidades, favor entrar em contato com a Embaixada pelo
e-mail: argelia.bsb@gmail.com

Obs.²: O visitante estrangeiro que já se encontra na Argélia e deseja prolongar sua estadia,
pode solicitar, junto aos serviços da Wilaya ou de Daira territorialmente competentes,
prorrogação de seu visto.

REQUERIMENTO DE VISTO VIA POSTAL
- A documentação necessária para requerimento de visto pode ser enviada via Sedex. Nesse
caso, é necessário remeter também o valor da taxa de retorno, em reais e em espécie,
a fim de possibilitar a devolução do passaporte ao requerente, via Sedex. O valor da
taxa de retorno corresponde ao valor arcado pelo requerente com o envio da documentação à
Embaixada.
- O prazo da emissão de visto é de 5 a 7 dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data de
recebimento da documentação pela Embaixada, e, sob nenhum pretexto, o visto será
expedido antes do prazo.
- Não possuimos taxa de urgência.
- A taxa do visto será aceita somente em dólares, e o valor da taxa de retorno via Sedex,
somente em reais. Gentileza enviar o valor exato ou arredondado (não inserir moedas no
envelope), uma vez que a Embaixada não envia troco.
- TODA DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA SERÁ REJEITADA.

Horário de Funcionamento:
De segunda-feira à sexta -feira, exceto feriados argelinos e brasileiros.
Chancelaria: Seg à Sex 09h às 12h e de 14h às 17h
Serviço consular: Seg, Qua e Sex. 10h às 12h e de 14h às 16h
Telefones: (+55) 61 3248-4039/1949
Fax: (+55) 61 3248-4691
Endereço: SHIS QI 09 Conjunto 13 Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF CEP: 71625-130

