
O que você vai precisar:

Documentos
Para fazer Aliá, você precisará de vários

documentos. Mais detalhes você encontra

aqui: 

Fazer Aliá é um processo longo que consiste em várias fases. Este
manual dará a você uma visão geral de todo o processo
administrativo da Aliá.

O PROCESSO ALIÁ
תהליך העלייה
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Aliá - Processo
administrativo

Aliá Klita - primeiros passos

O Processo de Aliá a Klita

Plano de Klita

Você está aqui

Fase Preliminar

Ligue para a Agência Judaica para iniciar

o processo. Encontre o número de

telefone do seu país/cidade aqui:

Verificada sua elegibilidade, você receberá

um link para um formulário com

informações adicionais. Se precisar de

ajuda com isso, assista ao nosso tutorial:

Você receberá um e-mail do seu Acount

Manager da Agência Judaica definindo a

hora e a data aproximadas para uma

primeira conversa. Ele então explicará o

processo e os documentos necessários no

seu caso. Esteja pronto para a chamadada. 

Após a ligação, você receberá uma lista

dos documentos necessários e seus dados

de acesso ao Portal Aliá. Todas as ações 

Contato inicial

O processo passo a passo:

Portal Aliá

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PORTUGUESE.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1100_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_PELIMINARYPHASE_AGENCYNUMBERS_PORTUGUESE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uuMHoVDSIro&feature=youtu.be


Novos Antecedentes Criminais da

Polícia Federal com com apostila

Eventuais Apostilas ausentes de outros

documentos

Atestado médico

Formulário Drishat Krovim para aqueles

que farão aborção direta

Renovação dos Formulários do portal

(se aplicável)

Após concluir a entrevista, documentos

adicionais serão solicitados, como: 

Se a Agência Judaica não entrar em

contato com você dentro de 30 dias após a

entrevista, ligue para o Global Center.

a seguir devem ser feitas no Portal Aliá:

a) Acesse o Portal e crie sua própria senha

b) Preencha o questionário de

elegibilidade

c) Pague a taxa e suba o recibo ao Portal

d) Preencha os demais questionários

e) Carregue os documentos solicitados

f) Envie um e-mail ao seu Account

Manager informando que você concluiu o

procedimento

Depois de enviar todos os documentos

necessários, a Agência Judaica verificará

sua pasta. Eles podem solicitar

documentos ou informações adicionais.

Aprovação de Elegibilidade

Após receber um e-mail de aprovação,

você deve seguir as instruções no e-mail

para agendar sua entrevista. Cada país tem

uma forma diferente de agendar a

entrevista. Além disso, você será solicitado

a enviar todos os documentos originais
para o escritório da Agência Judaica.

Entrevista

Documentos adicionais

O processo de concessão da Aliá só estará

aprovado com a emissão do visto. O visto

de aliah é válido por 6 meses. Assim, sua

Aliá tem que acontecer dentro desse

tempo para que o visto não expire.

Aprovação final

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PORTUGUESE.pdf


O processo de Aliá é longo e inclui muitas

coisas a serem consideradas. Aqui você

encontra uma linha do tempo com uma

lista de verificação que pode ajudá-lo a

acompanhar: 

Anotações importantes:

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

Lista de controle

http://www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/G3000_ALIYAHKLITA_TIMELINE_PORTUGUESE.pdf

