
O que você vai precisar:

Uma carta original (assinaturas ou versões

digitais não são aceitas), informando seu

status de elegibilidade, é necessária. A

carta deve ser escrita em hebraico,

português, espanhol ou inglês e atender a

condições estritas. Mais detalhes você

encontra aqui:

Mais detalhes sobre a apostila você

encontra aqui:

Certidão de Nascimento
com Apostila

Foto de seu rosto com o fundo branco.

Se você está fazendo Aliah desde Israel, você está basicamente
mudando seu status de turista para um oleh chadash. O

procedimento é diferente de fazer Aliah do exterior. Então se você já
está em Israel e quer fazer Aliah, siga as instruções abaixo.

Certifique-se de que seu passaporte é

válido por pelo menos mais um ano da

data prevista para sua entrevista.

Foto tipo 3x4

Passaporte

Você precisa do seu visto com o qual

entrou em Israel e também do que está

vigente, caso tenha renovado.

Visto de entrada
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Aliyah - Processo
administrativo

Klita - primeiros
passos

O Processo de Aliyah a Klita

Plano de Klita

Você está aqui

MUDANÇA DE STATUS EM ISRAEL -
ALIAH PARA QUEM ESTÁ EM ISRAEL 

שינוי מעמד מתייר לעולה

Prova do Judaísmo

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_PORTUGUESE.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_PORTUGUESE.pdf


Certidão de casamento/divórcio/óbito do

seu cônjuge com apostila. Se você foi

casado mais de uma vez, você deve apre-

sentar todos os certificados. Mais detalhes

sobre a apostila você encontra aqui:

Os formulários devem ser preenchidos em

hebraico (alguns também em inglês) e

permanecer sem assinatura. Você deverá

assiná-los diante do entrevistador.

Ligue para o Global Center da Agência

Judaica no 0800 891 8023 e abra seu

arquivo. Você receberá então a lista de

documentos e formulários necessários

para iniciar seu processo de Aliah.

Entre em contato com a
Agência Judaica

O processo passo a passo:

Certidão de Estado Civil
com Apostila

Formulários de Misrad HaPnim

Envie todos os documentos mencionados

acima para o Global Center da Agência

Judaica por e-mail. Certifique-se de que os

documentos estejam legíveis e em

formato PDF.

Envio de documentos

Mais detalhes sobre os antecetentes crimi-

nais você pode encontrar aqui:      É neces-
sário apresentar antecedentes criminais
de todos os países em que você morou
por mais de 1 ano após os 18 anos e
também para todos os países dos quais
você tenha cidadania (passaporte),
mesmo que nunca tenha vivido lá!

Antecedentes Criminais
com Apostila

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_PORTUGUESE.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1201_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_CRIMINALRECORD_PORTUGUESE.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Shinui-Status-Forms-3.pdf


Anotações importantes:

Documentos adicionais

Este processo se aplica apenas àqueles
que se tornam olim chadashim (novos
imigrantes). Se você tiver um status
especial (por exemplo, ezrach oleh ou
katin chozer), um procedimento diferente
será aplicado.

Apenas para Olim

Documentos adicionais podem ser

necessários dependendo da sua situação

pessoal e da cidade onde você será

entrevistado.

Preciso de ajuda? Contate-Nos: 

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

Depois de passar na entrevista, você

continua a fazer a identificação biométrica

logo após a entrevista, ou a Agência

Judaica providenciará isso para você

marcando outra consulta.

Aprovação e identificação
da Aliah

A Agência Judaica enviará um pedido de

entrevista para Misrad HaPnim em seu

nome. A entrevista será feita por um

representante da Misrad HaPnim. Você

deve trazer todos os documentos originais

para a entrevista!

Entrevista

Nome completo e data de nascimento

de seus pais

Seu endereço atual completo e

número de telefone em Israel

Além dos documentos necessários, você

precisa fornecer informações abaixo:

Informações adicionais  

http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting

