
O que você vai precisar: 

Este documento não pode ser

substituído por uma certidão de

casamento ou outros documentos de

identidade. Você pode encontrar mais

informações sobre a apostila aqui: 

Se você nasceu em Israel, ou fez Aliah quando criança, e deixou Israel
antes de completar 14 anos, você tem um status especial chamado

Katin Chozer. Esta é a lista de documentos necessários para uma
Katin Chozer para fazer Aliah. 

KATIN CHOZER –
DOCUMENTOS

Se você foi casado mais de uma vez, é

necessário enviar todas as certidões

civis (não substituíveis pela Ketubah ou

pela sentença de divórcio). Se você

mudou seu nome, você também precisa

de um certificado de mudança de nome

com apostila. 

Certidão de Nascimento com
Apostila 

Certidão de casamento/
divórcio/óbito com apostila 

Seu passaporte israelense deve ser

válido por pelo menos mais um ano. 
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Você deve enviar uma carta escrita,

assinada e carimbada pelo rabino de sua

comunidade declarando seu status de

elegibilidade, incluindo os nomes legais de

ambos os pais. Esta carta deve cumprir 

Prova do Judaísmo 
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Aliyah

Você está aqui

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


Como Katin Chozer, você deve preencher o

seguinte formulário informando suas saídas

e entradas de/para Israel: 

Seus pais precisam assinar a seguinte

declaração (em hebraico): 

A prova deve abranger pelo menos os

últimos 5 anos. Se você tem mais de 25

anos, não precisa apresentar esse

comprovante. 

Envie um formulário informando as entradas

e saídas de seus pais quando você tinha

entre 14 e 18 anos:

Documentos adicionais:

Você deve provar que não residiu em Israel

desde seus 14 anos. São aceitos como

provas de não residência: passaportes

vigentes durante o período apurado,

comprovante de estudo, trabalho, votação e

tratamento médico.

Formulário de entrada/saída 

Comprovante de Não
residência em Israel

Se você tem menos de 30 anos, são necessários
documentos adicionais de seus pais: 

Declaração dos pais 

Comprovante de Trabalho
dos Pais 

Formulário de entrada/saída
dos pais 

Você deve provar que seus pais residiam

fora de Israel quando você tinha entre 14 e

18 anos. 

Comprovante de residência
dos pais 

condições estritas. Se você se converteu ao

judaísmo, deve enviar os documentos de

conversão. Você pode encontrar mais

detalhes aqui: 

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/entry-exit-form.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/parents-declaration.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/entry-exit-form.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_PORTUGUESE.pdf


Anotações importantes: 

Documentos adicionais 
Documentos adicionais podem ser

necessários, especialmente se você já

estiver em Israel e fizer Aliah através do

Misrad HaPnim. 

Estado civil 
O Estado de Israel reconhece apenas 4

estados conjugais: solteiro, casado,

divorciado ou viúvo. Se o seu status for

diferente, você precisa verificar como isso

pode influenciar o processo e os benefícios

da Aliá. 

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

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

Recolha todos os documentos, certifique-

se de que estão completos e carregue-os

no seu portal Aliah. Se você já estiver em

Israel, você precisa levar os documentos

originais ao Misrad HaPnim. 

Submissão de Documentos

O processo passo a passo: 

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

