
O que você vai precisar: 

ser escrita em papel timbrado da
comunidade
ser escrita em hebraico, inglês, francês,
russo, português ou espanhol
ser assinada pelo rabino da sua
congregação em seu país, ou na
ausência dele, pelo presidente da
comunidade e dois outros membros do
conselho de administração (assinatura
digital não é aceita)
incluir o carimbo do rabino ou sinagoga
declarara claramente sua identificação e
status:

Esta carta deve:

Como parte do processo administrativo da Aliyah, você deve
apresentar uma carta informando seu status de elegibilidade. Esta

carta deve cumprir condições estritas. Leia atentamente as seguintes
instruções e certifique-se de que a carta cumpre todas as condições.

CARTA DE JUDAÍSMO
DECLARANDO ELEGIBILIDADE

Carta declarando elegibilidade

הוכחת יהדות

a) Judia de nascimento: informar o
nome completo da mãe
b) Filho de pai judeu: informar o nome
completo do pai e da avó paterna
c) Neto de avô judeu: informar o nome
completo do pai e avô
d) Convertido: informar o tribunal
rabínico e o ano da conversão
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VOCÊ ESTÁ AQUI

Certidão de
Nascimento

Certidão de
casamento

Passaporte Registro criminal Prova do
Judaísmo
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Documentos

Aliyah - Processo administrativo
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Documentos
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Aliyah



Anotações importantes:

Nenhum documento alternativo
Observe que o certificado Ketubah ou Brit
Milah não pode substituir este documento!

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

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

uma carta pessoal explicando por
que você se converteu e como foi o
processo (em hebraico ou inglês)
comprovante de participação nas
aulas de guiur (frequência e
conteúdo programático)
Teudat Guiur - certidão de conversão
assinada pelo Beit Din
cartas comprovando a participação
na comunidade (no momento da
conversão e atualmente)

Se você converteu os seguintes
documentos adicionais são necessários:

Conversão

Teudat Hamara/Gerut (certidão de
conversão)
Se aplicável: Teudat Nissuin
(Certidão de casamento)

Se você converteu através do Rabbanut
israelense, apenas os seguintes
documentos são necessários:

Conversão em Israel

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

