
Colocação de enfermeiros qualificados 
de países fora da UE

Hospitais 
e casas de 
repouso

Alemania

Nursing-
colleges

Escolas de 
enfermagem

Países fora da UE

• Após a entrada no curso B1, os documentos 
   devem ser traduzidos e apresentados às autori-
   dades alemãs para reconhecimento. 
   O exame pode levar até 4 meses. Se necessário, 
   procedimento acelerado de acordo com a “Lei de 
   imigração para trabalhadores qualificados”.
• Após passar no exame B1 ou B2, marque uma 
   consulta no consulado alemão local.

Para o pedido de visto nós coletamos e traduzimos  
• diplomas e certificados de estudos
• certificados de trabalho
• passaporte, fotos, certificados de família.

Acompanhamos os candidatos até a embaixada e 
os ajudamos a organizar suas viagens.

5. Formalidades

3. Entrevista
• Organizamos entrevistas por 
   videoconferência.
• Nós verificamos exatamente qual empregador 
   se encaixa em suas idéias (seja enfermagem 
   ou cuidados geriátricos, etc.).

6. Após a chegada
• Recepção inicial e acomodação
• Aconselhamento e apoio com contas 
   bancárias, seguro saúde, escritório de 
   registro, autoridade de estrangeiros, 
   busca de moradia, autoridade de 
   reconhecimento, etc.
• Se necessário, curso de alemão B2 
• preparação para o teste de conheci-
   mento / exame externo (3 – 6 meses) 
   ou curso de adaptação (6 – 12 meses)
• Apoio com a solicitação do certificado 
   de trabalhador qualificado
• Integração e integração com o 
   empregador

11/2021

En cooperación
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4. Curso de educação
• Vinculação através de um contrato 
   preliminar (recomendado)
• Início ou continuação das aulas de alemão

Nós oferecemos 
• aulas de alemão geral e especializado com 
   professores qualificados
• treinamento cultural prático
• módulos especiais em enfermagem 
   e cuidados geriátricos
• O teste de idioma certificado pela ALTE
   garante um bom nível de alemão 
   (B1 ou B2).

2. Anúncio de emprego 
e primeira avaliação
de suas qualificações 
como candidato

Cronograma de dois anos
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Informação e 
primeira entrevista

Entrevista com o empregador,
pré-contrato

Cursos de idiomas, incluindo alemão para enfermeiros e educação cultural
Reserve
um vôo

Chegada e
aclimatação

Iniciando o trabalho como 
assistente de enfermagem

Preparação para o exame de
enfermagem, incluindo
treinamento de idiomas

Início de trabalho
como enfermeira

Exame
em enfer-

magem

Designação e
emissão de vistos

Exame de idioma
B1 / B2

Encontre um
apartamento

Alguns países exigem que os 
empregadores sejam credenciados.

1. Revisão pelo 
empregador
Conhecemos os empregadores na 
Alemanha e nos certificamos de que as 
condições estruturais estejam corretas. 


