
Visto de estudo

Documentos da escola:

● Carta de frequência das aulas.
● Fatura do seu curso de inglês.

Seus documentos:

● Formulário CEA.
● Passaporte original e cópias digitalizadas de todas as páginas, passaporte com

mais de 3 meses de validade a partir da data final do curso.”
● 2 fotos padrão passaporte com fundo branco.
● Seguro saúde para toda a sua estadia no Espaço Schengen, em inglês e de valor

superior a 30.000€.
● Passagem aérea de saída do Espaço Schengen para o seu país de origem.
● Movimentação bancária dos últimos 6 últimos meses.
● Saldo total em conta no momento da aplicação (convertendo em euros) -

capacidade econômica equivalente a 27€ por dia.
● Cópia digitalizada do cartão de crédito ou débito.
● Comprovante de saque/extrato bancário.
● Pagar o VISTO: 70 €.

Documentos do proprietário:

● Contrato de aluguel (até o último dia da sua aplicação para o visto).
● Formulário de declaração de aluguel assinado pelo proprietário preenchido com

caneta azul.
● ID ou passaporte do proprietário.



MIGRAÇÃO MALTA
LATINOS

● Carta de migração
Preencha o formulário de candidatura. Solicite o quanto antes através dos canais
de atendimento da Vivirse Malta. Deve coincidir com as datas da sua viagem.

A carta deve coincidir com as suas passagens aéreas que devem ser de menos de
90 dias de permanência no Espaço Schengen. Indicar ao consultor que você já
possui a passagem de saída do Espaço Schengen.

● Agendar a busca no aeroporto
Confirme que você preencheu o formulário de busca no aeroporto, indique se você
vem acompanhado, com animais de estimação ou alguma bagagem especial.
Verifique se já indicou o endereço onde quer ser levado.

● Reserva de hospedagem transitória
Sua reserva deve começar no mesmo dia do seu voo e durar entre uma ou duas
semanas. Se desejar, pode fazer a reserva da hospedagem conosco:
https://sleepinmalta.co
Indique-nos o endereço da sua hospedagem e se já avisou seu anfitrião.

● Passaporte válido
Com pelo menos 1 ano de validade no início da sua viagem.

● Recursos econômicos (48€ por dia)
Multiplique esse valor de acordo com o período da sua viagem.

● Seguro médico de viagem
Nós podemos te ajudar a escolher a melhor opção, pergunte-nos.

● Voos de ida e volta
Não exceda 90 dias no Espaço Schengen, o dia 1 é o dia que você entra.
Essas serão as datas da sua viagem para todos os outros procedimentos.

https://sleepinmalta.co/


MIGRAÇÃO MALTA
EUROPEUS

● Documentação

Por ser europeu, a única coisa necessária para viajar dentro do Espaço Schengen é
o seu documento de identidade ou passaporte. Não esqueça deles.

PARA QUE POSSAMOS LEVÁ-LO ATÉ SUA HOSPEDAGEM, VOCÊ PRECISA:

● Hospedagem

Se quiser, pode reservar sua hospegadem conosco: https://sleepinmalta.co

● Agendar a busca no aeroporto

Confirmar se:

● Você preencheu o formulário de busca no aeroporto,

● Indicou se você vem sozinho ou acompanhado,

● Está viajando com animais de estimação,

● Possui alguma bagagem especial e a quantidade de malas que está levando,

● Já no orientou sobre o endereço da sua hospedagem,

● Já entrou em contato com seu anfitrião, para confirmar a reserva e

informá-lo sobre o dia e horário da sua chegada.

https://sleepinmalta.co/



