SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VALOR
Diploma de Graduação

Eu, abaixo assinado/a, ________________________________________________________,
nascido/a na data ____/___/____, na cidade _______________________________________,
cidadão/ã  italiano/a  brasileiro/a  outro (especificar) __________________________,
titular do passaporte número ___________________________________________________,
residente no endereço (gentileza informar lougradouro, nº, complemento, CEP, município e
estado) _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
contatos telefônicos com DDD:__________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________

Solicito ao Consulado da Itália em Belo Horizonte a emissão de Declaração de Valor para:
reconhecimento da profissão na Itália
continuação comprovada dos estudos
outros (especificar) ________________________________________________________

Eu, abaixo assinado/a, declaro ter lido o Informativo referente à proteção dos dados pessoais
relativamente à prestação de serviços consulares, nos termos do Regulamento-Geral sobre
a Proteção dos Dados (UE) 2016/679, art. 13, disponível no site do Consulado.

______________________________________
Local e data

______________________________________
Assinatura (como no passaporte)

Rua Alagoas, 721 - Savassi - 30130-165 - Belo Horizonte (MG) - Brasil
Telefono: +55 31 3524 5100
http://www.consbelohorizonte.esteri.it/

DOCUMENTOS ANEXADOS PELO REQUERENTE À
SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VALOR
Diploma de Graduação
(Marcar somente os documentos efetivamente anexados ao pedido)

Xerox simples do passaporte válido do requerente.
Diploma de Graduação apostilado, em original.
Xerox simples do Diploma de Graduação, inclusive da apostila.
Tradução juramentada para o italiano do Diploma de Graduação e apostila da firma do
tradutor, em original.
Xerox simples da tradução juramentada para o italiano do Diploma de Graduação,
inclusive da apostila.
Declaração de autenticidade do Diploma e de duração oficial do Curso em original e
apostilada.
Xerox simples do Histórico Escolar do Ensino Fundamental e Médio, comprovando 11 ou
12 anos de escolaridade.
Declaração do Conselho Regional profissional em original e apostilada.
Xerox simples da Declaração do Conselho Regional profissional, inclusive das apostilas.
Tradução juramentada para o italiano da Declaração do Conselho Regional profissional e
apostila da firma do tradutor, em original.
Xerox simples da tradução juramentada para o italiano da Declaração do Conselho
Regional profissional, inclusive da apostila.
Outros (especificar): _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Rua Alagoas, 721 - Savassi - 30130-165 - Belo Horizonte (MG) - Brasil
Telefono: +55 31 3524 5100
http://www.consbelohorizonte.esteri.it/

