Consulado Geral da Suíça

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE CASO DE CIDADANIA
Nome:
Endereço:

Sobrenome:

Data de nascimento:
CEP:

Lugar de nascimento:

Cidade:

E-Mail:
Dados do seu bisavô suíço / da
sua bisavó suíça

Dados de seu avô / da sua avó

Tirar cidadania suíça
através de bisavô
suíço / da bisavó suíça
não possível

Tirar cidadania suíça
através de avô suíço /
da avó suíça não
possível

Dados do seu pai / da sua mãe /
cônjuge suíço

Lado paterno ou materno?
Nome
Sobrenome
Data de nascimento
Lugar de nascimento
Lugar de origem na Suíça
(Heimatort / lieu d'origine)
Estado civil
Data do casamento
Nome do Cônjuge
Cidadania do Cônjuge
Por favor atente ao fato que a análise será feita com base nas informações fornecidas pelo requerente, que devem ser verídicas e precisas.

Consulado Geral de São Paulo
Av. Paulista 1754, 4° andar
Ed. Grande Avenida
01310-920 São Paulo / SP
Tel: (011) 3372.8200
Fax: (011) 3253 5716
sao.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/saopaulo

Consulado Geral de Rio de Janeiro
Rua Cândido Mendes 157, 11° andar
Glória
20241-220 Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (021) 3806 2100
Fax: (021) 3806 2129
rio.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/riodejaneiro

Consulado Geral da Suíça

Vínculos estreitos com a Suíça:
1. A) Férias e outras estadias na Suíça nos últimos 6 anos:
Nenhuma estadia

uma estadia

duas estadias

B) Cada estadia teve duração mínima de ao menos 5 dias?

três estadias
sim

estadia planejada (mês/ano):

não

2. Conhecimento de uma língua nacional suíça em alemão, francês ou italiano:
Nenhum conhecimento de uma língua nacional
Eu falo

(alemão/francês/italiano) no nível:

básico

intermediário

avançado

fluente

Nota: Inglês ou português não serão considerados como conhecimento de uma língua nacional suíça
3. Contato pessoal, estreito e regular com parentes e/ou pessoas que moram na Suíça:
Não conheço ninguém

Conheço alguém/vários (nomes e grau de relação):

4. Interesse pela atualidade suíça e conhecimento sobre a geografia, a historia, a economia e o sistema político suíço para
enfrentar uma entrevista sobre estes temas:
nenhum

pouco

Data e lugar:

razoável

intermediário

avançado

Firma do requerente ___________________________________
(imprimir, assinar e devolver escaneado para o consulado competente
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Fax: (011) 3253 5716
sao.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/saopaulo
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