PENGURUSAN VISA DI LOKET KONSULER KEDUTAAN BRAZIL DI JAKARTA
Alamat

: Menara Mulia Building, 16 andar, Sala 1602
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.9-11 - Jakarta 12930, Indonésia
Tel
: +62 21 526 5656 - Fax: +62 21 526 5659
Web
: http://jacarta.itamaraty.gov.br/en-us/visa_general_information.xml
Jam Pelayanan Pengajuan Visa: 09 pagi - 12 siang, senin – jumat
Step pembuatan visa husus untuk visa Business (Vitem II) untuk seminar, peserta pameran
perdagangan/industri, pertemuan bisnis, (mengacu kepada website kedutaan Brazil di
Jakarta):
1. Buka websitenya http://jacarta.itamaraty.gov.br/en-us/visa_general_information.xml
2. Isi online pilih bahasa Inggris dan click VISTO : https://formulariomre.serpro.gov.br/sci/pages/web/pacomPasesWebInicial.jsf;jsessionid=P8mvW1BDKB
Ben+zcYZOxyaAE.sci0
3. Siapkan foto warna, berkas lainnya sesuai permintaan di web tersebut (di upload ke
nomor 2 sesuai instruksi web tsb)
4. Bukti dukung seperti print out hasil submission isi online, foto yang sama (latar
belakang putih 2x3 dan 3x 4), surat calling visa, paspor asli, itenary ticket, copy ktp,
surat keterangan berisi jabatan, maksud tujuan, dll. dari kantor pekerjaan (kop pt dan
dicap) dibawa dan diberikan saat pengajuan ke menara mulia tsb.
5. Setelah dilakukan pengecekan oleh Kedutaan (bersamaan pengajuan berkas juga) jika
ok maka segera dilakukan pembayaran di Bank BCA (Bank Central Asia) 255 3030 374
(Embassy of Brazil – Renda Consular) sesuai arahan yang diberikan oleh Kedutaan.
Saat ini biaya Business Visa Vitem II US$ 80.
6. Serahkan bukti bayar kembali ke Kedutaan dan akan diberikan slip pengambilan Visa dan
ambil visa sesuai tanggal pengembalian.
Tips pengajuan visa:
Kedutaan Brazil memiliki hak penuh untuk meyetujui atau menolak permohonan visa.
Adapun proses visa biasanya (namun tidak selalu) selesai dalam waktu 5 hari kerja. Yang
harus dilakukan adalah sudah submit online dan berkas segera diserahkan ke bagian
consuler Kedutaan Brasil di menara Mulia lt. 16 Gatot Subroto (dekat Plaza Semanggi).
Versi: 24 Maret 2017
Note: Semua informasi ini mengacu website Kedutaan Brazil di Jakarta, update informasi, kesalahan
atau penyalahgunaan informasi bukan merupakan tanggung jawab ITPC São Paulo. Mohon untuk selalu
melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kedutaan Brazil di Jakarta.

Sumber: Kedutaan Brazil di Jakarta dan diolah oleh Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sao Paulo.

