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Informação Geral
Para solicitar um atestado de residência, você precisa comprovar que mora na Noruega ou na Islândia,
e mandar cópia de documento brasileiro com foto.
O atestado informará a data em que você chegou à Noruega ou à Islândia. Você poderá apresentar, por
exemplo, a página do passaporte, mesmo vencido, que tenha o carimbo de entrada na Noruega ou na
Islândia.
________________________________________________________________
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Informação no Atestado de residência
O atestado de residência informa que o requerente "reside na Noruega ou na Islândia desde
dia/mês/ano até a presente data". Ou seja, você escolhe o documento que apresenta a data em que se
mudou para a Noruega ou para a Islândia.
________________________________________________________________
Procedimento
➢ Fazer o pagamento da taxa consular;
➢ Colocar todos os documentos num envelope;
➢ Enviar os documentos para o Setor Consular.
________________________________________________________________
Pagamento de taxas para serviço consular
Ver valor na Tabela de emolumentos - código 520
Forma de pagamento
Transferência bancária para a conta: 7032.05.19126 do DnBNor ou com cartão de débito na repartição.
________________________________________________________________
Documentos necessários
➢ Formulário de Atestado de Residência devidamente preenchido e assinado;
➢ "Bostedsattest" ou "Þjóðskrá” ou outro documento que comprove a sua entrada na Noruega
ou Islândia;
➢ Cópia autenticada do documento de identidade ou passaporte;
➢ Cópia do comprovante de pagamento da taxa consular;
➢ Envelope com selo de carta registrada para devolução do documento.
________________________________________________________________
Comprovação de residência Noruega ou na Islândia
Na Noruega, você deve solicitar o "bostedsattest". Ver: Bostedsattest.
Na Islândia, o comprovante é solicitado na Þjóðskrá Íslands. Ver: www.skra.is.
Você também pode comprovar a residência:
➢ comparecendo na Embaixada pessoalmente, com documento brasileiro com foto e um
documento que comprove a residência;
➢ apresentando certidão de nascimento emitida pelo Setor Consular da Embaixada do Brasil, para
atestados de residência para crianças menores de um ano;
➢ apresentando carteira de vacinação;
➢ apresentando comprovante de matrícula em creche ou escola;
➢ apresentando carta da polícia relativa a solicitação de visto.
________________________________________________________________
Se você já retornou ao Brasil
Se você já retornou ao Brasil, você não pode solicitar o atestado de residência no Setor Consular da
Embaixada do Brasil em Oslo.
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O Setor Consular da Embaixada do Brasil em Oslo pode emitir atestados de residência para aqueles que
residam na Noruega ou na Islândia "até a presente data".
Você deve comprovar ter morado na Noruega ou na Islândia pelos carimbos de entrada e saída do seu
passaporte, mesmo que expirado.
________________________________________________________________
Perguntas frequentes
O que é um atestado de residência?
➢ Ver “Informação Geral” acima.
Como é o atestado de residência?
➢ Ver “Informação no Atestado de residência” acima.
O que faço se eu já retornei ao Brasil?
➢ Ver “Se você já retornou ao Brasil” acima.
O que devo fazer para obter um atestado de residência?
➢ Ver “Procedimento” acima.
Como comprovo que resido na Noruega ou na Islândia?
➢ Ver “Comprovação de residência Noruega ou na Islândia” acima.
Que documentos eu preciso levar/enviar para obter um certificado de Residência?
➢ Ver “Documentos necessários” acima.
Que formulário devo preencher para obter um atestado de residência?
➢ Ver “Formulário” acima.
Quanto custa o certificado de residência?
➢ Ver “Pagamento de taxas para serviço consular” acima.
Como pagar as taxas consulares?
➢ Ver...
Como enviar/adiantar documentação pelo correio?
➢ Ver...
________________________________________________________________
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