
 

 

QUESTIONÁRIO PARA O VISTO DE TAIWAN  
 
 Atenção : Favor responder TODOS os itens. O preenchimento incompleto 

deste questionário pode acarretar no atraso do processo de visto.
 

 

 
1.Nome completo :  
2.Telefone   Celular     e-mail    
                     

3.Endereço do Japão :〒□□□-□□□□            

                    

4.Número do passaporte :              Local de expedição:    
                 

Data de expedição do passaporte:  / / Data de vencimento do passaporte: /  / 

5. Informar o nome dos pais :              
Nome do Pai  (Nombre del Padre)         nascimento: / / 

Nome da Mãe(Nombre de la Madre)         nascimento: / / 

6.Estado civil : □casado □ solteiro (nunca casou) □viúvo   □divorciado   □separado    
7.Nome completo do cônjuge (mesmo divorciado/separado)    

8.Data de nascimento do cônjuge : / /           

9. Ocupação /cargo atual :                     

10.Nome da empresa ou escola:             

11.Endereço em Taiwan :                     
                       
 
12.Telefone de contato em Taiwan:   
13. Nome do contato em Taiwan (parente, amigo(a), empresa, escola): 

 

14.Endereço deste contato :  
 
15.Relação entre você e o contato :        

16. Motivo de sua viagem a Taiwan:       
□Turismo   □Negocios □Estudo □Emprego □Visita a família □Religião   □Outro:  

17. Já visitou Taiwan alguma vez?  □Sim □ Não 

18. Data de chegada em Taiwan:   / /    

19. Data de saída de Taiwan: / /     
            
20. Você é cônjuge estrangeiro? □Sim  □ Não 

 

21. Responda a todas as perguntas abaixo, assinalando um “X” no quadro correspondente: 
⚫ Possui alguma ficha criminal dentro ou fora de Taiwan ou já teve a entrada negada, foi ordenado a sair ou foi

 

 
deportado? □Sim □ Não  

⚫  Já entrou ilegalmente em Taiwan? □Sim □ Não 
⚫ Já teve alguma desordem física ou mental que ameace a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas ou foi

 

 
viciado em drogas? □Sim □ Não 

⚫ Já ficou alem do tempo permitido como visitante/turista/residente ou trabalhou ilegalmente em Taiwan?
 

 
  □Sim □ Não 
⚫

  Já foi traficante de substancias controladas (drogas)? □Sim □ Não 
⚫

  Já teve seu visto negado para Taiwan? □Sim □ Não 

⚫ Já aplicou para o visto de Taiwan com algum nome diferente? □Sim □ Não 

⚫ Já trabalhou em Taiwan? □Sim □ Não 
 

Declaro que li e entendi todas as perguntas deste formulário, e que todas as respostas são verdadeiras e corretas, no melhor do meu 
entendimento e convicção. Compreendo que qualquer declaração poderá resultar em uma recusa permanente de um visto para 
Taiwan. Compreendo que a posse de um visto não dá ao portador o direito de entrar em Taiwan se, ao chegar a um de seus portos de 
entrada, essa pessoa for considerada inadmissível. 
 

ASSINATURA DO SOLICITANTE________________________________________________ 
DATA (dia-mês-ano)_______/_______/_________ 


