GUIA DO DIA-A-DIA EM SASAYAMA

REGISTRO DE ESTRANGEIRO - PERMANENTE - NATURALIZAÇÃO 1-a
● REGISTRO DE ESTRANGEIRO
☐ Tipos de requerimento


Registro inicial (requerer dentro de 90 dias após a chegada no Japão e no caso de nascimento, dentro de 60 dias)



Prorrogação do registro (dentro de 30 dias após o vencimento)



Mudança de endereço (dentro de 14 dias após a mudança)



Mudança de nome, nacionalidade, profissão, empresa, visto de permanência, tipo de permanência, etc. (dentro de
14 dias)



Mudança do nome do chefe da família, relação de parentesco, número do passaporte, data de expedição do
passaporte, constituição familiar, etc. (dentro de 14 dias após a mudança)

☐ Local para requerimento: [Shimin-ka] da Prefeitura (☎079-552-5242)

✱ A declaração de estrangeiro [Gaikokujin Toroku Genpyo Kisaijiko Shomeisho] pode ser requerida
também nos Postos da Prefeitura.
☐ Devolução da Carteira de Estrangeiro


Esta Carteira será retida no balcão de Imigração do aeroporto ou do porto, caso não tenha efetuado o Re-entre.



Caso o portador venha a falecer, esta Carteira deve ser devolvida ao [Shimin-ka] (☎079-552-5242), dentro de 14
dias após o falecimento.



Caso o portador mude para a nacionalidade japonesa: idem ao item anterior.

● PERMANÊNCIA
☐ Tipos de requerimento


Renovação do visto de permanência (pode ser requerida 2 meses antes de extinguir o prazo do visto)



Mudança do tipo de permanência



Visto permanente



Autorização de Re-entre



Autorização de atividade além da qualificada

☐ Local para requerimento: Posto de Imigração de Osaka Agência Kobe (☎078-391-6377)
Horário de expediente: segunda à sexta 9:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 16:00 h
☐ Informações: [Gaikokujin Zairyu Sogo Information Center] (☎078-326-5141)
Horário de expediente: segunda à sexta 9:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 16:00 h inglês e chinês (todos os dias)
espanhol (sexta-feira)
português (terça-feira, quinta-feira)

● NACIONALIDADE
☐ Naturalização


Requerimento/informações: Secretaria de Justiça de Kobe [Kobe tiho homukyoku] (☎078-392-1821)

☐ Escolha de nacionalidade


Nacionalidade estrangeira: nas devidas embaixadas ou consulados (vide [Locais para Consulta])



Nacionalidade japonesa: [Shimin-ka] (☎079-552-5242)

● NASCIMENTO – CASAMENTO – DIVÓRCIO – ÓBITO
☐ Em qualquer um dos casos acima descritos, providencie a documentação junto ao [Shimin-ka] (☎079-552-5242 )e na
devida embaixada ou consulado (vide [Locais para Consulta])

