
Questionário para pessoas estrangeiras
A ser preenchido pelos recém-chegados que já completaram 18 anos

(exceto mudanças dentro do cantão de Basiléia-Campo e cidadäos da EFTA/UE que mudam de um outro cantão)

Para a concessåo da permissåo desejada é necessário, que este formulário seja preenchido, assinado e colocado a
disposiçåo do Amt für Migration (AFM) [Dep, de migraçåo]. Para um rápido processmento de seu pedido de
autorizaçåo de residência, recomendamos, que o formulário seja preenchido e entreque no momento do reqistro na
secretaria municipal de habitantes. A secretaria municipal de habitantes repassará o formulário com todos os
documentos necessários ao AFM [Dep. de migraçäo]. Para garantir a privacidade dos dados, você pode solicitar junto
a secretaria municipalde habitantes um envelope lacrável.
Se o formulário preenchido for enviado separadamente ao AFM, ele deve ser enviado no prazo de três dias após o
registro para o seguinte endereço: Amt für Migration, Parkstrasse 3,4402 Frenkendorf

lnformaçöes pessoais

Apelido/sobrenomeconformepasSaporte:-Nacionalidade:
Primeiro nome conforme passaporte: _Data de nascimento:

1, Motivo de residência

n Trabalho { [¡g¡¿¡ comprovante de trabalho ou cópia do contrato

n Uniåo familiar n residència sem trabalho fl estudo

n Preparaçäo para casamento com

t] outro motivo de residència. Qual?

2. Conhecimento de idiomas e estadias anteriores na Suíça
(As informações säo necessárias para a organização da conversa informativa que será realizada no Amt für Migration.)

¡ Qual é o seu idioma materno?

. Em quais outros idiomas você é capaz de manter uma conversaçåo?

Locais de residência anteriores e duraçåo da residência na Suíça:

de

de

Em

Em

até

até

3. Antecedentes criminais

. Vocô possui antecedentes criminais no exterior ou na Suíça? [ sim I não

'+ Caso sim, um cópia da(s)sentença(s) com traduçäo para o alemão deve ser enviada ao Amt für
Migration BL.

o Existe no exterior ou na Sufça algum processo criminal pendente contra você? n sim I não

Caso sim, em qual pais?

Qual órgåo competente?

De que delito se trata?

4. Informações de contato para possíveis dúvidas e perguntas

Número de telefone: E-Mail:

O(A) solicitante confirma com a sua assinatura, haver respondido as perguntas referentes aos antecedentes
criminais e processos pendentes de maneira verdadeira. Ele(a) toma conhecimento de que as permissÕes de
residência e residência permanente podem ser revogadas, se o cidadäo estrangeiro ou o seu representante fizerem
falsas decla ou omitirem fatos relevantes 62 e 63 da lei federal de estra

Lugar e data Assinatura


