
  

  
      

  

 

Permanência na Austrália 

Eu tenho um visto permanente 

Os portadores de visto de residente permanente (PR) podem permanecer na Austrália 
indefinidamente, mas, se você pretende deixar a Austrália e voltar, precisará verificar o 
período de facilidade de viagem em seu visto permanente (geralmente um período de 
cinco anos). 

Você pode verificar: 

 usando o serviço VEVO ou 
 acessando as condições do seu visto por meio da sua conta ImmiAccount. 

Se você entrar na Austrália com um visto temporário quando a facilidade de viagem com 
seu visto permanente expirar, isso terá um impacto adverso sobre você. Consulte 'Visto 
de retorno de residente' para obter detalhes. 

Eu tenho um visto temporário 

Tenho um visto de visitante ou de Autoridade eletrônica de viagem (ETA) 

Conforme a lei australiana de imigração, não é possível estender um visto de visitante ou 
ETA. Você deve solicitar um novo visto antes que seu visto atual expire. 

Se você tiver uma condição de "Fim da permanência" (No Further Stay) anexada ao seu 
visto, será necessário solicitar a revogação dessa condição antes de apresentar qualquer 
outra solicitação de visto. 

Se você não puder sair da Austrália como planejado, verifique seu período de 
permanência permitido, data de validade do visto e condições do visto para garantir que 
você permaneça na Austrália em condições legais. 

Você pode verificar os detalhes do seu visto no VEVO, no aplicativo myVEVO, na sua 
carta de concessão de visto ou na sua conta ImmiAccount. Você pode verificar a validade 
e as condições do ETA por meio do nosso serviço Verificar um ETA. 

Quando você solicita um novo visto, você pode receber um visto provisório que o manterá 
em condições legais na Austrália até que seja tomada uma decisão sobre o seu pedido de 
visto. 

Se o seu visto já tiver expirado, Meu visto expirou. 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
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Condições de visto 

Nenhuma condição de trabalho 

Portadores de visto de visitante e ETA não estão autorizados a trabalhar na Austrália. 

Período de permanência do visto 

O período de permanência em um visto existente não pode ser prorrogado. O seu visto 
perderá validade se você ainda estiver na Austrália no final do período de estada 
permitido. Se você não puder deixar a Austrália dentro do período de permanência 
permitido pelo seu visto, solicite um visto adicional antes da data em que seu visto cesse. 

Se você partiu e retornou à Austrália em um cruzeiro de ida e volta, isso não pode ser 
considerado como uma partida da Austrália para os fins do período de estada permitido. 
Verifique as informações fornecidas pela sua empresa de navios de cruzeiro. 

Nenhuma outra condição de permanência (incluindo 8503, 8534 e 8535) 

Se você tem um visto com a condição 8503, 8534 ou 8535 e não pode deixar a Austrália 
como planejado, você não poderá solicitar a maioria dos outros vistos na Austrália, a 
menos que a sua condição seja revogada. Você pode solicitar a revogação dessa 
condição se o seu visto expirar em menos de quatro semanas. Se sua solicitação for 
aprovada, faça um novo pedido de visto antes que seu visto atual expire. 

Condição 8531 (não pode permanecer na Austrália além do período de permanência 
permitido pelo visto) 

Se você tem um visto com a condição 8531 e não pode deixar a Austrália como 
planejado, solicite um visto adicional antes da data em que o seu visto cesse. Se você 
também estiver sujeito à condição 8503, precisará, primeiro, solicitar a revogação dessa 
condição. 

Entendemos que algumas pessoas não podem deixar a Austrália como planejado devido 
a restrições de viagem e levaremos isso em consideração para futuros pedidos de visto 
ou patrocínio. 

Condição 8558 (não pode permanecer na Austrália por mais de 12 meses em 
qualquer período de 18 meses) 

Se você tem um visto com a condição 8558 e não pode sair da Austrália como planejado, 
seu visto cessará se você permanecer na Austrália por 12 meses consecutivos de cada 
vez. 

Se você estiver na Austrália por 12 meses acumulados em um período de 18 meses, seu 
visto continuará válido até a data de vencimento do visto. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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Você deve solicitar um visto adicional se o seu visto expirar antes de você poder sair da 
Austrália. Se você também estiver sujeito à condição 8503, precisará, primeiro, solicitar a 
revogação dessa condição. 

 

Preparativos de processamento de visto 

Se você precisar solicitar um novo visto para permanecer na Austrália, ainda poderá 
explorar suas opções de visto e fazer um pedido de visto em ImmiAccount. Incentivamos 
os candidatos a fazerem solicitações online sempre que possível, pois essas solicitações 
serão processadas mais rapidamente. 

Alguns serviços relacionados ao processo de solicitação de visto podem ser afetados pela 
COVID-19 e uma variedade de serviços nos quais confiamos (como exames médicos e 
coleta biométrica) estão cada vez menos disponíveis. Os candidatos terão tempo 
adicional para concluir as verificações e fornecer as informações solicitadas. 

Levaremos em consideração as interrupções do serviço ao considerar o seu pedido de 
visto. 

Você não precisa entrar em contato conosco para solicitar mais tempo para concluir essas 
verificações. 

 

Eu tenho um visto de estudante 

Últimas atualizações / liberações da mídia 

 Aumentando o número de trabalhadores no serviços saúde e invalidez durante o 
coronavírus 

 Coronavírus e portadores de visto temporário 
 Os principais supermercados da Austrália poderão temporariamente oferecer mais 

horas a funcionários estudantes internacionais para ajudar a manter as prateleiras 
estocadas. 

 Estudantes internacionais prontos para preencher a escassez de pessoal essencial 
para assistência a idosos.. 

O governo está adotando uma abordagem flexível em relação às condições de visto de 
estudante prejudicadas pelas restrições da COVID-19, como frequência às aulas ou uso 
do aprendizado online. 

Se o seu estudo na Austrália estiver terminando e você não puder partir da Austrália, 
poderá solicitar um visto de visitante (subclasse 600). Você precisa fazer isso antes que 
seu visto de estudante expire. 

Se o seu curso estiver "fora da sessão” 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
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Você pode trabalhar horas ilimitadas se o seu curso for considerado "fora da sessão". Os 
cursos são considerados "fora da sessão" durante os intervalos programados ou se um 
aluno tiver terminado o curso conforme programado. 

Se você está cursando um mestrado com projeto de pesquisa ou curso de 
doutorado 

Se você começou a estudar um mestrado com projeto de pesquisa ou doutorado, pode 
trabalhar horas ilimitadas. 

Se seu curso foi adiado 

Você pode trabalhar mais de 40 horas por quinzena, se seu curso tiver sido adiado. 

Relaxamento temporário de horas de trabalho para portadores de visto de 
estudante 

Certos portadores de visto de estudante estão temporariamente autorizados a trabalhar 
mais de 40 horas por quinzena para apoiar o fornecimento de bens e serviços essenciais 
para os australianos ,se estiverem: 

 empregados no setor de saúde, matriculados em um curso relacionado a saúde 
(como enfermagem ou medicina) e tiverem sido encaminhados por um oficial de 
saúde para ajudar no esforço contra a COVID-19. 

 empregados por supermercados registrados (esta medida temporária será 
suspenda em 1.º de maio de 2020 para os supermercados) 

 empregados por Prestadores aprovados de cuidado a idosos, ou Prestadores 
aprovados de cuidado a idosos financiado pela Commonwealth. 

 empregados por um Prestador do Regime Nacional de Seguro de Invalidez. 

Veja Relaxamento temporário de horas de trabalho para portadores de visto de estudante. 

 

Posso estender meu visto Estudantil? 

Conforme a lei australiana de imigração, não é possível estender um visto de estudante. 

Você precisa solicitar um novo visto se: 

 você não pode retornar ao seu país de origem e seu visto está expirando 
 você precisa de mais tempo na Austrália para concluir seu curso. 

Você deve solicitar um novo visto de estudante seis semanas antes de seu visto de 
estudante existente expirar. Não há necessidade de fornecer evidências dos impactos da 
COVID-19 no seu pedido de visto de estudante. 

Se o seu estudo na Austrália estiver terminando, você poderá solicitar um visto de 
visitante (subclasse 600) Você precisa fazer isso antes que seu visto de estudante expire. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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Mais informações sobre o visto de visitante. 

Alguns serviços relacionados ao processo de solicitação de visto podem ser afetados e 
vários serviços estão ficando indisponíveis. Isso inclui médicos do painel que realizam 
exames médicos, instalações de testes no idioma inglês e coleta biométrica. Embora 
esses serviços não estejam disponíveis, muitos solicitantes não podem atender aos 
requisitos de visto. Os alunos terão tempo adicional para concluir as verificações e 
fornecer as informações solicitadas. 

Mais importante, porém, fazer uma nova solicitação antes do vencimento do visto atual 
fornecerá um visto provisório (bridging visa) para permanecer legalmente no país 
enquanto todos os requisitos forem atendidos. 

Requisitos de estudo na Austrália 

O Departamento de Assuntos Internos não regula os requisitos do modo de estudo. 
Você deve contatar o seu provedor de ensino. 

Consulte a declaração conjunta TEQSA e ASQA relativa à entrega flexível. 

Para obter as exceções resultantes das restrições de viagem, consulte os requisitos do 
Código Nacional para que os estudantes de nível superior afetados realizem estudos 
online. 

Notificação do Departamento 

Você não precisa notificar o Departamento se voltar para casa ou se a situação do seu 
estudo mudar. 

Seu visto permanece válido até que você apresente outro pedido de visto ou expire. A 
situação do seu visto permanecerá inalterada se você voltar para casa ou adiar seus 
estudos. 

Alunos com dificuldades financeiras 

Você é incentivado a contar com o apoio da família, trabalho em meio período, quando 
disponível, e suas próprias economias para se sustentar na Austrália. 

Se você não conseguir se sustentar, deve providenciar o retorno ao seu país de 
residência habitual, observando que é uma condição de todos os vistos de Estudante que 
os portadores tenham acesso a fundos para se sustentarem durante a estada na 
Austrália. 

Os estudantes que estiverem na Austrália há mais de 12 meses e se encontrarem em 
dificuldades financeiras poderão acessar sua aposentadoria australiana. 

O governo continuará a se envolver com o setor educacional internacional, que está 
fornecendo algum apoio financeiro para estudantes internacionais que enfrentam 
dificuldades. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
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Tenho um visto de Escassez de habilidade temporária 
(subclasse 482) ou visto de Trabalho temporário (habilitado) 
(subclasse 457) 

Os portadores de visto temporário de escassez de habilidade e subclasse 457 que foram 
suspensos, mas não demitidos, manterão um visto válido e as empresas terão a 
oportunidade de estender seu visto conforme as disposições normais. 

As empresas poderão reduzir seu horário sem que você viole as condições do seu visto 
ou que a empresa viole as obrigações do empregador. 

Se você foi demitido e está atualmente desempregado, deverá encontrar outro 
empregador em até 60 dias ou tomar providências para deixar a Austrália, se isso for 
possível. 

Se você não puder retornar ao seu país de origem, precisará manter um visto válido e 
seguir os conselhos de saúde da Austrália, quando necessário. 

Os portadores de vistos de trabalho temporário atualmente empregados em setores 
essenciais, como saúde, assistência a idosos ou agricultura, também podem ser elegíveis 
para um visto de Atividade temporária na pandemia de COVID-19 (subclasse 408), Visto 
de sequência do Evento de Contrato Aprovado pelo Governo Australiano (AGEE). 

Eu tenho um visto de Trabalho de férias 

Eu trabalho em um setor essencial para o COVID-19 (Agricultura, Processamento de 
Alimentos, Assistência Médica, Assistência à Idosos, Assistência a Deficientes ou 
Assistência à Criança) 

Os vistos de Trabalho de férias não podem ser estendidos. No entanto, se você tiver 
completado três ou seis meses de trabalho especificado na Austrália, poderá solicitar um 
segundo ou terceiro visto Trabalho de férias. 

O governo australiano introduziu novas medidas em resposta à COVID-19. Os turistas 
que trabalham em setores essenciais, incluindo agricultura, saúde, assistência a idosos e 
deficientes e creche serão isentos da limitação de seis meses com um empregador. 

Os turistas que trabalham em setores essenciais que não concluíram os 3 ou 6 meses de 
trabalho especificado necessários para solicitar um segundo ou terceiro visto de Trabalho 
de férias e não podem retornar ao seu país de origem podem solicitar o visto de Atividade 
temporária na pandemia de COVID-19 (subclasse 408) Evento do Contrato Aprovado pelo 
Governo Australiano (AGEE) e não incorrerá em uma taxa de solicitação de visto. Este 
visto permitirá que você permaneça legalmente na Austrália e continue trabalhando, caso 
deseje, até que seja seguro e praticável retornar ao seu país de origem. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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Para conceder um novo visto, você deve atender aos requisitos desse visto, incluindo 
limites de idade, idioma inglês, saúde e requisitos de caráter. 

Condição de visto 8547 - Limitação de trabalho de seis meses com um empregador 

Os trabalhadores em férias podem fazer qualquer tipo de trabalho durante sua estada na 
Austrália, mas isso geralmente se limita a seis meses de trabalho com qualquer 
empregador, a menos que o Departamento tenha dado permissão para trabalhar com o 
mesmo empregador por mais de seis meses. 

Trabalhadores em férias que trabalham em setores essenciais, como saúde, assistência a 
idosos ou agricultura, têm permissão do Departamento para trabalhar para o mesmo 
empregador por mais de seis meses, com base em circunstâncias imprevistas e 
excepcionais. 

Outras situações em que Trabalhadores em férias têm permissão do Departamento para 
trabalhar para o mesmo empregador por mais de seis meses, incluem onde o trabalho é: 

 em locais diferentes e o trabalho em qualquer local não exceda seis meses 
 no cultivo de plantas e animais em qualquer lugar da Austrália 
 somente em certas indústrias no norte da Austrália 
 auxiliar os esforços de recuperação de incêndios florestais. 

Em qualquer outra circunstância, você precisa solicitar permissão para trabalhar com o 
mesmo empregador por mais de seis meses. 

 

 

Eu trabalho em um setor não essencial para a COVID-19 

Os vistos de Trabalho de férias não podem ser estendidos. No entanto, se você tiver 
completado três ou seis meses de trabalho na Austrália, poderá solicitar um segundo ou 
terceiro visto Trabalhadores em férias. 

Consulte as condições de trabalho especificadas para obter mais informações. 

Se você não concluiu os três ou seis meses de trabalho especificado necessário para 
solicitar um segundo ou terceiro visto de Trabalho de férias devido à COVID-19 — e você 
não está trabalhando em um setor essencial, deve solicitar outro visto para permanecer 
legalmente na Austrália até que você possa retornar ao seu país de origem. 

Para conceder um novo visto, você deve atender aos requisitos desse visto, incluindo 
limites de idade, idioma inglês, saúde e requisitos de caráter. 

Condição de visto 8547 - Limitação de trabalho de seis meses com um empregador 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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Os trabalhadores em férias podem fazer qualquer tipo de trabalho durante sua estada na 
Austrália, mas isso geralmente se limita a seis meses de trabalho com qualquer 
empregador, a menos que o Departamento tenha dado permissão para trabalhar com o 
mesmo empregador por mais de seis meses. 

Outras situações em que Trabalhadores em férias têm permissão do Departamento para 
trabalhar para o mesmo empregador por mais de seis meses, incluem onde o trabalho é: 

 em locais diferentes e o trabalho em qualquer local não exceda seis meses 
 no cultivo de plantas e animais em qualquer lugar da Austrália 
 somente em certas indústrias no norte da Austrália 
 auxiliar os esforços de recuperação de incêndios florestais. 

Em qualquer outra circunstância, você precisa solicitar permissão para trabalhar com o 
mesmo empregador por mais de seis meses. 

 

Sou trabalhador sazonal ou faço parte do Programa de 
Trabalho do Pacífico 

Portadores de visto da subclasse 403 no Programa de Trabalho do Pacífico 

Você pode solicitar outro visto subclasse 403 no Esquema de Trabalho do Pacífico no 
qual você e seu empregador são endossados pelo Departamento de Assuntos Exteriores 
e Comércio para participar do programa. Este visto permitirá que você permaneça 
legalmente na Austrália e continue trabalhando, se desejar, ou até retornar ao seu país de 
origem. 

Portadores de visto da subclasse 403 no Programa Trabalhador Sazonal 

Seu visto não pode ser estendido. No entanto, o governo australiano introduziu novas 
medidas para aqueles que trabalham em setores essenciais em resposta à COVID-19. 

Você pode ser elegível para um Visto de Atividade Temporária (subclasse 408 - Evento 
Aprovado pelo Governo Australiano, AGEE) durante a pandemia de COVID-19, se: 

 seu visto está prestes a expirar 
 seu visto já expirou 
 você não pode deixar a Austrália 
 você está trabalhando em um setor essencial, como saúde, assistência a idosos ou 

agricultura. 

Este visto permitirá que você permaneça legalmente na Austrália e continue trabalhando, 
se desejar, ou até retornar ao seu país de origem. Os acertos do Programa de 
Trabalhadores Sazonais e do Programa de Trabalho do Pacífico, incluindo os 
relacionados aos empregadores, serão transferidos para os novos acordos de vistos, 
continuação de vínculo com o setor agrícola. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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Condições de visto: 8503 (sem estada) e 8577 (Mudança de emprego) 

Para o visto da subclasse 403 no Programa de Trabalhador Sazonal ou no Programa de 
Trabalho do Pacífico, a condição 8577 significa que normalmente você só tem permissão 
para trabalhar para um patrocinador / empregador aprovado, a menos que o 
Departamento de Assuntos Internos lhe dê permissão para mudar. 

Durante o período da COVID-19, você poderá alternar entre Patrocinadores / 
Empregadores Aprovados. Se você precisar alternar entre Patrocinadores / 
Empregadores aprovados, seu empregador deverá contatar: 

 Departamento de Educação, Habilidades e Emprego, se você é um trabalhador 
sazonal 

 Departamento de Relações Exteriores e Comércio, se você estiver trabalhando no 
Programa de Trabalho do Pacífico. 

De acordo com esses acertos temporários, os empregadores ainda deverão cumprir todas 
as leis relevantes do local de trabalho na Austrália e você continuará a ter os mesmos 
direitos conforme a lei australiana do local de trabalho que todos os outros funcionários. 

Para a subclasse 403 no fluxo de Trabalhador Sazonal, durante o período da COVID-19, 
a condição 8503 (Sem estada adicional) anexada ao seu visto será automaticamente 
revogada para permitir que você solicite um visto de Atividade temporária (subclasse 408, 
Evento endossado pelo governo australiano - AGEE. 

Você não precisará solicitar a revogação da condição 8503. 

 

Eu tenho um visto de categoria especial 

Os neozelandeses e australianos têm acordos pelos quais cada um de nós pode 
permanecer e trabalhar nos países dos outros, reciprocamente. 

 

 

Eu tenho um visto provisório (bridging visa) A, B ou C 

Os vistos provisórios (bridging visa) A, B e C permitem que você fique na Austrália após o 
vencimento do seu visto atual e enquanto o novo pedido de visto estiver sendo 
processado 

Direitos trabalhistas 

Você pode trabalhar na Austrália, dependendo das condições do seu visto provisório 
(bridging visa). 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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Você pode verificar: 

 usando o serviço VEVO ou 
 acessando as condições do seu visto por meio da sua conta ImmiAccount. 

Se você estiver em uma situação financeira difícil e seu visto provisório (bridging visa) não 
permitir que você trabalhe, ou tiver restrições de trabalho, você poderá solicitar um visto 
Bridging A que permita trabalhar. No entanto, você precisará mostrar que está em uma 
situação financeira difícil. 

Se você não cumprir os requisitos para o trabalho e ainda for elegível para um visto 
provisório (bridging visa), concederemos a você um novo visto provisório com as mesmas 
condições do seu visto provisório anterior. 

Você não receberá um novo visto provisório que permitirá que você trabalhe se: 

 seu visto provisório atual Bridging A foi concedido a você porque você solicitou 
uma revisão judicial da decisão tomada em seu pedido de visto original, ou 

 você solicitou um visto de proteção. 

Veja: Informações sobre como solicitar. 

 

Vistos provisórios (bridging visas) vencidos 

Se você quiser permanecer na Austrália além do prazo de validade do seu visto, deverá 
solicitar outro visto. 

Eu tenho um visto provisório (bridging visa) E 

Este visto temporário permite que você fique na Austrália enquanto: 

 faz arranjos para sair 
 finaliza sua questão de imigração 
 aguarde uma decisão de imigração. 

Direitos trabalhistas 

Você pode trabalhar na Austrália, dependendo das condições do seu visto provisório 
(bridging visa). 

Você pode verificar: 

 usando o serviço VEVO ou 
 acessando as condições do seu visto por meio da sua conta ImmiAccount. 

Vistos provisórios (bridging visas) vencidos 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Se você quiser permanecer na Austrália além do prazo de validade do seu visto, deverá 
solicitar outro visto. 

Serviço de resolução da situação 

O programa Serviço de Resolução da Situação (SRS) pode fornecer suporte temporário. 

Você pode ser elegível para suporte se: 

 sem visto e morando na Austrália 
 uma chegada marítima ilegal (IMA) e tenha apresentado um pedido válido de Visto 

Temporário de Proteção (TPV) ou Visto para Porto Seguro (SHEV) 
 não-IMA e apresentou um pedido de visto de proteção válido 
 portador de um visto provisório (bridging visa) E (BVE) 
 enfrentando barreiras significativas que afetam sua capacidade de resolver a sua 

situação de imigração. 

 

Meu visto expirou 

Expirado há menos de 28 dias 

Se o seu visto expirou, você precisa solicitar um visto Bridging E (BVE) (visto provisório E, 
BVE) imediatamente para sua presença no país se tornar legal. Um BVE é um visto de 
curto prazo que permite que você permaneça legalmente na Austrália enquanto toma 
providências para deixar o país. 

Se quiser ficar mais tempo na Austrália, você deve solicitar um novo visto. Suas 
circunstâncias determinarão suas opções de visto e o que você deve fazer para 
permanecer legal. Dependendo de há quanto tempo seu visto expirou, você pode estar 
sujeito a restrições na solicitação de outros vistos enquanto estiver na Austrália. 

Alguns serviços relacionados ao processo de solicitação de visto podem ser afetados pela 
COVID-19 e uma variedade de serviços nos quais confiamos (como exames médicos e 
coleta biométrica) estão cada vez menos disponíveis. Os candidatos terão tempo 
adicional para concluir as verificações e fornecer as informações solicitadas. 

Expirado há mais de 28 dias 

Se seu visto expirou há mais de 28 dias, entre em contato com o Serviço de Resolução da 
Situação (SRS) para obter assistência para resolver sua situação de imigração. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

