Consolato d'Italia
Recife
FICHA DE REQUERIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DA CIDADANIA ITALIANA
Apenas para residentes na jurisdição do Consulado da Itália em Recife
(Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe)

Dados do requerente:

PREENCHER

COM

LETRA

DE

FORMA

Nome
Local de nascimento

Data de nascimento

Endereço completo
Município

UF

CEP

Telefone(s)
E-mail(s)
Dados do pedido:
Número de pessoas incluídas no presente requerimento (requerente + filhos menores de idade)
sim

Alguém de sua família já obteve o reconhecimento da cidadania italiana?

não

Se a resposta for positiva, indicar o nome do parente mais próximo
Grau de parentesco

pai / mãe

irmã (o)

avô (ó)

tio (a)

primo (a)

outro:

Onde a cidadania foi reconhecida? Consulado/Comune de

Assinatura _________________________________________

Local e data do pedido
Instruções para a apresentação do requerimento:

Enviar esta ficha por correio por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR)
para o endereço postal do Consulado (ver mais abaixo) e anexar os seguintes documentos:

NÃO ENVIAR CERTIDÕES ORIGINAIS!

1) fotocópia do estratto di nascita (certidão de nascimento italiana) do ascendente italiano.
2) fotocópia da certidão negativa de naturalização do ascendente italiano.
3) comprovante de residência: título de eleitor + conta de consumo ou correspondência bancária no nome do requerente.
4) esquema da árvore genealógica (escrever no verso desta folha do ascendente italiano até o requerente).
A T E N Ç Ã O:

É de responsabilidade do requerente manter este Consulado atualizado quanto a seu endereço postal e de e-mail.
Se for impossível estabelecer contato, o interessado perderá seu turno de chamada e terá de reapresentar pedido.
Se necessário, o Consulado reserva-se a prerrogativa de solicitar mais documentos para aceitar o requerimento.

Escrever no envelope de envio:

Consulado da Itália
(requerimento de cidadania)
Av. Engº. Domingos Ferreira, 2222
51020-030 - Recife (PE)

Para uso exclusivo do Consulado (não preencher!)

Árvore genealógica
(ESCREVER COM LETRA DE FORMA | IMPRIMIR FRENTE E VERSO NUMA MESMA FOLHA)

INFORMAR NOME, SOBRENOME (DE SOLTEIRO/A), DATA DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO

Bisavô

Bisavó

Avô

Avó

Pai

Mãe

Requerente

Cônjuge

Filhos

