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Quais são os cursos de idiomas profissionais? 

Os cursos de idiomas profissionais são uma oferta de aprendiza
gem de idiomas para pessoas de origem imigrante. Isto melhorará 
as suas possibilidades no mercado de trabalho.

-

Quem pode participar?

Imigrantes, cidadãos da UE e alemães de origem imigrante1, que

• requerem um determinado nível de idioma para o 
reconhecimento profissional ou o acesso à profissão,

• estão em treinamento ou à procura de uma posição em 
treinamento,

• estejam registados como candidatos a emprego e/ou recebam 
subsídios de desemprego,

• têm um emprego, mas o seu conhecimento de alemão não é 
suficiente para fazer face ao trabalho quotidiano.

Quais são os requisitos adicionais que tem de cumprir?

• Curso de integração concluído ou

• conhecimentos comprovados de alemão ao nível B1 do Qua
dro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR)

-

1 Pessoas de nacionalidade alemã que tenham imigrado para a Alemanha ou que 
pelo menos um dos pais ou avós tenha imigrado para a Alemanha.



O que você aprende nos cursos? 

A depender das suas competências e necessidades linguísticas, 
pode frequentar cursos básicos ou especiais.

 
Cursos Básicos

Ensinam as competências de alemão que você geral
mente precisa no mundo profissional. Você aprenderá o 
vocabulário, expressões idiomáticas e a gramática que 
precisa para comunicar-se no trabalho.

-

Permitir-lhe-á escrever e-mails e cartas profissionais ou 
compreender textos, como instruções de operação.

Além disso, ampliará os seus conhecimentos, por 
exemplo, através de entrevistas ou contratos de 
trabalho, e assim irá prepará-lo de forma ideal para 
a sua vida profissional.

 

 

Dois cursos básicos são oferecidos:

• Nível de idioma B1 a B2

• Nível de idioma B2 a C1



Cursos Especiais

Os cursos especiais aprofundam o conhecimento especializado e 
são destinados a

• Pessoas em processo de reconhecimento profissional nas 
áreas de assistência e da medicina.

• Pessoas que necessitam de competências específicas de 
alemão nas áreas técnicas ou comerciais.

-

Há também cursos especiais para participantes que 
não atingiram o nível B1 no curso de integração. 
Com esses cursos você adquire competências linguís
ticas do nível A2 ou B1.

Todos os cursos básicos e especiais podem ser complementados 
por medidas da Agência Federal do Emprego para preparar para 
a profissão.



A participação é gratuita?

As pessoas que não estão empregadas participam 
gratuitamente dos cursos de idiomas profissionais.

Empregados com rendimento anual tributável

• de mais de 20.000 euros em predisposição individual ou

• de mais de 40.000 euros em predisposição compartilhada

pagam uma contribuição para os custos. 
Mais informações podem ser encontradas em 
www.bamf.de/BSK

As despesas de viagem serão reembolsadas, mediante 
solicitação, se

• você residir a mais de três quilómetros (caminhada mais 
curta) do local do curso, e

• prestações de acordo com o SGB II, SGB XII, prestações de 
asilo ou auxílio à formação profissional nos termos do § 56 
do SGB III ou têm direito a subsídios de desemprego nos 
termos do § 136, n.º 1, n.º 1, do SGB III.

Há assistência à infância nos cursos?

Isso varia de um lugar para outro. A sua escola de idiomas pode 
informar sobre as estruturas de acolhimento de crianças dispo
níveis para os seus filhos no local.

-

http://www.bamf.de/BSK


Após uma participação bem sucedida

• Você terá um extenso vocabulário sobre o tema do trabalho 
e poderá comunicar-se com mais confiança no mundo 
profissional. 

• Você estará familiarizado com todos os termos importantes 
relacionados à profissão na qual gostaria de trabalhar. 

• Você terá ampliado os seus conhecimentos básicos no 
campo do trabalho e da profissão e estará familiarizado 
com as peculiaridades do mundo do trabalho na Alemanha. 

• Você poderá encontrar um novo emprego mais facilmente 
ou executar melhor o seu trabalho anterior.

• Você receberá um certificado comprovativo de que alcan
çou um novo nível de idioma (A2 a C1) ou uma confirmação 
de participação.

-

• O Departamento Federal para Migração e Refugiados 
reembolsar-lhe-á 50% da contribuição feita dentro de dois 
anos, mediante solicitação.



Como você pode se registrar? 

Pessoas que não estão empregadas:

Se estiver interessado em participar dos cursos de idiomas 
profissionais, contate o seu mediador na agência ou centro de 
emprego. 

Lá você descobrirá quais escolas de idiomas oferecem cursos de 
idiomas profissionais. O seu mediador dar-lhe-á então o direito 
de participar do curso que lhe convier.

Empregados, aprendizes ou pessoas em processo de 
reconhecimento profissional:

Você pode contatar diretamente o Departamento Federal para 
Migração e Refugiados. Para isso, envie um e-mail para o escri
tório responsável pelo seu estado:

-

• Berlim, Brandemburgo, Saxónia, Saxónia-Anhalt, Turíngia:  
Berlim (deufoe.berlin@bamf.bund.de)

• Bade-Vurtemberga, Renânia-Palatinado, Sarre:  
Estugarda (deufoe.stuttgart@bamf.bund.de)

• Baviera: 
Nuremberga (deufoe.nuernberg@bamf.bund.de)

• Bremen, Hamburgo, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, 
Baixa Saxónia, Schleswig-Holstein: 
Hamburgo (deufoe.hamburg@bamf.bund.de)

• Hesse, Renânia do Norte-Vestfália: 
Colónia (deufoe.koeln@bamf.bund.de)
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