MODELO N. 6
MÓDULO DE REQUERIMENTO PARA SER INSERIDO NA LISTA DE ESPERA PARA FUTURA
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIDADANIA
ITALIANA “JURE SANGUINIS” E DOCUMENTAÇÃO DE NECESSARIA
Exclusivamente para pessoas maiores de idade
residentes na jurisdição do Consulado Geral da Itália em Curitiba (Estados do Paraná e Santa Catarina):

REQUERENTE:

Nome e sobrenome: ________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data de nascimento: ___/___/______ Local de nascimento: ______________________________
Endereço:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
CEP:_______________Cidade:__________________________________Estado: ______
Telefone fixo: (____) _______________ cellular: (____)_________________
E-mail: ____________________________________
Este requerimento é válido para o requerente, (e sua esposa se contraíram matrimônio até 27 de abril de
1983 excluindo os descendentes de trentinos Lei 379/2000):) e para os seguintes filhos menores:
(indicar nome, sobrenome, local de nascimento e data de nascimento de cada filho menor)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ascendente italiano (nascido na Itália)
Nome e sobrenome

Data de nascimento

Local de nascimento

__________________________________ ________________ _____________________
Ou indicação do ascendente italiano que já teve a cidadania reconhecida exclusivamente junto a este
Consulado Geral - indicar relação de parentesco com tal ascendente, nome e sobrenome, data e local de
nascimento:
___________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante le pratiche di cittadinanza, anche attraverso
sistemi telematici di convocazione per la consegna della documentazione, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
(Cliccare sul segno di spunta per visualizzare l’informativa)
Declaro ter lido as informações sobre a proteção dos dados pessoais referentes os processos de reconhecimento da cidadania italiana, também através de
sistemas telemáticos de convocação para entrega da documentação, nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção dos Dados (UE) 2016/679. (Clicar no
icone de visto para visualizar as informações)

Local e data:
____________________________

Assinatura:
_____________________________

IMPORTANTE: Para que o módulo de requerimento seja aceito, deverá ser preenchido por completo pelo
requerente na versão original (sem nenhuma alteração), impressa em papel simples (sem logotipos) e
enviada pelo Correio a: Consulado Geral da Itália – Rua Marechal Deodoro, 630 - CEP 80010-010 - Curitiba PR por carta registrada com aviso de recebimento.

