CAS ÓLEO VISAS
A CAS Óleo Visas tem estrutura competente de
recursos humanos para oferecer o melhor serviço na
obtenção de vistos de trabalhadores temporários e
permanentes no Brasil e no exterior.
A diferença competitiva da CAS Óleo Visas
é qualidade para atender companhias que
representam grandes empreendimentos no Brasil,
principalmente dos setores de exploração e
produção de petróleo e gás, energia e mineração.
A CAS Óleo Visas é reconhecida por empresas de
diversos setores pela sua notória especialização na
área de imigração e assessoria nos procedimentos
para regularização dos estrangeiros no Brasil.
CAS Óleo Visas has an efficient Human Resources
structure to provide the best service for acquiring
temporary and permanent worker visas in Brazil
and abroad.
CAS Óleo Visas competitive differentiation is
its quality to serve Brazil’s leading companies,
mainly those from the oil and gas exploration and
production, energy and mining segments.
CAS Óleo Visas is known for its renowned
expertise in the immigration area, providing
comprehensive advisory on several steps
and specific procedures for regularization of
foreigners in Brasil.

Diferenciais / Differentiated Aspects
A falta de um visto adequado pode causar atrasos
na inicialização ou na conclusão de projetos.
A CAS Óleo Visas possui vasta experiência
para coordenar a imigração de colaboradores
de empresas envolvidas em importantes
empreendimentos.
A CAS Óleo Visas acompanha a legislação de
imigração com permanência, procurando evitar
dissabores aos clientes: multas e outros possíveis
problemas de não conformidade.
A confidencialidade de informações é o elemento
chave do serviço da CAS Óleo Visas. Todas as
informações dos colaboradores e dos clientes
são tratadas de forma séria e responsável, não
sendo divulgada a indivíduos ou entidades sem
autorização prévia.
Projects can be delayed without a proper visa.
CAS Óleo Visas has great experience to coordinate
immigrated workers for companies involved in
important projects.
CAS Óleo Visas permanently follows immigration
law, working to avoid problems with its clients:
penalties and other possible troubles caused by
non-conformity procedures.
For CAS Óleo Visas, reliability is essential, since
information is the key element and managed in
a serious and responsible way, CAS Óleo Visas
does note spread information to individuals,
organizations or processes without prior
authorization from clients.

Atuação mundial

/ Worldwide presence

A CAS Óleo Visas atua no exterior
possibilitando mobilidade de funcionários e
CEOs de acordo com a aceitação do cliente.
Nossa equipe é integrada por profissionais
amplamente treinados e qualificados.
CAS Óleo Visas performs worldwide scale, enabling
employees and CEOs moving according to our
clients needs. Our team is composed of highly
trained and experienced people.

Nossos Serviços / Our Services

Tendo a águia como símbolo e inspiração, a CAS
Óleo Visas adota visão estratégica, considerando
detalhes de cada operação, sem perder de vista o
todo, a fim de atingir excelência na prestação de
nossos serviços.
Having the eagle as a symbol and inspiration,
CAS Óleo Visas has a strategic vision, taking into
account the details of every operation, without
losing sight of the overall project, in order to
achieve excellence in providing our services.

• Assistência na obtenção de vistos temporários e

permanentes.
Assistance in obtaining temporary and permanent
visas.

• Assistência na legalização de documentos.
Assistance in documents formalization.

• Obtenção de vistos e documentos consulares.
Obtainment of visas and consular documents.

• Prorrogação e transformação de vistos.
Extension and transformation of visas.

• Assistência jurídica em imigração.
Immigration legal assistance.

• Elaboração de contratos de assistência técnica.
Technical assistance contracts preparation.

• Assistência em aeroportos e portos.
Assistance in airports and harbors.

