O QUE É?
Diligência que consiste na declaração, por parte do Ministério da Educação, Cultura e Desporto, da
equivalência do meu título estrangeiro a um título oficial do sistema educativo espanhol que tem
validade em todo o território nacional.
Posso requerer a homologação de:
- Títulos e estudos não universitários
- Títulos universitários

PARA QUE ME SERVE?
Os seus efeitos são académicos e profissionais.
Académicos: posso continuar a estudar no sistema educativo espanhol.
Profissionais: o meu título passa a ter validade oficial em Espanha, isto é, obtenho o reconhecimentos
dos efeitos profissionais próprios ao título espanhol de referência e, portanto, posso exercer a minha
profissão neste país, sempre que possua a licença de trabalho e residência, se sou uma pessoa extracomunitária.

ONDE POSSO REQUERÊ-LA?
- Alta Inspección de Educación del Estado en Pamplona (Navarra) [Alta Inspecção de Educação
do Estado em Pamplona (Navarra)
C/ Iturralde y Suit, 13-1º Pamplona (Navarra)
Telefone: 948 97 93 60
Horário de atenção ao público: de segundo a sexta -feria, das 9,00 às 14,00 horas.

QUE DOCUMENTAÇAO DEVO APRESENTAR?
- Requerimento de homologaçao (é disponibilizada na agência da Alta Inspecçao)
- Cópia autenticada do Número de Identificação de Estrangeiro, Passaporte ou Bilhete
Nacional de Identidade.
- Cópia autenticada do título cuja homologação estou a requerer, legalizado e traduzido.
- Cópia autenticada da certidão académica dos meus estudos realizados para a
obtenção do meu título, legalizada e traduzida.
- Comprovativo do pagamento da taxa correspondente.
Existe a possibilidade de que apresente ou me peçam outra documentação adicional e/ou complementar,
por exemplo, os programas de estudo, no caso de solicitar a homologação de estudos universitários.

Vem e informa-te no Câmara Municipal de Barañáin
SERVIÇO DE IMIGRAÇÃO
Avda. Comercial, 4. Barañáin
Telefone: 948 19 92 49
Fax: 948 18 26 38
E-mail: inmigracion@baranain.com
Responsável: Sonia Cabrero del Amo

