EB-3
Imigração com suporte em oferta de emprego
O estrangeiro pode ser elegível para esta categoria
de visto imigrante se ele é um trabalhador qualifica
do, profissional ou outro trabalhador.
A outra subcategoria de trabalhadores (EW) é para
pessoas que realizam trabalho não qualificado que
requerem menos de 2 anos de treinamento ou
experiência, não de natureza temporária ou sazonal.

O cônjuge e os dependentes menores de 21 anos
também são elegíveis para imigrar para os EUA
como residentes permanentes.
O estrangeiro precisará de uma oferta de emprego
permanente de tempo integral de um empregador
dos EUA. O empregador precisará iniciar o processo
obtendo uma certificação do Departamento de
Trabalho dos EUA, confirmando que o empregador
tentou recrutar trabalhadores dos EUA para o
trabalho, mas não obteve sucesso.

NÃO É NECESSÁRIO:
Experiência de trabalho;
Patrimônio;
Escolaridade.
É NECESSÁRIO:
Trabalhar para o patroci
nador.

Indústrias com escassez de
e -obra nos EUA

EB-3 mão-d

Você estará apto a requerer a cidadania se você residir nos
Estados Unidos por mais de 2.5 anos em um período de 5 anos.

Após você ter se tornado um cidadão americano, você poderá
requerer o passaporte americano e desfrutar da isenção de
vistos de viagem em 186 países.

EB-3

Alabama
Clima
O clima do Estado é úmido e subtropical.
Universidades
The University of Alabama, Auburn University,
Univer-sity of Alabama at Birmingham,
University of Alabama in Huntsville, Samford
University
Principais Cidades
Birmingham, Montgomery, Mobile, Huntsville,
Tusc

Clima

Maryland
Clima
O clima de ML varia ao longo do ano. O verão em
Maryland varia de moderado a quente, sendo julho o
mês mais quente.
Universidades
University of Maryland, Towson University,Maryland
Institute
College of Art,Morgan State University, St. John's
College
Principais Cidades
Baltimore, Columbia, Silver Spring, Ellicott City,
Germantown.

Na NC o clima é moderado caracterizado por
invernos amenos, longos e prazerosos períodos
de outono e primavera, e verões quentes.
Universidades
Appalachian State University, Campbell
University, Catawba College, Duke University,
East Carolina University etc.

North Carolina
Principais Cidades
Charlotte, Greenville, Asheville, Jacksonville,
Gasto-nia, Rocky Mount.
Clima
SC tem clima úmido e subtropical, com verões
quentes e invernos amenos.
Universidades
University of South Carolina, Clemson University,
Medical University of South Carolina, College of
Charleston, Furman University, Coastal Carolina
University.
Principais Cidades
Columbia, Charleston, Aiken, Anderson, Myrtle
Beach.

South Carolina

