Parentes Imediatos de Cidadãos Americanos

Tipo de Visto

Pode ser solicitado por

Requisitos

O que fazer ?

IR1

Cônjuge de Cidadãos
americanos

IR2

Filhos ou enteados de
cidadãos americanos

Ser solteiro;
Ter menos de 21 anos

IR3 / IR4

Crianças adotadas por
cidadãos americanos

A entrada de petição I-600
deve ter sido feita antes da
ratificação da convenção
de Haia (Site em inglês).*

IR5

IH3 / IH4

O cidadão americano deve entrar com
um requerimento I-130 em nome de
cada solicitante junto ao Serviço de
Cidadania e Imigração (USCIS), nos EUA.

Pais de cidadãos americanos

Menores adotados por
cidadãos americanos

* Estes casos são raros no Brasil

O cidadão americano tem que dar entrada
na petição I-800A/ I-800, em nome de cada
menor, junto ao “ National Benefits Center”
(NBC) nos Estados Unidos.
Maiores informações sobre este processo
podem ser obtidas em adoptionrio@state.gov

Outros tipos de visto americano de imigrante nesta categoria

Tipo de Visto

SB

IW

Pode ser solicitado por

Imigrantes que já moraram
nos Estados Unidos como
residentes permanentes e
que, após permanência
superior a um ano fora dos
EUA por razões extremas,
tiveram uma petição DS-117
aprovada e estão retornando
para morar nos EUA.

Viuvo ou viuvá e filhos
menores de cidadãos
americanos falecidos

Requisitos

O que fazer ?

Ter uma razão plausivel
para ter deixado o país pelo
período superior a um ano

Entrar com requerimento em seu próprio
nome (Formulário DS-117) na Embaixada
ou no Consulado dos EUA mais próximo.

O falecimento da(o) cidadã(o)
americana(o) deverá ter
ocorrido em no máximo dois
anos antes da solicitação do
visto

Entrar com o requerimento em seu
próprio nome (Formulário I-360) no
escritório do USCIS mais próximo,
nos EUA, ou na Embaixada ou no
Consulado dos EUA mais próximo.

O(a) viúvo(a) não pode ter se
casado novamente

Visto americano de imigrante com base em família
10. Quem pode solicitar o visto americano de imigrante com base em família?
Como mencionamos no artigo Green Card para parentes de portadores do documento, o tempo de processamento da
solicitação do Green Card para algumas categorias, como os parentes de portadores do documento, é bem longo
(vários anos, às vezes) pois estes pedidos sujeitam-se a uma limitação numérica anual.
E são exatamente estas pessoas, cujo tempo de processamento do documento de residência permanente é longo, que
tem direito ao visto americano de imigrante com base em família.
11. Quais são os tipos de vistos americano de imigração que as pessoas da categoria com base em família devem solicitar
e quais os requisitos?
Na tabela abaixo, relacionamos quem pode solicitar visto de imigração na categoria com base em família, qual o visto deve
ser solicitado e quais os requisitos.

Imigrantes baseados em relação de parentesco

Tipo de Visto

F1- Primeira

preferência

Pode ser solicitado por

Requisitos

O que fazer ?

Filhos solteiros maiores de
21 anos de cidadãos
americanos.
Cônjuges e filhos solteiros

F2A - Segunda menores de 21 anos de
preferência

residentes permanentes.

Filhos solteiros maiores de

F2B - Segunda 21 anos de residentes
preferência
permanentes.

F3 - Terceira

preferência

F4 - Quarta
preferência

Filhos casados maiores de
21 anos de cidadãos
americanos.

Irmãos e Irmãs de cidadãos
americanos

O cidadão americano ou residente permanente
legal (LPR) que é o parente, deve entrar com um
requerimento I-130 em nome do solicitante no
escrtório do USCIS.

Visto americano de imigrante com base em emprego
12. Quem pode solicitar o visto americano de imigrante com base em emprego?
Da mesma forma que o visto americano de imigração com base em família, enquadram-se, na categoria com base em emprego,
as pessoas cujo tempo de processamento do Green Card é longo, sujeitando-se ao limite numérico anual.
Antes de entrar com o pedido, os solicitantes de petições com base em emprego, como profissionais liberais, trabalhadores
qualificados e não qualificados, precisam obter certificados do Departamento do Trabalho atestando que não há trabalhadores
qualificados disponíveis nos EUA para o emprego proposto.
13. Quais são os tipos de vistos de imigração que as pessoas desta categoria devem solicitar e quais os requisitos?
Na tabela abaixo, relacionamos quem pode solicitar visto americano de imigração na categoria com base em emprego,
qual o visto deve ser solicitado e quais os requisitos. Estas pessoas necessitam de um requerimento I-140 aprovado pelo
USCIS nos EUA.

Imigrantes com base em emprego

Tipo de Visto

Pode ser solicitado por

O que fazer ?

E1 -

Pessoas com capacitação em ciências, artes, educação,
negócios ou esportes; professores e pesquisadores
excepionais, e determinados executivos e gerentes
de multinacionais.

Estes trabalhadores podem entrar com o
requerimento em seu próprio nome no
USCIS.

Trabalhadores
priotários

E2 -

Menbros de
Categorias
Profissionais

E3 -

Profissionais
liberais,
trabalhadores
qualificados

Profissionais com titúlos acadêmicos avançados, e pessoas
com extraordinária capacitação em ciências, artes e negócios.

Profissionais com diploma de bacharelado, trabalhadores qualificados
com pelo menos dois anos de experiencia e outros trabalhadores cujas
aptidões estão em falta nos EUA.

EW -

Trabalhadores não qualificados constituem uma
Trabalhadores
subcategoria da classe de vistos E3
não qualificados

A petição deve ser feita pelo futuro
empregador

E4 -

A Maioria dos imigrantes especiais devem
ter um Formulário I-360 preenchido em
seu nome.

Imigrantes
Especiais

I5 -

Investidores

C5 -

Criação de
empregos de
forma geral

Determinados trabalhadores e ministros religiosos
e determinados funcionários de organizações
internacionais do governo dos EUA.

Pessoas que criem empregos para pelo menos dez
cidadãos americanos que não sejam parentes, ao investir
Um entrevistador precisa dar entrada em
capital em uma nova empresa comercial nos EUA.
um Formulário I-526 no escritório mais
O capital mínimo exigido é entre US� 500 mil e
próximo do USCIS nos EUA
US� 1 milhão, dependendo da taxa de emprego na
área geográfica.

Pessoas investindo pelo menos US� 1 milhão para abrir
uma nova empresa que empregará pelo menos dez
cidadãos americanos ou LPRs. Tal investimentos poderá
ser feito em qualquer lugar dos EUA fora de uma área alvo.

T5 -

Criação de
empregos em
áreas alvo

Pessoas Investindo pelo menos US� 500 mil para abrir uma nova
empresa que empregará ao menos dez cidadãos americanos ou
LPRs em uma área alvo para criação de empregos. Áreas alvo para
criação de empregos são definidas como áreas rurais ou áreas com
altas taxas de desemprego (pelo menos 150% da taxa média nacional).
Estatísticas do Censo e do Departamento do Trabalho dos EUA são usadas
para determinar se um local particular se enquadra na definição de área alvo
para criação de empregos.

Além de entrar com a petição e enviar a documentação para o governo americano, os solicitantes do visto de imigrante
devem submeter-se a exames médicos e entrevista.
Fonte: http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/immi_types.html
Este post é meramente informativo e as informações contidas nele não devem ser consideradas como aconselhamento jurídico.
Cada caso tem suas particularidades e deve ser avaliado por um profissional espec

