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Original page: O processo de aplicação para a Cidadania dos EUA

A aplicação deve ser enviada por correio para o Serviço de Imigração.
Após a apresentação da sua aplicação, primeiramente você receberá um recibo, seguido de uma notificação
informando a data da sua entrevista junto ao Serviço de Imigração. O período de espera após o recebimento varia de
acordo com os Escritórios do Serviço de Imigração. Muitos deles são extremamente sobrecarregados, e o período de
espera pode levar vários meses.
No ato da entrevista, o examinador revisará a aplicação detalhadamente, verificando com exatidão e completamente.
O examinador poderá solicitar alguns documentos, tais como: sentenças de divórcio e documentos relacionados com
algum antecedente criminal.
Então, você será testado na sua capacidade de ler e escrever inglês. Você deve demonstrar no mínimo um
conhecimento básico de conversação em inglês, e também ser capaz de escrever frases simples, tal como: "My house
is beautiful" ou "I like living in New York."
O examinador testará seu conhecimento de história e governo americano. Existem aproximadamente 100 perguntas
das quais o examinador geralmente pode escolher somente algumas delas. Entretanto, às vezes o examinador pode
perguntar vinte ou mais questões. As questões variam do nome do presidente a divisão da forma democrática de
governo, o número de senadores, a razão pela qual se comemora o dia Quatro de Julho.
Se no decorrer da entrevista, você tiver um problema com o inglês das questões sobre história ou governo, o caso
pode ser remarcado mais uma vez. Se houver problema em relação a residência ou boa conduta moral, você poderá
submeter documentos adicionais para convencer o examinador. Porém, se o problema não for tão simples, você
deverá contatar um advogado.
Supondo que o caso está aprovado, você receberá uma comunicação da data da cerimônia de juramento, na qual
você receberá o seu certificado de naturalização.

A Entrevista de Cidadania
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Traga os itens relacionados abaixo para a sua entrevista de naturalização. Todos os documentos devem ser originais,
ou uma cópia autenticada. Qualquer documento em língua estrangeira deve vir acompanhado com a tradução em
inglês. O tradutor deve afirmar se ele/ela é habilitado para traduzir, e que a tradução é precisa.
Documentos Requisitados Para Todos os Entrevistados

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Seu cartão de registro de estrangeiro (Green Card);
Identificação com foto (carteira de motorista estadual, ou carteira de identificação estadual);
Seu passaporte (s) e qualquer documento de viagem emitido pelo USCIS.;
Se em alguma ocasião você foi preso, deve trazer um relatório(s) completo(s) da prisão, disposição
autenticada do tribunal, relatório do(s) processo(s) judicial(ais) (se aplicável), incluindo registros
que podem ter sido lacrados ou apagados. Se um registro não estiver mais disponível, você deve
apresentar documentação de agências especializadas, comprovando a não disponibilidade.
Cópias da Declaração do Imposto de Renda dos últimos anos. Favor trazer cópias de qualquer
correspondência relacionada com negociações de pagamento, e cópias de qualquer declaração
reinvindicada quando você era um não residente.
Se você é homem, e com idade entre 18 e 31, favor trazer prova de registro no Sistema de Serviço
Militar na faixa de idade entre 18 e 26 anos. (Telefone do Sistema de Serviço Militar: 847-688-6888
ou Você pode solicitar a Carta sobre o seu status no site da Sistema de Serviço Seletiva).
Nota: Se você faltou com o registro no Sistema de Serviço Militar antes de alcançar a idade de 26
anos, a coisa mais fácil poderia ser a de esperar até que você esteja 31 anos para requerer a
cidadania.
Se você não for apto para fazer o juramento completo de fidelidade, favor trazer uma carta de sua
igreja, explicando como sua crença religiosa o impede de fazer o juramento por completo.
Se você tem filhos menores residindo fora da sua casa, favor trazer evidência do pagamento de
suporte financeiro, tal como: cheques cancelados, recibos de ordem de pagamento, e extratos
bancários indicando o registro do pagamento, juntamente com as cópias de qualquer ordem do
tribunal ou governamental, relacionada com o pagamento estipulado

Para Casos Baseados em Casamento com Cidadãos Americanos, os seguintes documentos devem ser
submetidos:

1. Comprovante que o esposo (a) vive com um cidadão americano mais de três anos, tal como: certidão
de nascimento, certificado de naturalização, certificado de cidadania, ou passaporte americano;
2.

Sua certidão de casamento;

3.

Prova do término de todos os casamentos anteriores de ambos (se aplicável);

4. Evidência da boa-fé do casamento. Traga qualquer documento que possa ajudar no estabelecimento
da veracidade do seu casamento, tal como: (mas não se limite somente a estes) declaração de imposto de
renda conjunta, escrituras, contratos de aluguel ou documentos de propriedade de imóveis, cartões de
crédito, prova de outros bens conjuntos, tais como: investimentos, ações, apólices, automóveis, seguro de
vida, seguro de saúde;
5.

Certidão de nascimento dos filhos.
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Mais informações sobre como se tornar um cidadão EUA
●
●
●
●
●

●

O processo
Requisitos
Cidadania derivado para crianças
Você pode passar o teste de cidadania?
O teste em Português

O teste para Idosos

http://www.601waiverlawyers.com/page-439.O-processo-de-aplicao-para-a-Cidadania-dos-EUA.html

