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Original page: Green Card para Esposo(a) falecido(a)

O esposo de um cidadÃ£o americano falecido pode qualificar para imigraÃ§Ã£o dos Estados Unidos
como um parente imediato imigrante contanto que tenha  casado a quando da ocasiÃ£o em que a
morte ocorreu, e a aplicaÃ§Ã£o Ã© arquivada dentro de 2 anos apos a morte.

A primeira etapa para estabelecer sua elegibilidade para imigrar aos Estados Unidos Ã© apresentar
uma petiÃ§Ã£o de visto de imigrante para vocÃª no escritÃ³rio do serviÃ§o de ImigraÃ§Ã£o e
Cidadania (USCIS) que tem jurisdiÃ§Ã£o sobre seu lugar de residÃªncia:

Se vocÃª e seu esposo cidadÃ£o americano (peticionÃ¡rio) residiam no exterior na Ã©poca da●

morte de seu esposo, a petiÃ§Ã£o pode ser arquivado em um escritÃ³rio do Consulado Americano.
A prova de residÃªncia no paÃs e exigida. Se a petiÃ§Ã£o for aprovada, o USCIS enviarÃ¡ uma
petiÃ§Ã£o aprovada para o Departamento de Visto na Embaixada para posterior processamento.

Se vocÃª residia no extrangeiro enquanto seu esposo residia nos E.U.A. antes da morte, vocÃª●

deverÃ¡ aplicar atravÃ©s do escritÃ³rio do USCIS que tiver jurisdiÃ§Ã£o sobre a residÃªncia
americana. O processo pode levar vÃ¡rios meses. O USCIS enviarÃ¡ uma petiÃ§Ã£o aprovada do
Centro Nacional de Visto para posterior processamento.

O NVC irÃ¡ emitir um pacote para vocÃª preparar. Este pacote contÃ©m toda a informaÃ§Ã£o vital●

necessitada para aprovar o visto permanente (Green Card). VocÃª enviarÃ¡ o pacote completo e
preenchido ao Consulado dos E.U.A. com jurisdiÃ§Ã£o sobre o local de residÃªcia de seu esposo
americano.

O Consulado dos Americano irÃ¡ notificar a data da entrevista e do endereÃ§o para o exame●

mÃ©dico e coleta das impressÃµes digitais mÃ©dicas.

AJUSTE DE STATUS ENQUANTO NOS ESTADOS UNIDOS

O(A) viÃºvo(a) de um cidadÃ£o americano pode qualificar para o " ajuste do status " quando nos
Estados Unidos como um parente imediato. Isto pode ser feito somente quando o esposo extrangeiro
(1)  entrou  com um visto  ou  programa  da  renÃºncia  do  visto  (quando  da  entrada  ilegal)  (2)
apresentou uma aplicaÃ§Ã£o para o status de imigrante com o USCIS antes de 4/30/01 ou com o
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Departamento do Trabalho para a contrato de trabalho antes de 4/30/01. Todos os demais que
entraram ilegalmente nos Estados Unidos terÃ£o que fazer o processamento do visto e poderÃ£o ter
que se aplicar para uma renÃºncia da barra 3 a 10 anos.

O aplicaÃ§Ã£o para ajuste de status Ã© arquivado com o escritÃ³rio local  do USCIS que tem
jurisdiÃ§Ã£o sobre a residÃªncia do peticionÃ¡rio. O pacote Ã© arquivado geralmente com uma
aplicaÃ§Ã£o para a autorizaÃ§Ã£o do emprego e se desejado com o pedido de permissÃ£o viajar
durante o processo (Advance Parole). Alguns meses mais tarde uma carta-notÃcia e enviada ao
aplicante para (1) aperecer para o processamento da autorizaÃ§Ã£o de trabalho,  (2)  coleta de
impressoes digitais e (3) comparecerem a entrevista do ajuste de status.

Direitos de sobrevivÃªncia Gerais

A nova lei  tambÃ©m permite que as pessoas a  aplicar  para a residÃªncia permanente,  se as
petiÃ§Ãµes  foram apresentadas  antes  da  morte  do  requerente  ou  imigrante  principal,  caso  o
beneficiÃ¡rio  ou  beneficiÃ¡ria  derivado  residia  estanho  os  EUA  no  momento  da  morte  do
patrocinador da morte e dos indivÃduos continua a residir na os EUA Assim, se vocÃª Ã© o filho de
um indivÃduo que apresentou ou foi o principal beneficiÃ¡rio de uma petiÃ§Ã£o de base familiar ou
de trabalho baseada, a lei poderÃ¡ permitir que vocÃª arquivar para a residÃªncia permanente. A lei
inclui vocÃª, se vocÃª Ã©:

parentes imediatos●

PetiÃ§Ãµes baseadas em preferÃªncias de famÃlia ●

dependentes de petiÃ§Ãµes com base no emprego do falecido ●

Os refugiados e asilados ●

NÃ£o-imigrantes em T ou U estado. ●

ViÃºvo (a) de um militar EUA●

Para  os  cÃ´njuges  sobreviventes  de  falecidos  membros  militares  dos  EUA que  morreram em
combate, hÃ¡ benefÃcios distintos de imigraÃ§Ã£o sob a seÃ§Ã£o 1703 da Lei PÃºblica 108-136. Os
indivÃduos  nessas  categorias  podem  auto-petiÃ§Ã£o  para  o  status  "parente  imediato"  no
FormulÃ¡rio  I-360.
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