DOCUMENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE VISTO CONSULAR-EUA
01)-Passaporte com validade mínima de 06 meses.
02)-Uma foto de tamanho 5x5 recente (3-meses) colorida com fundo branco,
ocupando 75% do espaço de posição frontal. Evitar camisa branca e sem óculos.
03)-Formulário (DS-156 / 02.2003) preenchido e assinado.
04)-Formulário (DS-157) preenchido.
05)-Formulário (DS-158) preenchido e assinado para todas as solicitações de Estudo
06)-Os três últimos meses de comprovante de renda (contra cheque/holerites). Se
for empresário ou autônomo, anexar Decore dos três últimos meses, juntamente com
o Contrato Social e/ou última alteração contratual, cartão do CNPJ/Inscrição
Estadual/Inscrição Municipal/última declaração completa do Imposto de Renda com o
recibo de entrega da Empresa – original.
07)-Carteira Profissional de Trabalho – original.
08)-Os três últimos meses de extratos bancários de conta corrente, aplicação e
poupança da pessoa física – original.
09)-Última fatura do cartão de crédito internacional original, com xerox do cartão.
10)-A última declaração do Imposto de Renda completa com o recibo de entrega da
pessoa física ou comprovante de isenção – original.
11)-Escrituras de bens (casa, apartamento, terreno, carro, fazenda e etc.) – original.
12)-Carteira de Identidade – SSP/CR/CPF/ Titulo de Eleitor – original/xerox.
13)-Última fatura da conta de telefone residencial – original.
14)-Última fatura da conta de telefone celular – original.
15)-Certidão de Casamento / Nascimento / Óbito / Divórcio / Processo de Separação
/ Processo de Adoção / Declaração de Convivência Marital – original.
16)-Declaração escolar em papel timbrado da escola ou universidade – original.
17)-Passaporte(s) do(a) passageiros - original.
18)-Passaporte vencido se tiver, para comprovações de vistos anteriores - original.
19)-Carta convite ou qualquer outro documento (original) para comprovação de
solicitação do visto de negócio, juntamente com a carta da empresa no Brasil
confirmando sua efetividade e participação no atendimento do convite ou evento.
20)-Formulário I-20 ou IAP-66, preenchido e assinado, anexo com a taxa SEVIS paga
– original (visto de estudo).
21)-Autorização dos pais ou responsável para o requerente desacompanhado dos
mesmos à solicitar o visto e viajar para EUA – original.
22)-Autorização do pai ou mãe, autorizando um o outro a solicitar o visto para seu(s)
filhos(s).
23)-Diploma ou Certificado de conclusão do curso superior.
24)-Programação da excursão - original.
25)-Entregar todos documentos com 10 dias antes da data da entrevista.
Observação: Entregar todos os documentos acima em ORIGINAL, com 10
dias antes da data de entrevista.
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