QUESTIONÁRIO CONFIDENCIAL DE PRÉ-CONSULTA SOBRE IMIGRAÇÃO

Data:

Existem várias maneiras de se qualificar para a Imigração nos Estados Unidos, existem vários tipos
diferentes de Vistos. Antes de agendarmos uma consulta, pedimos-lhe que nos ajude a perceber melhor
a sua situação ao completar este pequeno questionário. Faça uma pequena pesquisa por si mesmo/a
(https://miamiadvogado.com/imigracao/), para que possamos ter uma conversa inteligente acerca de que
método lhe poderá ajudar a atingir o seu Sonho Americano.

INFORMAÇÃO PESSOAL:
Nome (Sr./Sra.):
Nome de Família

Primeiro Nome

Data de Nascimento (mês/dia/ano):

Nome do Meio
____________

Cidade e País de Nascimento:

__________________

Outras Nacionalidades: __________________________________________________
É casado/a? SIM / NÃO
(Se Sim, qual é a nacionalidade do seu cônjuge? _____________________________)
Tem crianças que queira incluir na petição do visto? SIM / NÃO
(Se sim, qual é a(s) idade(s)? _________________________________________________)
Telefone Estrangeiro #:

_____________________________

Endereço de E-mail:

_________________

QUALIFICAÇÕES E APTIDÕES:
Tem algum curso(s) do ensino superior? SIM / NÃO
(Se Sim, por favor especifique: Ex: Tenho um Doutoramento em Pesquisa Biomédica.
Tem fundos monetários que esteja disposto a investir nos E.U.A? SIM / NÃO
(Se Sim, por favor especifique a quantia em dólares americanos: Ex: Sou um empresário no meu país,
atingi a idade da reforma, e tenho uma fortuna substancial para investir num Visto nos E.U.A, pelo
menos $5 Milhões de Dólares Americanos.
É altamente qualificado num campo/área específico(a)? SIM / NÃO
(Se Sim, explique brevemente: Ex: Criei um software que foi adotado em todo o mundo.
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Tem uma oferta de emprego atual de um empregador dos E.U.A? SIM / NÃO
(Se Sim, por favor especifique: Ex: Tenho uma oferta de emprego numa Clínica de Oncologia em
Nashville, TN.

HISTÓRICO DO VISTO NOS E.U.A:
Já viveu ou trabalhou nos E.U.A sem permissão? SIM / NÃO
(Se Sim, explique brevemente: Ex: Excedi a estadia estipulada no meu Visto B-2 em 1993, mas retornei
a casa em 1994.
Já se candidatou e foi-lhe negado um Visto para os E.U.A? SIM / NÃO
(Se Sim, explique brevemente: Ex: Não, nunca visitei nem me candidatei aos E.U.A.
Porque pensa que se qualificará para um Visto dos E.U.A?
Ex: Eu pesquisei a imigração para os E.U.A. e penso que me qualifico para o Visto EB-5 porque tenho
pelo menos $900,000.00 Dólares Americanos para investir, quero que as minhas crianças cresçam um
ambiente seguro, e que vão para a escola no E.U.A, e quero viver em Houston, TX, perto do meu irmão.
Esse é o meu Sonho Americano.
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