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Visto EB-2 
 

 

 

EB-2 é uma categoria de preferência de visto de imigrante para 

residência permanente baseada em emprego nos Estados 

Unidos, criada pelo Ato de Imigração de 1990. A categoria inclui 

“membros de profissões que possuem diplomas avançados ou 

seus equivalentes” e “indivíduos que devido a suas habilidades 

excepcionais nas ciências, artes ou negócios vão beneficiar 

substancialmente a economia nacional, cultura ou interesses 

educacionais ou o bem-estar dos Estados Unidos e cujos 

serviços nas ciências, artes, profissões ou negócios são 

procurados por um empregador nos Estados Unidos.” Os 

candidatos (com exceção dos candidatos que se candidatam a 

uma isenção conhecida como National Interest Waiver) 

devem,geralmente, possuir um certificado de trabalho 

aprovado, uma oferta de trabalho e o seu empregador deve 

entrar com uma Petição de Imigrante para Trabalho Estrangeiro 

(Formulário I-140) com o USCIS . 

   

Top 10 Perguntas sobre o Visto EB-2 

1. É necessário que um beneficiário com pedido de Green 

Card sob a classificação EB-2 (com base em um 

mestrado nos EUA) tenha um diploma de uma 

universidade americana credenciada? 

2. Quais diplomas se qualificam para o EB-2? 

3. O que é o certificado de trabalho PERM? 

4. Como você pode evitar o certificado de trabalho PERM? 

5. O que é o  National Interest Waiver (NIW)? 

6. Existe alguma restrição de viagem no visto de imigrante 

EB-2? 

7. Posso trazer meus dependentes para os EUA com um 

visto de imigrante EB-2? 

8. Quanto tempo leva para processar a petição para o visto 

EB-2? 

9. Posso acelerar o processo para a petição? 

10. Como eu posso apelar de uma negação do meu Form I-

140 Petição de Imigrante para Trabalhador Estrangeiro? 
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Top 10 Perguntas sobre o Visto EB-2 

1.É necessário que um beneficiário com pedido de Green Card sob a classificação EB-2 (com base em um mestrado nos EUA) 

tenha um diploma de uma universidade americana credenciada? 

Resposta: 

O diploma de um beneficiário deve ser de uma universidade credenciada para que o beneficiário seja considerado elegível para um 

Green Card sob a classificação EB-2. Evidências como a certificação SEVIS ou a aprovação do conselho estadual, que confirmam 

que a universidade é uma instituição educacional legítima, não são suficientes para mostrar o credenciamento para o propósito de 

Green Card. 

2.Quais diplomas se qualificam para o EB-2? 

O USCIS esclareceu o que é considerado equivalente a um Mestrado dos EUA para a Categoria 2 baseada no Trabalho. Cada 

petição e sua documentação comprobatória são examinadas caso a caso e as equivalências de graduação são baseadas nas 

evidências apresentadas com o caso individual. Entretanto, o conteúdo a seguir contém as instruções gerais: 

      1.Mestrado nos EUA - Contanto que seja na área exigida, nenhum documento adicional é requerido. 

2. Bacharelado de quatro anos + Mestrado de dois anos (Índia) - Com diplomas nas mesmas áreas ou áreas relacionadas, isso 

geralmente será considerado o equivalente a um mestrado nos EUA e nenhum documento adicional é necessário. 

3. Bacharelado de três anos + Mestrado de três anos (Índia) - Com diplomas nas mesmas áreas ou em áreas relacionadas, 

isso geralmente será equivalente a um mestrado nos EUA e nenhum documento adicional é necessário. 

4. Bacharelado de três anos + diploma de pós-graduação de um ano + Mestrado de dois anos (Índia) com diplomas no mesmo 

campo ou em área semelhante - Isso geralmente seria considerado o equivalente a um diploma de bacharel mais um ano 

adicional de educação. Portanto, o beneficiário também precisa ter cinco anos de experiência progressiva. Se o diploma de 

pós-graduação for determinado como educação de pós-graduação progressiva, que é uma continuação do Bacharelado de 

três anos, é possível que isso seja considerado o equivalente a um Mestrado dos EUA e não haveria necessidade de 

estabelecer cinco anos progressivos experiência. 
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5. Bacharelado de três anos + Mestrado de dois anos (Índia) - Geralmente, isso seria o equivalente a um Bacharelado + um 

ano e exigiria cinco anos de experiência progressiva para se qualificar sob categoria de 2ª preferência (EB-2). 

6. Bacharelado de três anos + Mestrado de dois anos (Índia) + experiência de pós-mestrado progressiva de cinco anos – Em 

geral, os graus educacionais seriam determinados como o equivalente a um Bacharelado nos EUA + um ano e o beneficiário 

atenderia ao requisito legal. 

7. Bacharelado de três anos + Mestrado de dois anos + diploma de pós-graduação de um ano (Índia) - Geralmente, isso seria o 

equivalente a um Bacharelado mais um ano e exigiria cinco anos de experiência progressiva para se qualificar sob a 

categoria de segunda preferência (EB-2). Se o diploma de pós-graduação for determinado como educação de pós-

graduação progressiva que é uma continuação do bacharelado de três anos ou do mestrado de dois anos, é possível que 

isso seja considerado o equivalente a um mestrado dos EUA, e haveria não há necessidade de estabelecer uma experiência 

progressiva de cinco anos. 

 

A petição precisa incluir documentação, como um registro acadêmico oficial mostrando que o estrangeiro possui um diploma  

avançado nos EUA ou um diploma equivalente no exterior, ou um registro acadêmico oficial mostrando que o estrangeiro possui um 

diploma de bacharelado nos EUA ou um diploma equivalente estrangeiro e cartas do atual ou ex-empregadores demonstrando que 

o estrangeiro tem pelo menos cinco anos de experiência progressiva pós-bacharelado na especialidade. A experiência de pós-

bacharelado deve refletir níveis crescentes ou avançados de responsabilidade e conhecimento na especialidade. A profissão deve 

ser uma ocupação para a qual o diploma de bacharelado ou o seu equivalente estrangeiro seja o requisito mínimo para o ingresso 

na área. 

3.O que é o certificado de trabalho PERM? 

Resposta: 

Ambos os vistos EB2A e EB2B requerem o patrocínio do empregador para enviar a sua solicitação. Você pode enviar a sua própria 

petição para o visto EB2C podendo pular esse passo. Entretanto, se você está solicitando o visto EB2A ou EB2B, o seu 

patrocinador deve preencher o certificado de trabalho PERM. 
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O propósito do cetificado de trabalho PERM é proteger os trabalhadores dos EUA e o mercado de trabalho americano. Você deve 

ter uma certificação de trabalho PERM aprovada antes de enviar qualquer outro documento. Isso é feito enviando o Formulário ETA 

9089 ao Departamento do Trabalho. 

4.Como você pode evitar o certificado de trabalho PERM? 

Resposta: 

Você pode evitar a necessidade do certificado PERM de trabalho através do EB-2 somente se você estiver se candidatando para o 

National Interest Waiver (NIW). 

5.O que é o National Interest Waiver (NIW)? 

Resposta: 

Uma petição de Isenção de Interesse Nacional (NIW) se enquadra na categoria de imigração de segunda preferência baseada em 

emprego (EB-2). Para a maioria das candidaturas EB-2 os peticionários precisam de uma oferta de emprego permanente e um 

certificado de trabalho aprovado.Entretanto, um NIW solicita que esses requisitos sejam dispensados por causa do "interesse 

nacional dos Estados Unidos", permitindo assim que um candidato solicite esse status sem uma certificação de trabalho ou uma 

oferta de emprego de um empregador dos EUA. 

Para se qualificar para um petição NIW o beneficiário ou candidato precisa ter um “diploma avançado” ou “habilidade excepcional” 

em ciências, artes ou negócios. O beneficiário precisa demonstrar com persuasão que o proposto esforço dele ou dela tem ambos, 

mérito substancial e importancia nacional, que ele ou ela está bem posicionado para avançar nesta jornada e portanto seria 

benéfico para os Estados Unidos dispensar os requerimentos padrão de uma oferta de trabalho e de um certificado de trabalho. 

Enquanto cada caso do NIW é julgado de acordo com seus méritos individuais, o ônus da prova recai sempre sobre o requerente ou 

beneficiário para estabelecer que a isenção da certificação de trabalho será do interesse nacional dos EUA. 

Até mesmo se o beneficiário não tiver empregador ele ou ela pode entrar com uma petição em benefício próprio. Em alternativa, o 

empregador dos EUA pode entrar com uma petição NIW em nome de um estrangeiro. Adicionalmente, o beneficiário pode entrar 

com outras petições imigratórias sob categorias apropriadas ou relacionadas, como uma petição EB-1A enquanto uma petição NIW 

está pendente. 

6.Existe alguma restrição de viagem no visto de imigrante EB-2? 
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Resposta: 

Não. O Departamento de Estado não impõe nenhuma restrição sobre o número de vezes que você pode viajar para dentro e fora 

dos EUA. 

7.Posso trazer meus dependentes para os EUA com um visto de imigrante EB-2? 

Resposta: 

Sim, após a aprovação do seu Formulário I-140, Petição de Imigrante para Trabalhador Estrangeiro, seu cônjuge e filhos menores 

de 21 anos podem solicitar vistos de imigrante por meio de Ajuste de Status nos EUA ou por meio de processamento consular em 

um consulado dos EUA fora dos EUA. 

8.Quanto tempo leva para processar a petição para o visto EB-2? 

Resposta: 

O tempo do processo total pode variar tremendamente dependendo do seu país de origem e do centro de serviço que processa o 

seu I-140. Em média, no entanto, a petição leva aproximadamente, seis meses para ser processada. 

Se for requerido a você obter um certificado de trabalho PERM, então isso poderia levar de oito meses a dois anos dependendo se 

o seu empregador é auditado ou não após o processo de recrutamento. 

9.Posso acelerar o processo para a petição? 

Resposta: 

Você pode querer optar pelo serviço de processamento premium. Este recurso opcional é oferecido pelo USCIS e reduz o tempo de 

processamento de sua petição de cerca de seis meses para 15 dias corridos por uma taxa de $ 1.440. 

10.Como eu posso apelar de uma negação do meu  Form I-140 Petição de Imigrante para Trabalhador Estrangeiro? 

Resposta: 
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Se o seu Formulário I-140, Petição de Imigrante para Trabalhador Estrangeiro for negado, você apresentar o Formulário I-290B, 

Notificação de Apelação junto com a taxa exigida no Centro de Serviço Regional do USCIS apropriado dentro de 33 dias após a 

negação ser recebida. 

 


