Visto O-1

Top 10 Perguntas sobre o visto O-1
O visto O-1 é um visto de não residente dos EUA para pessoas
que demonstram habilidade extraordinária em sua área, a qual
pode ser artes, esportes, negócios, educação ou ciências.
O O1 pode ser considerado o visto de não residente
equivalente ao EB1-1(o qual concede residência permanente).
Isso não significa que os requerimentos para obter o O1 são
mais fáceis: os solicitantes precisam provar que estão no topo
da sua área.

1.Como eu me qualifico para o visto O-1?
2.Quais são os principais benefícios do visto O-1?
3.Quanto tempo eu posso ficar com um visto O-1?
4.Posso levar minha família comigo para os EUA?
5.Como eu solicito um visto O-1?
6.Posso solicitar a residência permanente enquanto eu
estou com status O-1?
7.Posso renovar o visto O-1 nos EUA?
8.Posso trocar um F1 para um visto O-1?
9.O que são cartas de opinião de consultoria ou cartas de
referência que são necessárias para uma petição O-1?
10.Como um visto O-1 se compara a um visto H1-B?
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Top 10 Perguntas sobre o visto O-1
1.Como eu me qualifico para o visto O-1?
Resposta:
Os candidatos devem fornecer evidências suficientes para ao menos três das seguintes condições:
Ter recebido prêmios nacionais ou internacionais ou prêmios de excelência em sua área.
Ser membro de associações cuja filiação exige realizações excepcionais, julgadas por especialistas reconhecidos nacional ou
internacionalmente na respectiva disciplina.
Seu trabalho foi apresentado em publicações comerciais profissionais ou de alto nível, ou na mídia convencional.
O solicitante ter atuado em alguma capacidade como juíz de outros na mesma (ou com relação próxima) área. Isso pode ser
imdividual ou em um painel julgador conjunto.
Ter artigos publicados em publicações comerciais notáveis ou profissionais.
Ter produzido contribuições originais científicas, acadêmicas ou contribuições de negócios de grande sigificância em sua respectiva
área.
Desempenharam funções de liderança ou crítica em organizações ou estabelecimentos conceituados.
Comandar um alto salário ou remuneração por seus serviços.
Outra evidência de conhecimento excepcional não mencionada nos outros critérios acima.
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2.Quais são os principais benefícios do visto O-1?
Resposta:
O status O-1 se distingue dos outro vistos de trabalho pois ele se aplica a diversas categorias de trabalho. Por exemplo, o status H1B é limitado a profissionais e não se aplica a atletas e profissionais do entretenimento. Muitas vezes o visto O é solicitado por
trabalhadores não imigrantes, com habilidades extraordinárias, que falharam em serem incluídos na cota annual H-1B.Isto acontece
porque o visto O não possui nenhuma cota numérica anual.
No visto O-1 o solicitante tem o benefício de poder trabalhar apesar do requisito de residência de estrangeiro de dois anos do visto
J-1. Enquanto a muitos indivíduos que possuem ou possuíram o status J-1 ou J-2 não é permitido obter o status H ou L (até que
eles satisfaçam o requisito de dois anos de residência de estrangeiro ou obtebham uma dispensa) eles podem obter o status O.
Nesses casos, no entanto, o estrangeiro não pode alterar seu status O-1 nos EUA,mas deve obter um visto O-1 em uma Embaixada
/ Consulado dos EUA após seu pedido O-1 ser aprovado pelo USCIS.

3.Quanto tempo eu posso ficar com um visto O-1?
Resposta:
O visto O-1 é válido,normalmente, por três anos. Entretanto, se ele for concedido para a cobertura de um evento específico,
produção ou atividade, o período pode ser menor. As extensões estão disponíveis em incrementos de 1 ano e não há limite para
extensões, no entanto, o titular do visto deve mostrar que continua com a mesma posição ou atividade para a qual o visto original foi
concedido.

4.Posso levar minha família comigo para os EUA?
Resposta:
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Dependentes de um portador de um visto O1 (cônjuge ou filhos solteiros menores de 21 anos) podem solicitar vistos O3 o que os
permite acompanhar o postador do visto O1 durante a duração da sua estadia nos EUA, chegando ao mesmo tempo juntamente
com o portador dio visto O1 ou em uma data posterior.A quem possui o visto O3 é permitido estudar, mas não trabalhar nos EUA.

5.Como eu solicito um visto O-1?
Resposta:
Você não pode solicitar um visto O em seu próprio nome. Geralmente, o empregador deve peticionar para obter o status junto aos
Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA. Você também pode registrar por meio de um agente dos EUA. Esse processo é
freqüentemente usado quando você trabalha para vários empregadores nos Estados Unidos. Assim que a petição for aprovada,
você deverá solicitar um visto O-1 em uma embaixada ou consulado dos EUA.

6.Posso solicitar a residência permanente enquanto eu estou com status O-1?
Resposta:
Os vistos O-1 permitem “dupla intenção” isto significa que você pode solicitar residência permanente sem comprometer sua
elegibilidade para o visto O-1. Além do mis a qualificação para a categoria O-1 é similar aos requerimentos para o EB-1, uma
categoria de residência permanente, como Estrangeiros com Habilidades Extraordinária. Portanto, os portadores de visto O-1
provavelmente são elegíveis para residência permanente sem ter que apresentar um pedido de certificação de trabalho.

7.Posso renovar o visto O-1 nos EUA?
Resposta:
Um visto americano é somente para entrada nos EUA. A data de validade do visto é simplesmente o último dia em que você pode
usar o visto para entrar nos EUA.
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O visto não tem nada a ver com sua capacidade de ficar nos EUA (você não precisa de um visto válido para ficar nos EUA e,
inversamente, ter um visto válido não significa que você pode ficar nos EUA) ao invés disso é o seu status determinado pelo seu I94 garantido na entrada e as regras do seu status que determinam o quanto você pode ficar nos EUA. As pessoas entrando com o
visto O-1 são admitidas pela duração de suas petições mais dez dias,a menos que o passaporte expire antes.(neste caso seu
período de admissão I-94 será limitado pela expiração de seu passaporte). Isto significa que, se seu passaporte não expirar logo,
você será admitido por três anos e este é o tempo que você pode ficar nos EUA. Durante a maioria deste período o seu visto vai
expirar, mas é irrelevante para a sua estadia nos EUA.
Você não pode obter um visto americano dentro dos EUA (com exceção de certos vistos diplomáticos), porque os vistos dos EUA
são exclusivamente para entrar nos EUA, e se você já estiver nos EUA, você não precisa "entrar" (pelo menos não até você sair dos
EUA). Se você deixar os Estados Unidos e seu visto tiver expirado nessa época, você poderá obter um visto dos Estados Unidos
em um consulado dos Estados Unidos em qualquer país estrangeiro em que estiver.

8.Posso trocar um F1 para um visto O-1?
Resposta:
Você pode, se você preencher os requisitos para um visto O-1.
O principal critério de qualificação para um visto O-1 é provar habilidade extraordinãria em um dos campos específicos. Habilidade
extraordinária é demonstrada por aclamação nacional ou internacional sustentada em seu campo específico ou um registro de
conquistas extraordinárias.
Note que o visto O-1 somente se aplica à aclamação individual de uma pessoa e não de um grupo. Ser membro de um grupo com
habilidades ou realizações extraordinárias não o qualificará, por si só, para o visto O-1.

9.O que são cartas de opinião de consultoria ou cartas de referência que são necessárias para uma petição O-1?
Resposta:
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O primeiro passo para uma petição de visto O é obter uma opinião consultiva de uma entidade de consultoria apropriada, como um
grupo de pares, organização de trabalho ou organização de gestão. A opinião consultiva deve indicar se a pessoa se qualifica como
um estrangeiro de habilidade extraordinária e se tais habilidades extraordinárias são necessárias para as atividades a serem
desenvolvidas pelo estrangeiro. Se o estrangeiro está buscando um visto O-1B (para um indivíduo com realizações extraordinárias
em filmes ou televisão), a opinião consultiva deve vir de um sindicato de trabalho apropriado e de uma organização de gestão com
experiência na área de habilidade individuais.
Uma carta consultiva não é requerida nas seguintes circunstâncias:
É requisitado um tratamento expedito da petição (isso só pode ser feito no caso de uma exigência, como um evento que o
estrangeiro O-1 proposto precisa comparecer, antes que uma opinião consultiva possa ser obtida)
Uma entidade de consultoria não existe como estabelecido pelo peticionário ou SOMENTE para estrangeiros com habilidade
extraordinária nas artes, poderá ser dispensada a opinião consultiva em virtude de uma consulta realizada nos dois anos anteriores
a respeito de admissão anterior para prestação de serviços semelhantes.

10.Como um visto O-1 se compara a um visto H1-B?
Resposta:
Muitas vezes, um profissional vindo pra os Estados Unidos pode, tecnicamente, se qualificar para diferentes vistos de trabalho de
não imigrante, devido as suas acadêmica, profissional ou premiada qualificação. Solicitar o visto correto pode aumentar
significativamente as chances de obter aprovação. Variáveis como cotas anuais, tempo limite dos vistos e requerimentos de
residência podem conduzir ao visto de trabalho específico. Dependendo da situação, um estrangeiro pode achar mais benéfico
solicitar um H-1B em vez de um O-1, ou vice-versa.
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