PDF Acrobat

www.drmoises.com

1

Original page: Imigração: CASADO MENOS DE 2 ANOS? Precisa renovar o seu Green Card?

Se vocÃª for casado menos de 2 anos e foi patrocinado para o green card pelo seu cÃ´njuge, vocÃª
jÃ¡ pode ter recebido a comunicaÃ§Ã£o para preencher o formulÃ¡rio I-751. Se nÃ£o, assegure-se de
preenchÃª-lo em tempo hÃ¡bil. A lei determina que seja concedido o green card condicional por dois
anos para qualquer pessoa que esteja casada menos de 2 anos na data da entrevista para o ajuste de
status. Noventa dias antes de completar de 2 anos de green card condicional, o casal deverÃ¡
preencher junto o formulÃ¡rio I-751, anexando comprovantes de que os dois estÃ£o vivendo
maritalmente. Este formulÃ¡rio deverÃ¡ ser preenchido junto ao Centro de ServiÃ§o Regional. Uma
vez preenchido, o seguinte ocorre:
1. A partir do recebimento do pedido do formulÃ¡rio I-751, o Centro de ServiÃ§o Regional envia
um recibo notificando o imigrante condicional sobre a concessÃ£o de 12 meses de extensÃ£o da
permissÃ£o de trabalho e autorizaÃ§Ã£o de viagem ao exterior.
2. Os pedidos do I-751 sÃ£o processadas de acordo com a data de recebimento.
3. Os pedidos do I-751 sÃ£o revisadas por um oficial do Centro de ServiÃ§o , que irÃ¡ revisar o
pedido para determinar se o mesmo estÃ¡ correto e completo. Logo apÃ³s, o oficial irÃ¡ revisar a
documentaÃ§Ã£o de evidÃªncia submetida e irÃ¡ determinar se haverÃ¡ necessidade de uma
entrevista ou nÃ£o. O sistema computadorizado determina atravÃ©s de um processo aleatÃ³rio que
casos deverÃ£o ser selecionados para entrevista.
4. O escritÃ³rio local Ã© responsÃ¡vel pela determinaÃ§Ã£o da porcentagem do nÃºmero de
entrevistas disponÃveis para cada dia.
5. Se a petiÃ§Ã£o for determinada para a entrevista aleatoriamente, o analista do VSC (Vermont
Service Center) irÃ¡ anotar esta informaÃ§Ã£o no processo, que serÃ¡ relocado para o escritÃ³rio
destinado ao esquema de entrevista.
6. Se o caso for selecionado para entrevista e nÃ£o houver nenhum espaÃ§o disponÃvel, o caso
fica guardado no Vermont Service Center atÃ© que o escritÃ³rio local marque a data da entrevista
ou solicite o processo.

De modo geral, a menos que vocÃª receba uma aprovaÃ§Ã£o pelo correio dentro de poucos meses
apÃ³s o envio do pedido, vocÃª pode esperar ser chamado para uma entrevista. O processo pode
levar atÃ© um ano e meio.
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