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Original page: Tudo o que você precisa saber sobre vistos de não-imigrantes de os EUA

Os vistos de não imigrante são obrigatórios para quem
viaja para os Estados Unidos e não se qualifica para o
Programa de Isenção de Vistos . Os vistos de não
imigrante servem para visitas  de turismo,  negócios,
trabalho ou estudo. Se já sabe qual o tipo de visto que
necessita obter, SOLICITE-O AGORA.

Antes de inicar o processo de solicitação, o solicitante deverá determinar qual tipo de visto será o
mais apropriado para sua viagem. Por favor, clique nos links abaixo para maiores informações sobre
cada tipo de visto.

Consulte a página da taxa de solicitação de visto para verificar o custo da taxa a ser paga. Além
dessa taxa obrigatória para todos os solicitantes, certos tipos de vistos exigem o pagamento de taxas
adicionais. A taxa de solicitação de visto só poderá ser paga em reais, euros ao passo que as taxas
adicionais de certos tipos de visto poderão ser pagas em reais, euros, dólares ou com cartões de
crédito.

 

Categoria de
Visto Descrição Taxa Adicional

(dólares)
Visto A-1/A-2 Diplomatas & funcionários de governos estrangeiros sem taxa
Visto A-3 Empregado doméstico de um portador de visto A-1/A-2 sem taxa

Visto B-1 Visitantes de negócios , empregados domésticos,
estudantes acadêmicos e pesquisadores sem taxa

Visto B-2 Férias, turismo ou tratamento médico sem taxa
Visto C-1 Trânsito pelos Estados Unidos sem taxa
Visto C-1/D Visa Tripulantes de aeronaves ou embarcações marítimas sem taxa
Visto F-1 Estudantes: acadêmicos e vocacionais Taxa de SEVIS
Visto G-1/G-4 Funcionários de organismo internacional sem taxa
Visto G-5 Empregado doméstico de um portador de visto G-1/G-4 sem taxa
Visto H Trabalhadores temporários incluindo o estagiário (H-3) $100,00
Visto I Jornalistas e membros da mídia $100,00
Visto J-1 Intercambistas , Acadêmicos, Au-Pairs, Estagiários Taxa de SEVIS

Visto L trabalhadores temporários (transferência na mesma
empresa) $100,00
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https://usvisa-info.com/
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/diplomats.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/domestic-a.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/business-visa.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/domestic-b.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/student-researcher.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/tourist.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/transit.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/crew.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/students.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/intlorg.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/domestic-a.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/tempworkers.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/media.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/exchange.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/aupairs.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/internship.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/intra-transfer.html
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/intra-transfer.html


PDF Acrobat www.drmoises.com 2

Visto L (Blanket) trabalhadores temporários (transferência na mesma
empresa) (múltiplos estrangeiros) $500,00

Visto M Estudantes vocacionais Taxa de SEVIS

Visto O or P Pessoas com habilidades extraordinárias em Ciências,
Artes, Educação, Negócios ou Atletismo $40,00

Visto Q Intercâmbio cultural internacional $40,00
Visto R Trabalhadores religiosos $70,00
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