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Original page: R Visa - visto de não imigrante para trabalhadores religiosos

Se você precisar vir aos Estados Unidos para trabalhar numa posição de religioso para uma igreja da
mesma denominação da qual você tem sido um membro, o visto R-1 para religioso é normalmente o
passo inicial. Trabalhadores profissionais e não-profissionais numa variedade de ocupações
religiosas podem se qualificar a usar o visto R para tempporariamente viver e trabalhar nos Estados
Unidos. Os vistos R são inicialmente concedidos por até três anos e podem ser prorrogados em
aumentos de até dois (2) anos, com um potencial máximo de estadia nos Estados Unidos de não
exceder a cinco (5) anos. Ao cônjuge e filhos não casados com idade abaixo de 21 anos podem ser
concedidos o status de visto R-2. Os portadores do visto R-2 podem acompanhar o principal portador
do visto R durante a tarefa nos Estados Unidos, mas os portadores do visto R-2 não são autorizados
ao emprêgo nos Estados Unidos.
Trabalhadores religiosos incluem ministros de religiões que são autorizados por uma denominação
religiosa reconhecida para conduzir cultos religiosos e executar outros deveres normalmente
realizados por membros da congregação tais como administração de sacramentos, ou seus
equivalentes. O termo não se aplica aos pregadores leigos. Uma vocação religiosa significa um
chamado à vida religiosa provada pela demonstração de um compromisso de longa tempo, tais como
juramento de votos. Os exemplos incluem freiras, monges e irmãos e irmãs religiosos. Uma ocupação
religiosa significa um habitual compromisso numa atividade que se relaciona à tradicional função
religiosa. Os exemplos incluem os trabalhadores litúrgicos, instrutores religiosos ou cantores,
catequistas, trabalhadores em hospitais religiosos, missionários, tradutores religiosos, ou
transmissores religiosos.
Não incluem zeladores, trabalhadores de manutenção, auxiliares de escritório, levantadores de
fundos, solicitadores de doações ou ocupações similares. A atividade de uma pessoa leiga que estará
vinculada á ocupação religiosa deve se relacionar à função religiosa tradicional; e.g.: as atividades
devem personificar as crenças de uma religião e ter significado religioso, relacionando-se
primariamente, se não exclusivamente, aos assuntos de espiritualidade, porque esses se aplicam às
religiões.
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As exigências para se qualificar a um visto R1:

1. candidato deve ser o membro de uma denominação religiosa tendo uma organização de
boa-fé sem fins lucrativos nos Estados Unidos.
2.
A denominação religiosa e suas filiais, caso aplicável, são insentas de impostos ou a
denominação religiosa se qualifica ao status de isenta de impostos.
3. candidato tem sido membro de uma denominação por dois anos imediatamente precedendo
a admissão.
4. candidato está entrando aos Estados Unidos unicamente para realizar uma vocação de
ministro dessa denominação ou, a pedido da organização, o candidato está entrando aos Estados
Unidos para trabalhar uma vocação religiosa ou ocupação para a denominação ou por uma
organização afiliada à denominação, se em capacidade profissional ou não; e
5. candidato tem residido e estado fisicamente presente fora dos Estados Unidos pelo imediato
ano anterior se ele(a) previamente dispendeu cinco (5) anos nessa classificação.
Obtenção do Green Card como um Trabalhador Religioso Especial
Existem três classes de trabalhadores religiosos: ministros, profissionais trabalhando numa vocação
religiosa e outros trabalhadores com vocações religiosas. Existe um limite de 5.000 vistos
disponíveis anualmente para trabalhadores religiosos e o candidato deve ter estado trabalhando
para um grupo religioso por pelo menos dois anos anteriores à submissão da solicitação. Esse
trabalho deve ser feito tanto dentro como fora dos Estados Unidos. Na maioria dos casos onde o
trabalho é executado dentro dos Estados Unidos, o indvíduo está sob um visto R-1, o visto de nãoimigrante concedido ao trabalhadores religiosos.
Um total de 10.000 green cards estão disponíveis a cada ano a todas as categorias especiais de
imigrantes contadas juntas. Não mais que 5.000 deste total pode ir para os trabalhadores religiosos
não-clérigos. No presente, os green cards estão disponíveis de uma forma em andamento para todos
os imigrantes especiais, com exceção aos trabalhadores religiosos não-clérigos nascidos em todos os
países, os quais possam experimentar esperas de até umn ano. As petições normalmente são
aprovadas dentro de um (8) a (12) meses. Os requerimentos para green card levam de seis (12) a
doze a (24) meses depois de que a cota se torne em andamento.
Trabalhadores religiosos incluem ministros de religiões que são autorizados por uma denominação
religiosa reconhecida para conduzir cultos religiosos e executar outros deveres normalmente
realizados por membros da congregação tais como administração de sacramentos, ou seus
equivalentes. O termo não se aplica aos pregadores leigos. Uma vocação religiosa significa um
chamado à vida religiosa provada pela demonstração de um compromisso de longa vida, tais como
juramento de votos de fé. Os exemplos incluem freiras, monges e irmãos e irmãs religiosos. Uma
ocupação religiosa significa um habitual compromisso numa atividade que se relaciona à tradicional
função religiosa. Os exemplos incluem os trabalhadores litúrgicos, instrutores religiosos ou cantores,
catequistas, trabalhadores em hospitais religiosos, missionários, tradutores ou transmissores
religiosos. Não incluem zeladores, trabalhadores de manutenção, auxiliares de escritório,
levantadores de fundos, solicitadores de doações ou ocupações similares. A atividade de uma pessoa
leiga que estará vinculada à ocupação religiosa deve se relacionar à função religiosa tradicional;
e.g.: as atividades devem personificar as crenças de uma religião e ter significado religioso,
http://www.drmoises.com/page-434.R-Visa---visto-de-no-imigrante-para-trabalhadores-religiosos.html

PDF Acrobat

www.drmoises.com

3

relacionando-se primariamente, se não exclusivamente, aos assuntos de espiritualidade, porque
esses se aplicam às religiões.
Existem duas sub-categorias de trabalhadores religiosos: clérigos e outros trabalhadores religiosos.
Clérigos são definidos como as pessoas autorizadas por uma reconhecida denominação religiosa a
conduzir atividades religiosas. Isso inclui não apenas ministros, sacerdotes, rabinos e também
monges budistas, oficiais comissionados do Exército da Salvação, praticantes e enfermeiros da
Igreja da Ciência Cristã e diáconos ordenados. Habitualmente, para ser considerado membro de um
clérigo, você deve obter um reconheciento formal da religião em questão, tais como uma licença,
certificado de ordenação ou outra qualificação para conduzir cultos religiosos.
A sub-categoria de outros trabalhadores religiosos cobre aqueles autorizados a celebrar deveres
religiosos normais mas não são considerados parte do clérigo. Isso inclui qualquer pessoa
executando uma função religiosa tradicional, tais como trabalhadores litúrgicos, instrutores
religiosos, conselheiros religiosos, cantores, catequistas e trabalhadores em hospitais religiosos ou
instalações religiosas de cuidados médicos, missionários, tradutores ou transmissores religiosos.
Isso não cobre trabalhadores em funções puramente não-religiosas, tais como zeladores,
trabalhadores de manutenção, quadro de funcionários de escritório ou levantadores de fundos.
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