QUESTIONÁRIO DO VISTO DE NOIVA
Por favor preencha este questionário completamente com a sua informação e nos envie junto com o
formulário G-325A assinado.
1. Seu nome completo e número de telefone: ____________________________________________
Outros nomes que você foi conhecido no passado:
2. Data e Lugar de Nascimento:___________________________
3. Número da Carteira de Identidade:______________________________
4. Dados da sua Mãe:
Nome completo de solteira: ______________________________
Data e Lugar de Nascimento dela: _________________________
Lugar e endereço onde ela reside ou se faleceu, a data do falecimento: _______________________
5. Dados do seu Pai:
Nome completo dele:___________________________________
A data e lugar de Nascimento:_____________________________
Endereço onde ele reside, ou data de falecimento, se for o caso:
____________________________________________________
6. Dados de cada filho da noiva:
Nome completo, sexo, lugar e data de nascimento e endereço de cada um dos seus filhos:
________________________________________________________________________
7. Ja foi casada antes? __________________
Quantas vezes? ____________________________
Nomes completos de cada ex marido, data e lugar de Nascimento
dele/s:___________________________
Data e lugar do casamento com cada ex marido: ________________
Data e lugar de cada divorcio ou dissolução de casamento com cada ex marido: _________________
Lista dos endereços de onde tenha vivido nos últimos 10(dez) anos:
1. Coloque aqui seu endereço atual: ______________________________________
Desde quando você tem vivido neste endereço atual, mes e ano:
_________________________________________________
2. Seu endereço anterior:_____________________________

(2)

A quanto tempo viveu la, incluindo o mês e ano: ______________
3. Seu endereço anterior, quanto tempo viveu la, incluindo mes e ano:
_______________________________
Lista dos seus empregos nos (10) dez anos passados:
1.Coloque primeiro o seu emprego atual, caso tenha um. Se não tiver empregado, nos avise. Entao
coloque cada emprego que teve nos (5) cinco anos passados. Voce precisa colocar cada nome da
firma por conpleto, endereço, número de telefone (se souber) e a profissão e que tipo de trabalho você
executou. . Para cada firma que voce trabalhou, coloque o mes e ano que trabalhou. Por
Exemplo: Companhia do ABC, 123 Rua Principal, USA, Gerente, pessoal Administrativo de vendas,
Jan.1998 a Jan. 2000, tel: 123-4567
______________________________________________________

Coloque a relação das escolas que você frequentou desde o ginásio:
1. Nome completo das escolas, endereço e datas de estudo:
______________________________________________________________________________________
______________________
Informação adicional:
1. Data de emissão e vencimento do seu Passaporte e de cada um dos seus
filhos:____________________________________
2. Mais informações sobre você:
Cor de seus cabelos:_______________
Cor dos seus olhos: _________________
Cor da sua pele: ___________
Sua altura:_______________________
Algum sinal de nascença ou marcas no corpo: _____________
Idiomas que você sabe, se pode escrever, ler e falar.______
3. Pretende visitar os Estados Unidos a estudo ou trabalho? __________________________________
4. Já visitou os Estados Unidos antes? _________________________________________
Se sim, quando foi (datas), a razão que veio, e que tipo de
vito?_________________________________________________
Já teve o seu visto para os Estados Unidos cancelado antes? Se sim o porque e quando foi?
______________________________________________________________________________________
Voce ja teve o seu visto negado para vir aos Estados Unidos? Por favor explique quando foi, onde e o
que aconteceu:
_____________________________________________________________________________________
5. Você tem parentes nos Estados Unidos? Explique quem eles são e se eles são visitantes, residentes
ou cidadãos? ? Pai/mãe?
Filho/filha? O irmã/irmão? Ou outros?
______________________________________________________

(3)

6. Coloque todos os países onde você viveu por mais de seis meses nos últimos cinco anos.
___________________________________________________________________________
7. Coloque todos os países onde você trabalhou por mais de seis meses no ultimos cinco anos.
_______________________________________________________________________________
Por favor providencie os seguintes documentos e envie para seu noivo nos Estados Unidos, assim que
possível:
1.Cópia de autenticada com firma reconhecida do seu Passaporte (Internacional e Doméstico).
2. Cópia autenticada com firma reconhecida da sua carteira de identidade, se tiver.
3. Cópia Autenticada com firma reconhecida da sua Certidão de Nascimento oficial do cartório com
os nomes dos seus paes nele.
4. Se você quiser que seu filho tenha um visto, então providencie os mesmos documentos (cópias
autenticadas com firma reconhecidas) para cada filho: Certidão de Nascimento, Passaporte, Carteira
de Identidade.
5. Duas fotos de padrão passaporte suas e de cada criança (se quiser que o seu filho tenha um visto)
6. Três fotos para Visto de acordo com as especificações da Imigraçãp suas e de cada filho que você
quiser o visto.
7. A cópia autenticada com firma reconhecida do seu Pedido de Divórcio ou decreto ou dissolução de
casamento para cada marido anterior.
8. Sua assinatura no formulário G-325A
Por favor providencie os seguintes documentos e tenha eles prontos para a sua entrevista na
Embaixada para o visto:
1. Sua certidão de batismo ou outros documentos religiosos tirados quando você nasceu ou quando
obteu a sua religião, se tem uma)
2. Uma Certidão da Polícia de cada país onde você viveu por mais de seis meses e cada país que você
trabalhou depois de 16 anos.
Esta certidão é uma declaração da Polícia que você não está sendo procurado como um fugitivo.
3. Qualquer documentos adicionais que mostrem que você têm um relacionamento legítimo ou
sincero de noiva com o seu noivo, como cartas, cartões, presentes, etc.
Fim.
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