
 

PRE-ARRIVAL CHECKLIST 

Lista de Controle Pre-Chegada 

Enquanto você se prepara para a sua mudança internacional, por favor, use esta lista de documentos e 

itens importantes para levar com você pessoalmente (não inclua estes em bagagem despachada ou em 

uma remessa doméstica). Também recomendamos que você digitalize esses documentos e os armazene 

em um computador ou unidade flash, já que você pode vir a ter que enviar alguns deles por e-mail no 

futuro.  

Embora seja uma lista completa, não é exaustiva e alguns itens variam dependendo das necessidades de 

você e sua família. Também é importante manter em mente, que os requisitos de várias agências 

reguladoras mudam com frequência, e às vezes sem muito aviso prévio. É importante ser o mais flexível 

e paciente possível. 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta lista, entre em contato com seu Destination Program Manager. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

O Passaporte e visto de trabalho 

• Se o seu passaporte tem menos de um ano de validade, traga também o seu passaporte 

expirado; 

• Você será solicitado a preencher o formulário I-94 (Registro de Chegada / Saída) no avião 

pouco antes de aterrissar nos EUA. Digite seus nomes exatamente como eles são mostrados em 

seu passaporte e visto; 

• O I-94 será então processado pela imigração dos EUA ao entrar no país. Você receberá 

instruções sobre como recuperar uma versão eletrônica do I-94 processado. (Muito importante! 

- Veja folha de informação separada para I-94. Necessidade de aplicação SSN). 

O Carta de Emprego / Carta de Oferta 

O A Certidão de nascimento original ou autenticada para cada membro da família. Documentos de 

adoção*; 

O Certificado de casamento original *; 

 Carta de motorista de país de origem válido (e carteira de motorista internacional (IDP)), pois o 

comprovante de endereço do país de origem é muitas vezes necessário abrir conta bancária. 



 
IDP é estritamente uma tradução de sua licença existente e é emitido pelo país que emitiu a 

licença original. Deve mostrar IDP com licença atual para ser válido; 

O Documento que comprove o endereço temporário dos EUA, uma vez que a verificação do endereço 

atual nos EUA é frequentemente necessária para abrir uma conta bancária. (Um endereço de hotel não 

pode ser usado para abrir uma conta bancária e receber um número de segurança social por correio.) 

No entanto, você pode usar seu endereço de escritório para ambos, o banco e segurança social. 

 

O Dinheiro (vivo) ou equivalente (por exemplo, cheques de viagem) para as duas primeiras semanas de 

despesas e para depósitos requeridos. 

 Normalmente, há uma retenção sobre o recebimento de cheques / transferências não 

americanas e taxas para débito internacional e cartões de crédito (cerca de 7 a 10 dias). 

 Montante sugerido de dinheiro para trazer: montante suficiente para cobrir Taxa de Aplicação 

de Propriedade, Taxa de Inscrição Escolar *, aluguel de um mês, mais o aluguel de dois meses 

para depósito de segurança ** e dinheiro para despesas de vida. O montante mínimo para abrir 

uma conta bancária pode ser de US $ 25- $ 100 USD. 

 Você também pode usar um cartão de ATM / Débito que tenha acesso a uma conta com fundos 

disponíveis 

O Se você já viveu nos Estados Unidos antes e recebeu anteriormente um Número de Seguro Social 
(SSN), esse é seu cartão de previdência social. 
O Registros de imunização infantil (vacinas) atualizados e histórico de exames médicos. 
O Registros acadêmicos das crianças (como notas e / ou avaliação escrita) para ingresso na escola * 
O Assentos de segurança para crianças (cadeirinha de carro), se apropriado. 

• Você pode viajar com um assento de carro ou comprar nos EUA (empresa de aluguel de carros 
pode incluir se solicitado). Estes são obrigatórios para o transporte de crianças pequenas via 
automóvel. Todos os ocupantes devem usar um cinto de segurança para adultos. 

• A idade e o peso de uma criança determina o tipo de assento necessário, bem como o lugar no 
carro onde a criança pode se sentar (essas leis variam de estado para estado - discuta com seu 
Consultor de Serviços de Destino). 

Documentos recomendados: 

O Instruções de seu empregador sobre como procurar atendimento médico urgente na chegada aos 

EUA. 

O Registros médicos e odontológicos e / ou prescrição de medicamentos preenchidos para a família 

(recomenda-se fornecimento de 3 meses) 



 
O histórico de condução do país de origem (muitas vezes isso não é necessário como você é tratado 

como um novo condutor nos EUA, mas pode ajudar a reduzir as taxas de seguro de automóvel nos EUA 

para algumas companhias de seguros). 

O Cartões de crédito existentes (por exemplo, VISA, Mastercard, American Express) para usar em 

despesas. 

 Notificar a empresa de cartões de crédito quando estiver viajando para que os cartões não 

sejam negados para uso incomum. 

 Nem todos os comerciantes aceitam cartões de crédito não americanos para pagamento e você 

pode querer verificar com o cartão de crédito sobre impostos para usar o cartão 

internacionalmente. 

Diversos: 

O Conversores elétricos para aparelhos elétricos que você está trazendo * 

O Medicamentos (Pílulas soltas) podem ser confiscados ou causar inconveniência na entrada da 

alfândega. Traga cópias das prescrições * 

 

  *Se aplicável 

** Se o for responsável por fazer pagamentos de aluguel 


