
Embaixada dos EUA Praia 

Lista de Verificação de Entrevista de Visto de Imigrante 

1) REVEJA seu arquivo de caso on-line (CEAC) ou em papel para confirmar que ele contém o seguinte: 

 Formulário I-864, Declaração de Suporte do requerente, juntamente com a transcrição do IRS do 

requerente do ano mais recente ou sua declaração de imposto de renda federal mais recente (Formulário 

1040) e W-2s. 

 Formulário I-864, Declaração de Suporte de qualquer Co-Fiador, juntamente com a transcrição do 

IRS do Co-Fiador do ano mais recente ou sua mais recente declaração de imposto de renda federal 

(Formulário 1040) e W-2s. Um Co-Fiador também deve fornecer prova de status legal nos EUA (como 

uma cópia de um cartão LPR válido, passaporte dos EUA ou certificado de naturalização). 

 A sua certidão de nascimento e a certidão de nascimento de qualquer membro da família que o 

acompanha ou ira ter com voce depois.  

 A página biográfica do seu passaporte e a de qualquer membro da família que o acompanha 

 

2) TRAZER para sua entrevista na Embaixada dos EUA na Praia: 

 2 fotos coloridas para cada candidato 

 Cópia da sua carta de entrevista NVC  

 Página de confirmação do Aplicativo DS-260 

 A sua certidão de nascimento original 

 Resultados do Exame Médico em um envelope selado 

 Prova do seu relacionamento com o requerente 

 Se tem mais de 16 anos: Certificado de polícia original válido de Cabo Verde e de qualquer outro 

país em que viveu por mais de 6 meses 

 Se você é homem e tem entre 18 e 35 anos: Certificado militar original válido de Cabo Verde 

 Se você tem filhos: Certidões de nascimento originais para todas as crianças, incluindo filhos que ira 

ter com voce depois 

 Se você é casado: Sua certidão de casamento original e o original de qualquer registro de divórcio / 

morte.  

 Se você é cônjuge ou enteado do requerente: certidão de casamento original do requerente e original 

de qualquer registro de divórcio de qualquer dos pais. 

 Se você já foi condenado por um crime: Cópia de todos os registros judiciais e criminais e traduções 

em inglês desses documentos. 

 

https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx


U.S. Embassy Praia 

Immigrant Visa Interview Checklist 

1) REVIEW your online (CEAC) or paper case file to confirm it contains the following: 

 Form I-864, Affidavit of Support from the petitioner along with the petitioner’s IRS tax 

transcript from the most recent year or his/her most recent federal income tax return (Form 

1040) and W-2s. 

 Form I-864, Affidavit of Support from any joint sponsor along with the joint sponsor’s IRS tax 

transcript from the most recent year or his/her most recent federal income tax return (Form 

1040) and W-2s.  A joint sponsor must also provide proof of legal status in the U.S. (such as a 

copy of a valid LPR card, U.S. passport, or Naturalization Certificate). 

 Your birth certificate and birth certificate(s) for any accompanying or follow-to-join family 

member 

 The biographic page of your passport and that of any accompanying family members 

 

2) BRING to your interview at the US Embassy in Praia: 

 2 color photos for each applicant 

 Copy of your NVC interview letter 

 Confirmation page from DS-260 Application 

 Your original birth certificate 

 Medical exam results in a sealed envelope 

 Evidence of your relationship with the petitioner  

 If you are over 16 years: Valid original police certificate from Cabo Verde and any other 

country you have lived in for more than 6 months 

 If you are male between 18-35 years:  Valid original military certificate from Cabo Verde 

 If you have children: Original birth certificates for all children, including follow-to-join children   

 If you are married: Your original marriage certificate and the original of any divorce/death 

records. 

 If you are the petitioner’s spouse or stepchild:  Original marriage certificate of the petitioner 

and the original of any divorce records for either parent. 

 If you have ever been convicted of a crime: Copy of all court and criminal records and English 

translations of those documents. 

 

https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx

