Guia para Preencher um Formulário I-765, Pedido de Autorização
de Emprego, no âmbito do Processo de Reunificação Familiar
(FRTF) em nome de indivíduos nos Estados Unidos com
liberdade condicional humanitária FRTF (HP)
1. Incluir uma cópia da Carta de Apresentação ao Pessoal da Lockbox da USCIS e colocá-la em cima de cada
Formulário I-765, Pedido de Autorização de Emprego, disponível em uscis.gov/i-765.
2. Preencha um Formulário I-765 em separado para cada indivíduo e em letras maiúsculas, no topo da primeira página de
cada Formulário I-765, escreva "ATTN: FRTF HP" para aqueles que adquiriram liberdade condicional nos EUA com
base humanitária. Responda a todas as perguntas de forma completa e precisa. Em particular:
o

Parte 1 - Caixa de seleção para Autorização Inicial de Aceitação de Emprego (Pergunta 1.a.)

o

Parte 2 - Informação Sobre Si



Forneça Apelido (Pergunta 1)



Forneça um endereço completo nos Estados Unidos em qualquer um de:
 Endereço postal nos EUA (Perguntas 5.a. - 5.f.) ou
 Endereço físico nos EUA (Perguntas 7.a. - 7.e.)
Nota: A USCIS enviará notificações oficiais para o endereço que fornecer (salvo especificação em
contrário num formulário G-28 executado).

o



Forneça Data de Nascimento (Pergunta 20)



Introduzir "(c)(11)" para a Categoria de Elegibilidade (Pergunta 27). Utilize apenas as duas
primeiras caixas.

Parte 3 - Assinatura do Requerente (Pergunta 7.a.)

3. Inclua as seguintes provas iniciais:
a. Se entrou nos EUA em liberdade condicional com base humanitária FRTF, forneça uma cópia do seu
Formulário I-94, passaporte, ou outro documento de viagem que mostre que entrou nos EUA em liberdade
condicional.
Atenção: Duas fotografias idênticas a cores tipo passaporte NÃO são necessárias, embora as páginas 25-26 das Instruções
para o Formulário I-765 indiquem este requisito.
4. Complete o Formulário G-1145, Notificação Eletrónica de Receção de Requerimento, com a sua informação de
contacto para receber uma notificação electrónica (e-mail e mensagem de texto doméstica dos EUA) quando a USCIS
aceitar a sua candidatura.
Requerimentos devem ser enviados apenas para o endereço da USCIS abaixo indicado:
Lockbox USCIS Dallas

Página 1

12/9/21

Para o Serviço Postal dos EUA:
USCIS
Attn: FRTF-HP
Caixa Postal 660865
Dallas, TX 75266
Para entregas FedEx, UPS e DHL
USCIS
Attn: FRTF-HP (Caixa 660865)
2501 S. State Hwy , 121 Business
Ste 400
Lewisville, TX 75067
Por favor, assegure-se de que TODAS as etapas acima descritas foram seguidas. A falta de páginas do Formulário I-765 e/ou a
falta de provas iniciais podem levar a atrasos de processamento.
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