
     
 

 
 

Lista de documentos para procedimento de visto americano: 
 

 

*Passaporte atual válido; 

*Passaportes anteriores (Caso tenha); 

*Formulário DS-160 (Review + Confirmação) + Confirmação de agendamento; 

*01 foto 5x5 ou 5x7 recente (Maximo de 06 meses) OBRIGATÓRIA PARA QUEM FAZ O VISTO EM PORTO ALEGRE; 

*Documentos pessoais (RG, CPF, CNH, Certidão de nascimento, Certidão de casamento... etc); 

*Cópia do Passaporte e do visto dos acompanhantes (caso tenha) cópia simples; 

*Declaração de Imposto de Renda completa + recibo de entrega (ano corrente) cópia simples; 

*Documento de veículo em nome próprio (caso tenha) – cópia autenticada ou original; 

*Extrato Bancário (conta corrente, poupança e aplicação) dos 3 últimos meses – do caixa eletrônico, se for do internet 

banking é aconselhável ter o carimbo e a assinatura do gerente; 

*Escritura de imóveis ou matrícula (ou contrato de compra e venda) – original ou cópia autenticada; 

*Comprovante de residência – conta de água, luz ou telefone (recente); 

*Comprovante de escolaridade original para estudantes (atestado de frequência); 

*Diplomas de formação superior (caso tenha); 

*Caso o solicitante tenha outras fontes de renda relevantes deverão ser apresentadas através de documentos, como por 

exemplo, aluguel de imóvel (neste caso o solicitante juntará a documentação o contrato de locação e os recibos que 

comprovam o recebimento do aluguel); 

*Caso o solicitante não esteja na entrevista com o responsável financeiro da viagem, aconselhável levar carta custeio com 

firma reconhecida em cartório; 

*Caso o solicitante vá visitar ou ficar hospedado na casa de algum conhecido/parente levar: cópia do passaporte e do visto 

(se for o caso de brasileiro trabalhando/estudando/visitando). Se o visitante for cidadão americano levar a cópia do 

passaporte americano ou o Green Card se for residente permanente. Acrescentar também carta convite. 

 

*Para empregados acrescentar: 
*Carteira profissional - Original 
*03 últimos holerites; 
*Declaração de férias em papel timbrado (não obrigatória) 
 
*Para empresários acrescentar: 
* Contrato social + cartão CNPJ 
* 3 últimos pró-labores 
* DECORE trimestral. 
 
*Para profissionais liberais acrescentar: 
* DECORE trimestral 
* Contrato/Declaração de prestação de serviço 
* Carteira Funcional (OAB, CREA, CRECI, etc) 
 



     
 

*Para aposentados acrescentar: 
* 3 últimos comprovantes de recebimentos dos benefícios. 
 
Para viagem de negócios, acrescentar: 

• Carta convite da empresa nos EUA 

• Carta custeio da empresa no Brasil 

• Flyer ou inscrição para a Feira/Congresso a ser participado 

Obs.: O consulado americano não retém nenhum documento original além do passaporte. 
 
***IMPORTANTE*** - Todas as condições desta solicitação podem sofrer alterações sem aviso prévio. A Cia Marítima não 

se responsabiliza por eventuais negações de visto ou solicitações de documentos adicionais vindas do Consulado. 
 


