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Acreditação de Consulta Num Centro de Apoio A Candidatura dos USCIS 
(Portuguese) 
O USCIS pode exigir que você compareça para uma entrevista ou forneça impressões digitais, 
fotografia e/ou assinatura, a qualquer momento, para verificar a sua identidade, obter 
informações adicionais e conduzir a investigação e verificações de segurança, incluindo uma 
verificação de registros de antecedentes criminais, mantidos pela Secretaria Federal de 
Investigação (FBI), antes de tomar uma decisão sobre a sua aplicação. Após o USCIS receber o 
seu pedido e garante que é completo, iremos informá-lo por escrito (ou por notificação de e-mail 
se você apresenta a sua aplicação através da internet), se você precisa ir a um compromisso de 
serviços biométricos. Se o compromisso for necessário, a notificação irá fornecer-lhe a 
localização do seu Centro de Suporte de Aplicação (ASC) do USCIS local ou designado e a data 
e hora de seu compromisso. Se você deixar de comparecer ao compromisso de serviços 
biométricos, o USCIS pode negar seu pedido. 

Revise o Reconhecimento do USCIS ASC, que aparece abaixo. O objetivo deste 
reconhecimento é para confirmar que você tenha concluído a sua aplicação, revisado suas 
respostas e verificado que as informações que foram fornecidas por você são completas, 
verdadeiras e corretas. Se alguém o ajudou a preencher o seu pedido, essa pessoa deve rever o 
reconhecimento junto com você, para se certificar de que você compreende isso. 

Eu, [DOE JOHN], entendo que o propósito de um compromisso com o ASC do USCIS é para eu 
fornecer as minhas impressões digitais, fotografia e/ou assinatura, e para reafirmar que todas as 
informações fornecidas por mim em minha aplicação sejam completas, verdadeiras e corretas. 
Eu entendo que eu vou assinar meu nome para a seguinte declaração, o qual o USCIS irá 
mostrar para mim no momento em que eu fornecer as minhas impressões digitais, fotografia 
e/ou assinatura, durante meu compromisso no ASC do USCIS. 

Ao assinar aqui, declaro sob pena de perjúrio que revi e compreendi a minha aplicação, petição 
ou pedido, conforme identificado pelo número do recibo exibida na tela acima, e que todos os 
documentos comprovativos, aplicações, petições ou pedidos entregues com minha aplicação, 
que eu (ou o meu advogado ou representante legal) entreguei ao USCIS, e que todas as 
informações nestes materiais são completas, verdadeiras e corretas. 

Eu também entendo que quando eu assinar o meu nome, fornecer minhas impressões digitais, 
e/ou ser fotografado no ASC do USCIS, eu irei reafirmar que, de boa vontade, eu apresento esta 
aplicação; Eu revisei o conteúdo desta aplicação; todas as informações na minha aplicação e 
todos os documentos comprovativos apresentados com a minha aplicação foram fornecidos por 
mim e são completos, verdadeiros e corretos; e se eu fui ajudado em preencher este formulário, 
a pessoa que me ajudou também revisou este Reconhecimento de Compromisso no Centro de 
Suporte de Aplicação do USCIS junto comigo. 

Na sequência está a linguagem para a página de assinatura eletrônica. Precisamos de 
internacionalização para ambos comprovação e a página de assinatura eletrônica. 

Se consciente e deliberadamente falsificar ou encobrir um facto relevante ou submeter um 
documento falso com a sua candidatura, petição ou pedido, negaremos a sua candidatura, 
petição ou pedido e podemos negar quaisquer outros benefícios de imigração. Além do mais, 
enfrentará punições graves previstas na lei e pode estar sujeito(a) a processo de cariz criminal. 

Declaração do candidato 

Escolha o quadrado para a Alínea Número 1.a. ou 1.b. Se aplicável, marque a caixa para Item 
número 2. 
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1.a. Eu consigo ler e compreender Inglês, e li e compreendi todas as perguntas e instruções do 
formulário, assim como a minha resposta a cada pergunta. Li e compreendi o Reconhecimento 
de Compromisso no Centro de Suporte de Aplicação do USCIS. 

1.b. O intérprete nomeado, {Nome do Intérprete} {Sobrenome do Intérprete}, leu-me a todas as 
perguntas e instruções sobre esta aplicação, bem como a minha resposta a todas as perguntas 
em {Linguagem Interpretada} uma língua em que eu sou fluente. Compreendo que todas as 
perguntas e instruções neste formulário conforme me foram traduzidas pelo meu intérprete, e 
forneci respostas completas, verdadeiras e corretas no idioma indicado acima. O intérprete 
{Nome do Intérprete}\ Reconhecimento de Compromisso no Centro de Suporte de Aplicação do 
USCIS, no idioma no qual eu sou fluente, e eu compreendi este Reconhecimento do Centro de 
Suporte de Aplicação (ASC) conforme me foi lido pelo meu intérprete. 

2. Eu solicitei os serviços e consenti que {Nome do Preparador} { Sobrenome do Preparador}, 
quem é um advogado ou representante credenciado, preparar esta aplicação para mim. Esta 
pessoa que me ajudou a preparar a minha aplicação reviu o Reconhecimento de Compromisso 
no Centro de Suporte de Aplicação do USCIS comigo, e eu compreendo o Reconhecimento do 
ASC. 

Eu solicitei os serviços e consenti que {Nome do Preparador} { Sobrenome do Preparador}, 
quem não é um advogado ou representante credenciado, preparar esta aplicação para mim. 
Esta pessoa que me ajudou a preparar a minha aplicação reviu o Reconhecimento de 
Compromisso no Centro de Suporte de Aplicação do USCIS comigo, e eu compreendo o 
Reconhecimento do ASC. 
Certificação do Candidato 

Cópias de quaisquer documentos que eu tenha apresentado são fotocópias exatas de 
documentos originais inalterados, e eu entendo que o USCIS pode exigir que eu apresente 
documentos originais para o USCIS em uma data posterior. Além disso, eu autorizo a divulgação 
de qualquer informação a partir de qualquer e todos os meus registros que o USCIS pode 
precisar para determinar a minha elegibilidade ao benefício de imigração que eu almejo. 
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USCIS, no idioma no qual eu sou fluente, e eu compreendi este Reconhecimento do Centro de 
Suporte de Aplicação (ASC) conforme me foi lido pelo meu intérprete. 

2. Eu solicitei os serviços e consenti que {Nome do Preparador} { Sobrenome do Preparador}, 
quem é um advogado ou representante credenciado, preparar esta aplicação para mim. Esta 
pessoa que me ajudou a preparar a minha aplicação reviu o Reconhecimento de Compromisso 
no Centro de Suporte de Aplicação do USCIS comigo, e eu compreendo o Reconhecimento do 
ASC. 

Eu solicitei os serviços e consenti que {Nome do Preparador} { Sobrenome do Preparador}, 
quem não é um advogado ou representante credenciado, preparar esta aplicação para mim. 
Esta pessoa que me ajudou a preparar a minha aplicação reviu o Reconhecimento de 
Compromisso no Centro de Suporte de Aplicação do USCIS comigo, e eu compreendo o 
Reconhecimento do ASC. 
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documentos originais para o USCIS em uma data posterior. Além disso, eu autorizo a divulgação 
de qualquer informação a partir de qualquer e todos os meus registros que o USCIS pode 
precisar para determinar a minha elegibilidade ao benefício de imigração que eu almejo. 

 




