
 
 

Confirmação da Data de Encaminhamento 
Aviso ao Funcionário sobre Não Confirmação Provisória do Departamento de 
Segurança Interna dos EUA [U.S Department of Homeland Security Tentative 

Nonconfirmation (DHS TNC)] 
 
Número de Verificação do Caso no E-Verify:  
 
 
 
Nome do Funcionário:  
 
 
 
Seu empregador encaminhou seu caso no E-Verify para o DHS após sua decisão de contestar (tomar 
medidas para resolver) uma Não Confirmação Provisória do DHS (DHS TNC). Este documento confirma 
que seu caso foi encaminhado para o DHS.  
 
O que você deve fazer  

Ligue para o DHS dentro de 8 dias úteis do Governo Federal dos Estados Unidos, até                                      
(MM/DD/AAAA), para dar início à resolução do DHS TNC. Caso você não tenha recebido um Aviso de 
Medida Adicional do DHS TNC enviado pelo seu empregador, entre em contato com ele imediatamente 
para obter o aviso.  

O Aviso de Medida Adicional do DHS TNC inclui informações sobre o seu caso no E-Verify e os 
documentos que você deve ter em mãos ao entrar em contato com o DHS. Você deve ter o Aviso de 
Medida Adicional do DHS TNC em mãos ao entrar em contato com o DHS. 

Caso você não se manifeste dentro de 8 dias úteis do Governo Federal dos Estados Unidos, até                            
(MM/DD/AAAA), uma Não Confirmação Definitiva será emitida, e o seu empregador poderá rescindir seu 
contato de emprego. Os empregadores devem permitir que você conteste um DHS TNC, e não podem 
tomar medidas adversas contra você decorrentes do DHS TNC enquanto você estiver contestando-o e 
seu caso no E-Verify estiver pendente. 

Para Mais Informações 

Caso tenha dúvidas sobre o que deve fazer, entre em contato com o E-Verify pelo número 888-897-7781 
(TTY: 877-875-6028), ou pelo e-mail EVerify@dhs.gov. Caso você precise de assistência em outro idioma 
que não o inglês, você pode solicitar que o representante de clientes do E-Verify forneça um intérprete. 
Para mais informações sobre o E-Verify, inclusive sobre nossas práticas de privacidade e regras do 
programa, visite o  site do E-Verify em www.dhs.gov/E-Verify.  
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