
 

 

            
                
              

              
 

 
 

               
            

               
           

             
             

           
    

           
                

             
              

        

           

             
          

            
      

           
             

      

               
            

U.S. Citizenship and Immigration Services 
Verification Division 

Washington, DC 20529 

Fact Sheet 
Como corrigir seus registros USCIS   

depois de solucionar  uma não confirmação de tentativa no E-Verify  

O E-Verify é um sistema com base na internet que os funcionários usam para confirmar a 
elegibilidade do cargo de funcionários recentemente contratados. Ele compara as informações 
da verificação de elegibilidade do cargo e formulário I -9 do funcionário com os dados dos 
registros do U.S. Department of Homeland Security and Social Security Administration 
(Departamento de Segurança Nacional e Administração de Seguro Social dos EUA). Se as 
informações corresponderem, o funcionário é elegível para trabalhar nos Estados Unidos. Se não 
houver correspondência, o E-Verify alertará o empregador e o funcionário terá permissão para 
trabalhar enquanto soluciona o problema. 

Você recebeu um TNC (Tentative Nonconfirmation - Não Confirmação de Tentativa) do DHS 
do E-Verify, pois seus registros de imigração, que constam nos bancos de dados do DHS, podem 
estar incorretos. Corrigir os erros de seus registros de migração pode evitar futuros TNCs do 
DHS. Depois de ter solucionado com êxito o TNC do DHS que você recebeu, será possível 
tomar medidas adicionais para corrigir seus registros de imigração. 

Para corrigir seus registros de imigração, use um dos seguintes métodos: 

1.		 Entre em contato com o USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services – 
Serviços de Imigração e Cidadania dos EUA) para corrigir seu formulário I -
551, sua Carta de Residência Permanente Legal ou formulário I-766 e o 
documento de autorização de emprego. 

É possível agendar um horário para uma entrevista pessoalmente em um escritório local 
do USCIS no site InfoPass, http://infopass.uscis.gov, ou ligue para o Centro Nacional de 
Serviço para o Cliente em 1 -800-375-5283. 

Observe que agendar um horário é o modo mais rápido de corrigir seus registros no USCIS. 
Lembre-se de levar a documentação que comprove sua situação de imigração. 

http://infopass.uscis.gov/


             
           

     
             

    

   
     

   
  

   
    

            

2. Envie uma solicitação de FOIA (Freedom of Information Act - Lei sobre a Liberdade de 
Informação) por escrito. Se souber qual informação precisa ser corrigida em seu registro, é 
possível enviar uma solicitação para corrigir seus registros no USCIS para o escritório da FOIA/PA 
(Freedom of Information Act/Privacy Act - Lei sobre a Liberdade de Informação/Lei de 
Privacidade) no seguinte endereço: 

Privacy Act Amendment 
U.S. Citizenship and Immigration Services 
National Records Center 
FOIA/PA Office 
P.O. Box 648010 
Lee’s Summit, MO 64064-8010 

Recomendamos que você inclua as seguintes informações na sua solicitação, se disponível: 

 O  motivo  pelo  qual  você  está  
enviando  sua  solicitação.  Por 
exemplo:  "Estou  enviando  essa  
solicitação  da  Lei  de  Privacidade  
para  corrigir meus  registros,  pois  
recebi  um  TNC do  E-Verify".    

 A  informação  que  está  incorreta  

 Mudança(s)  proposta(s)  para  o  
registro  

 Data  e  local  de  nascimento  

 Um  endereço  de  devolução   

 Cópias  de  seu  documento  de  cidadania  
ou  imigração  

 O  motivo  pelo  qual  ela  está  incorreta  

 Nome  completo  e/ou  número  do  arquivo  
A  

 Assinatura  autenticada  do  solicitante  

 Outras  informações  que  possam  auxiliar 
na  localização  do  registro  

              
            
               

        
             

              
           
   

                 
       

Se não souber a informação que precisa corrigir, é possível enviar uma solicitação por escrito 
para obter seus registros ao enviar o formulário G -639, solicitação FOIA/PA. Esse formulário 
está disponível no escritório USCIS mais próximo de você ou pode ser obtido on -line em 
http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf. Você deve usar o endereço especificado acima, mas 
escreva “Privacy Act Request” no envelope, em vez de “Privacy Act Amendment". 

3. Entre em contato com o USCIS ou a CBP (Customs and Border Protection - 
Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras) para corrigir seu formulário I -94, 
registro de entrada-saída. 

Se houver um erro no seu formulário I-94 emitido pelo USCIS, entre em contato com o USCIS 
no número acima para corrigir o registro. 

http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf


Se  o  erro  no  seu  formulário  I-94  ocorreu  quando  você  entrou  nos  Estados  Unidos,  será  necessário  
ir a  um  local  de  inspeção  preterida  CBP  local,  porto  de  entrada  ou  porto  de  admissão  para  que  ele  
seja  corrigido.  Para  obter uma  lista  de  portos  ou  locais  de  inspeção  deferida,  acesse  o  site  do  
CBP  (www.cbp.gov) e  clique  no  link  "Ports"  na  parte  inferior  da  página.   

4.  Acesse  o  site  do  USCIS  em  www.uscis.gov  para  obter  informações  sobre  como  
renovar  ou  substituir  seu  documento  de  imigração.  

5.  Entre  em  contato  com  o  SEVP  (Student and  Exchange  Visitor  Program  - 
Programa  de  Estudantes  e  Visitantes  de  Intercâmbio).   

Se  você  for um  visitante  de  intercâmbio  ou  estudante,  acesse  o  site  do  ICE  SEVP  
(Immigration  and  Customs  Enforcement  Student  and  Exchange  Visitor Program  - 
Imigração  e  Fiscalização  Aduaneira  Programa  de  Estudantes  e  Visitantes  de  
Intercâmbio) em  www.ice.gov/SEVIS.  O  site  contém  informações  sobre  como  atualizar 
registros  para  estudantes  e  visitantes  de  intercâmbio.   

http://www.cbp.gov/
http://www.ice.gov/SEVIS
http:www.uscis.gov



