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1. Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA - Devolução de permissão de
trabalho emitida após 16.02.15
O Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA (USCIS) está solicitando, a todos os
estrangeiros que receberam permissão de trabalho pelo prazo de 3 anos após 16 de
fevereiro de 2015, com base no "Deferred Action for Childhood Arrivals" (DACA), que
devolvam o documento. O motivo é consequência de decisão de tribunal federal de
apelações que suspendera, naquela data, a validade da medida executiva do Presidente
Barack Obama na área migratória. O documento deve ser trocado por permissão de
trabalho válida por 2 anos. Quem recebeu a permissão antes de 16 de fevereiro de 2015
não será afetado.
Segundo o USCIS, quem não devolver a permissão de trabalho poderá ter dificuldades,
no futuro, para renovar permissão de permanência e outros documentos migratórios.
A informação do Governo norte-americano a respeito pode ser consultada em:
http://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivalsprocess/important-information-some-daca-recipients-who-received-three-year-workauthorization-fact-sheet.

2. Processo seletivo para Auxiliar Administrativo
O Consulado-Geral em Miami torna pública a abertura de processo seletivo para vaga
de Auxiliar Administrativo. Para detalhes acesse o Edital 06/2015 e o Formulário de
Inscrição.

3. Florida International University – FIU aplica teste CELPE-BRAS
O CELPE-Bras é o Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros, desenvolvido e outorgado pelo
Ministério da Educação (MEC), aplicado no Brasil e em
outros países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE). O CELPE-Bras é
o único certificado brasileiro de proficiência em português como língua estrangeira
reconhecido oficialmente. Internacionalmente, é aceito em instituições de ensino e firmas
como comprovação de competência na língua portuguesa e, no Brasil, é exigido pelas
universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação.
A “Florida Internacional University” aplicará o teste em 20 de outubro de 2015. As
inscrições deverão ser feitas por endereço eletrônico, no período de 03 de agosto a 28 de
agosto de 2015. Para mais informações, clique aqui.
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6. Informativo: Solicitação de Passaporte

O Ministério das Relações Exteriores divulgou o cronograma de lançamento, no
exterior, do novo passaporte brasileiro com validade de 10 anos. Em Miami, o novo
documento passará a ser emitido a partir do próximo mês de outubro.
O Consulado-Geral, no entanto, orienta os brasileiros na jurisdição que estejam com
seus passaportes vencidos ou a vencer para não esperarem até o lançamento do novo
passaporte para renovar seu documento. Os meses de agosto e setembro são,
tradicionalmente, de baixo movimento no Consulado. Os requerentes, assim, poderão
obter seus novos documentos de maneira mais célere.
Para viajar é preciso estar com o seu passaporte dentro da data de validade. Antes de
começar a planejar seu próximo destino, não deixe de verificar o seu documento de
viagem. Caso precise renová-lo, programe-se para fazê-lo com uma antecedência de,
pelo menos, um mês. Para facilitar o atendimento, o Consulado- Geral do Brasil em
Miami possui página eletrônica com o passo-a-passo do que é necessário para a
renovação do passaporte. A lista completa de documentos para o seu caso específico
pode ser encontrada no endereço eletrônico: http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/passaporte.xml
Pelo sistema eletrônico de preenchimento do passaporte, é possível fazer o “upload” de
todos os documentos necessários. A partir de 24 de agosto próximo, o envio prévio dos
arquivos em formato eletrônico será obrigatório.
No entanto, o cidadão brasileiro também deverá apresentar os documentos no momento
da solicitação. Entre as falhas mais comuns estão: não estar em dia com a Justiça
Eleitoral Brasileira e apresentar formas de pagamento não aceitas pelo Consulado. A
única forma de pagamento recebida é Money Order emitida pelos correios americanos
(United States Postal Office - USPS) por motivo de segurança tanto para Consulado
quanto para o usuário em geral.
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7. Ouvidoria Consular
A Ouvidoria Consular do Ministério das
Relações Exteriores é responsável pelo
processamento de comentários, sugestões,
elogios e críticas referentes a toda a atividade consular das repartições brasileiras no
exterior - aí incluídos atendimento em geral, rede consular, assistência, processamento
de documentação e demais atividades afins.
Como contatar:
•
Por e-mail: ouvidoria.consular@itamaraty.gov.br
•
Por correio ou pessoalmente: na Ouvidoria Consular - Palácio do Itamaraty Anexo I - Térreo Divisão de Assistência Consular - Esplanada dos Ministérios - Bloco
"H"- Brasília/DF Brasil 70170-900.
•
Por telefone: (55) (61) 2030 8804/8805/9712/8803 (de 8:00 a 20:00 - horário de
Brasília)
•
Por meio do preenchimento e entrega do Formulário de Opinião do Público.
Para mais informações, clique aqui e leia a seção “Ouvidoria Consular”, na página do
Consulado-Geral.
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