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MEU REGISTRO H-1B NÃO FOI 
SELECIONADO ESTE ANO — E AGORA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A categoria de visto de não imigrante H-1B permite que os empregadores 

patrocinem estrangeiros para realizar serviços temporários em uma “ocupação 

especializada”. Isso normalmente requer uma oferta de emprego em um 

trabalho que exija pelo menos um diploma de bacharel nos EUA, ou 

equivalente, em uma área específica de especialização. Há um limite anual ou 

“limite” nos H-1Bs de 65.000 vistos, com um adicional de 20.000 vistos 

alocados para indivíduos que possuem mestrado ou diploma superior nos 

EUA. 

Como a demanda por vistos H-1B excede em muito a alocação anual, o USCIS 

realiza um pré-registro e um processo de loteria anualmente para selecionar 

candidatos aleatoriamente para os 85.000 vistos H-1B. 
 

O registro H-1B do meu possível empregador para mim não foi 
selecionado. Tenho outras opções de emprego? 
 
Estas são algumas estratégias alternativas que podem ser apropriadas com base em seus fatos específicos: 

 
 Treinamento Prático Opcional do Visto F-1/Treinamento Prático Curricular 

 

Estudantes internacionais que se formam em uma instituição pós-secundária dos EUA podem se qualificar 

para um período de 12 meses de autorização de trabalho de Estágio Prático Opcional (OPT) em um campo 

relacionado ao seu grau. Estudantes F-1 que se formaram em uma área STEM e que são empregados por 

uma empresa que participa do programa E-Verify do governo dos EUA podem estender o período inicial 

do OPT por mais 24 meses. Alunos F-1 ainda matriculados na escola podem se qualificar para autorização 

de emprego através de um período de Treinamento Prático Curricular (CPT), embora os alunos 

autorizados para CPT ainda devam manter um curso completo. Os alunos que consideram qualquer uma 

dessas opções devem coordenar com o Oficial Designado da Escola de sua escola para buscar autorização 

de trabalho OPT ou CPT. 

. 

 Vistos de trabalho para imigrantes com base na nacionalidade 

 

Os vistos H-1B1 estão disponíveis para cidadãos do Chile e Cingapura. Os requisitos para a categoria 

são semelhantes aos do H-1B. Embora haja um limite numérico para o número de vistos H-1B1 que 

podem ser emitidos em um ano fiscal, o limite nunca foi atingido. 

 

Os vistos E-3 são concedidos apenas a cidadãos da Austrália, que trabalharão em ocupações 

especializadas. Esta categoria de visto também tem um limite numérico que nunca foi atingido. 

 

O Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá (“USMCA”) sobre comércio prevê autorização de 

emprego (classificação TN) para cidadãos do México e Canadá que estão vindo para os Estados Unidos 

para trabalhar temporariamente em certas “ocupações profissionais” especificamente listadas no 

USMCA. 
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Comerciantes e Investidores de Tratados 

 

Nacionais de certos países que fazem parte de um tratado de qualificação com os Estados Unidos 

podem receber um visto de Investidor do Tratado E-2 se o indivíduo ou sua empresa investir uma 

quantia substancial de capital em uma empresa dos EUA. 

 

Semelhante ao visto E-2, a categoria de visto de Comerciante do Tratado E-1 é apropriada para 

cidadãos de países de tratados qualificados que estão vindo para os Estados Unidos para se envolver 

em comércio substancial de bens, serviços ou tecnologia, principalmente entre os Estados Unidos e o 

país do tratado. Executivos, gerentes e certos funcionários essenciais com a mesma nacionalidade do 

tratado que a empresa que os emprega também podem se qualificar para um visto E-1 ou E-2. 

 

 Empreendedores internacionais podem solicitar “parole” nos Estados Unidos 

 

A IER - International Entrepreneur Rule - do USCIS permite entrada legal nos Estados Unidos e 

autorização de trabalho por um período de até dois anos e meio para funcionários/proprietários de 

certas empresas iniciantes que receberam investimentos ou subsídios qualificados. 

 

 Vistos O-1 para Indivíduos com Habilidade ou Realização Extraordinária 

 

A categoria O-1A é para indivíduos com habilidade extraordinária em ciência, negócios, educação 

ou atletismo com base em aclamação nacional ou internacional comprovada e sustentada que 

tenha uma oferta de emprego de um empregador dos EUA em uma capacidade que exija 

habilidade extraordinária. Os requisitos documentais para esta categoria são extensos. 

 

A categoria O-1B está disponível para indivíduos com habilidades extraordinárias nas artes ou 

realizações na indústria cinematográfica/televisão, conforme demonstrado pelo cumprimento de 

certos critérios. Os trabalhadores temporários O-1B são normalmente patrocinados por um 

empregador ou agente peticionário. 

 

Vistos para estagiários 

 

Um visto de trainee H-3 pode ser apropriado se o objetivo for obter treinamento relacionado ao trabalho 

para o trabalho que será realizado fora dos Estados Unidos. O treinamento relacionado ao trabalho 

geralmente não deve estar disponível em seu país de origem e não deve envolver emprego produtivo 

substancial nos Estados Unidos. 

 

 O visto de visitante de intercâmbio J-1 pode ser usado para fornecer treinamento para indivíduos com 

diploma ou certificado profissional estrangeiro (fora dos EUA) e pelo menos um ano de experiência de 

trabalho. Indivíduos recém-formados de uma faculdade ou universidade estrangeira podem se 

qualificar como estagiários J-1. 

 

Missão temporária no exterior 

 

Se seu possível empregador mantém escritórios em mais de um país, pode valer a pena perguntar se há 

oportunidades de emprego fora dos Estados Unidos para as quais você possa se qualificar. Enquanto 

estiver no exterior, seu empregador pode buscar opções apropriadas de visto de não-imigrante, como 

as listadas acima, ou pode buscar um visto de transferência L-1 dentro da empresa após você ter sido 

empregado no exterior por pelo menos um ano em uma posição executiva, gerencial ou de 

conhecimento especializado. Nota: a menos que você retorne ao seu país de nacionalidade, você 
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também pode precisar de um visto de trabalho para o país em que estará trabalhando. 

 

 Patrocínio do green card através do emprego 

 

Se nenhuma das opções de não-imigrante for apropriada, pode valer a pena considerar a obtenção do 

status de residente permanente (“Green Card”) por meio de uma petição apresentada por um 

possível empregador ou por você individualmente. 

 

Se você acredita que uma ou mais das opções descritas acima funcionariam para você, recomendamos 

que você entre em contato com nosso escritório Nachman, Phulwani, Zimovcak (NPZ) Law Group, 

P.C. no telefone 201-670-0006 (x104) ou enviando e-mail para info@visaserve.com. 

www.visaserve.com 


