Brazilian Portuguese

Guia de Documentos do requerente
da IDNYC
É preciso atender aos seguintes critérios para requerer uma carteira IDNYC:
1. Pelo menos quatro pontos de documentos, dos quais pelo menos três comprovam a identidade e pelo menos um comprova
a residência em NYC.
2. Pelo menos um dos documentos apresentados deve conter uma foto, salvo se o requerente estiver acompanhado de um cuidador.
3. Pelo menos um dos documentos apresentados deve incluir a data de nascimento.
4. Os requerentes devem ter pelo menos 10 anos de idade para requerer uma carteira IDNYC. Os requerentes com idades entre
10 e 13 anos devem ser acompanhados por um cuidador que assine o requerimento em seu nome. Para obter mais
informações, consulte a seção Cuidador na página 2 deste documento.
Não serão aceitos documentos vencidos, salvo os especificamente mencionados abaixo.
Somente documentos originais e cópias autenticadas pelo órgão expedidor serão aceitos. Documentos plastificados serão
aceitos somente se o original for plastificado pelo expedidor.
VOCÊ PODE USAR OS DOCUMENTOS DAS LISTAS ABAIXO PARA REQUERER A CARTEIRA IDNYC.
OS DOCUMENTOS COM UM ASTERISCO (*) SÃO ACEITOS COMO COMPROVANTE DA DATA DE NASCIMENTO.
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE O SITE DA IDNYC: WWW.NYC.GOV/IDNYC.
PARA OBTER INSTRUÇÕES SOBRE O REQUERIMENTO, CONSULTE O VERSO DO REQUERIMENTO DA IDNYC.
Documentos de quatro (4) pontos – Prova de identidade e residência

cont... Documentos de dois (2) pontos – Prova de identidade

• Carteira de motorista do Departamento de Veículos Motorizados do
Estado de Nova York (NYS DMV), permissão de aprendiz ou carteira
de identidade de não motorista com o endereço atual em NYC. Uma
licença/permissão/identidade do NYS DMV vencida será aceita se
for apresentada uma licença/permissão/ID provisória do DMV com
o mesmo número de identificação.*
• Carteira de identidade de não motorista ou carteira de motorista do
Departamento de Estado dos EUA com o endereço atual em NYC*
• Carteira IDNYC com endereço residencial atual*
• Licença de porte de arma restrita do Departamento de Polícia de NYC
(NYPD) com o endereço atual em NYC*
• Requerimento de cartão de escola fundamental da IDNYC assinado
pelo cuidador apresentado na inscrição da escola e verificado pelo
DOE

• Carta de atribuição ITIN nos EUA
• Identidade de Serviços Uniformizados dos EUA*
• Carteira de identidade profissional do Departamento de Educação
de NYS
• Formulário de Verificação do Programa de Emprego Juvenil de Verão
(SYEP) da NYC (também comprova a residência)*
• Formulário I-94 emitido pelo Departamento de Segurança Interna dos
EUA com foto, impressão digital e data de nascimento*
• Carteira de motorista provisória do NYS DMV, permissão de aprendiz
ou carteira de identidade de não motorista*
• Aviso de Aprovação no Formulário I-797, I-797A, I-797B ou I-797D,
emitido pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS)
• Formulário de Verificação do Estudante do Departamento de
Educação da cidade de Nova York (NYC DOE); cuidador presente

Documentos de três (3) pontos – Prova de identidade
• Passaporte dos EUA ou cartão de passaporte dos EUA*
• Passaporte estrangeiro (legível por máquina)*
• Carteira de motorista do Estado dos EUA ou documento de identidade
de permissão de aprendiz com foto*
• Carteira de identidade do Estado dos EUA*
• Carteira de residente permanente nos EUA (Green Card)*
• Certidão de cidadania/naturalização dos EUA*
• Credencial de marinheiro mercante dos EUA*
• Carteira de identidade de não motorista ou carteira de motorista do
Departamento de Estado dos EUA sem o endereço residencial atual*
• Carteira de identidade de infrator liberado pelo Departamento de
Correções e Supervisão Comunitária do NYS (DOCCS) (com data
máxima de 1 ano)*
• Carteira de Identificação de Passe Seguro de Advogado do Sistema
Judiciário Unificado do NYS*
• Carteira de acesso comum (para militar ativo, aposentado ou reservista)*
• Permissão de trabalho atual nos EUA*
• Identidade tribal dos EUA*
• CBIC/Carteira de transferência de benefício eletrônica (EBT)
do NYS com foto*
• Carteira IDNYC sem endereço residencial atual*
Documentos de dois (2) pontos – Prova de identidade
• Passaporte estrangeiro (não legível por máquina)*
• Carteira de passaporte ou passaporte dos EUA vencido (vencido há no
máximo 3 anos; legível por máquina)*
• Passaporte estrangeiro vencido (vencido há no máximo 3 anos; legível
por máquina)*
• Carteira de identidade consular*
• Carteira de identidade de veterano dos EUA emitido pelo
Departamento de Assuntos de Veteranos (VA)
• Carteira de saúde de veterano dos EUA emitido pelo VA
• Identidade de funcionário do governo federal, estadual ou local dos EUA
• Certidão de nascimento dos EUA*
• Visto emitido pelo Departamento de Estado dos EUA *
• Carteira de motorista estrangeira (legível por máquina)*
• Carteira de identidade nacional estrangeira (legível por máquina)*
• Cartão de Segurança Social
• Cartão IDNYC vencido – com ou sem o endereço atual (mais de
6 meses e menos de 3 anos após a data de vencimento)

Documentos de um (1) ponto — Prova de identidade
• Carteira de identidade nacional estrangeira (não legível por máquina)*
• Certidão de nascimento estrangeira*
• Carteira de identidade militar estrangeira com foto*
• Carteira de motorista estrangeira (não legível por máquina)*
• Carteira de identidade da instituição educacional: ensino fundamental,
ensino médio, universidade, faculdade e ensino superior*
• Formulário de Verificação do Estudante do Departamento de
Educação (DOE) da NYC (também comprova a residência); deve ser
apresentado com a carteira de estudante se o aluno não estiver
acompanhado por um cuidador.*
• Diploma de ensino médio americano, programa de equivalência de
ensino médio ou escola pós-secundária, faculdade ou universidade
dos EUA
• Histórico escolar americano do ensino médio ou ensino superior,
faculdade ou universidade
• Carteira do NYS EBT sem foto*
• Carteira de identidade do NYC SYEP
• Identidade com foto da união dos EUA
• Carteira de identidade de funcionário, consultor ou membro
da diretoria da organização localizada nos EUA, inclusive
a identidade do clero
• Certidão de casamento, união civil, parceria doméstica ou divórcio*
• MTA MetroCard para idosos e pessoas com deficiência
• Carteira de identidade MTA Access-A-Ride
• Carteira de Membro Adulto, Adulto Jovem, Sênior ou Veterano
de Parques e Recreação de NYC
• Carteira de registro de eleitor dos EUA
• Carteira de Registro de Serviço Seletivo dos EUA*
• Carteira Medicare
• Carteira de ITIN dos EUA
• Certidão de nascimento de seu filho nos EUA (deve apresentar
o requerente como pai)*
• Carteira de identidade com foto da instalação NYS OMH.
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Documentos de um (1) ponto – Prova de residência
• Declaração ou conta de TV a cabo, telefone ou serviços públicos
(datada de até 60 dias)
• Locação ou sublocação de imóvel residencial atual
• Declaração de imposto sobre a propriedade local (datada de até 1 ano)
• Recibo de pagamento da hipoteca da propriedade (datado de até 60 dias)
• Conta, extrato ou aviso bancário, financeiro ou de cartão de crédito
(datado de até 60 dias). Deve incluir o número de identidade do cliente
ou da conta.
• Comprovante de pagamento de salário (datado de até 60 dias)
• Declaração, conta ou registro de uma instituição de saúde (datado de até
1 ano). Deve incluir o número de identidade do paciente ou da conta.
• Convocação do júri ou ordem judicial emitida pelo NYS (incluindo
tribunais de NYC) ou tribunal federal (datada de até 60 dias)
• Formulários IRS W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B e 1095-C (aceitos até
15 de abril do ano seguinte ao ano fiscal no formulário)
• Declaração de imposto com comprovante de depósito (datado de até
1 ano da data de registro)
• Carta ou documento emitido pela Receita Federal dos EUA (IRS) ou pelo
Departamento de Impostos e Finanças (DTF) do NYS (datado de até 1 ano)
• Fatura, extrato ou registro de seguro (seguro de saúde, automóvel,
locatário, vida, proprietário; datado de até 60 dias)
• Carta da Autoridade de Habitação de Nova York (NYCHA) (datada de
até 60 dias)
• Aviso de Locação e Adendo de Locação da NYCHA (datado de até 1 ano)
• Confirmação de alteração de endereço do Serviço Postal dos Estados
Unidos (USPS) (datada de até 60 dias)
• Formulário de Discriminação de Aluguel da Seção 8 do Departamento
de Habitação, Preservação e Desenvolvimento de Nova York (NYC HPD)
(datado de até 1 ano)
• Relatório de resumo de composição de casos da NYC HRA (datado
de até 60 dias)
• Carteira de identidade de paciente internado com foto da instalação
NYS OMH.
• Formulário de “Verificação de Liberação” emitido pelo departamento
de Saúde e Serviços Humanos/Escritório de Reassentamento de
Refugiados (HHS/ORR) dos EUA (datado de até 1 ano)
• Ordem de Supervisão da Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA
(datada de até 1 ano)
• Carteira de motorista provisória do NYS DMV, permissão de aprendiz ou
carteira de identidade de não motorista
• Aviso de Decisão ou Determinação (NOD) de Deficiência de
Desenvolvimento emitido pelo NYS OPWDD (datado de até 1 ano)
• Carta de confirmação de residência para diplomatas da Organização
das Nações Unidas (ONU) e suas famílias (datada de até 60 dias)
• Carta para pais/responsáveis de alunos matriculados no Head Start,
Early Learn ou qualquer escola do NYC DOE (datada de até 60 dias).
O requerente deve fornecer prova de relação com o aluno.
• Carta para aluno matriculado em uma escola privada ou paroquial
(datada de até 60 dias). O requerente deve fornecer a identificação
da escola.
• Formulário de Verificação do Estudante do NYC DOE (disponível nas
escolas do DOE). O aluno deve apresentar a carteira de estudante ou
inscrever-se com um cuidador.*
• Formulário de Verificação do SYEP
• Carta do abrigo na NYC (afirmando que o requerente permaneceu no
abrigo por 15 dias e que o abrigo permite que os residentes
permaneçam por mais de 30 dias). (datada de até 60 dias)
• Contrato de Habitação Universitária para requerentes que moram em
alojamentos estudantis. O requerente deve apresentar um documento
de identidade da escola com foto. Deve estar atualmente em vigor.
• Carta do Administrador da faculdade ou universidade declarando que o
requerente reside em um alojamento estudantil e recebe correspondência em
um local diferente da escola. O requerente deve apresentar um documento
de identidade da escola com foto (deve ser datada de até 60 dias).
O endereço na carteira será exibido como “Aos cuidados” da escola.
Cônjuges e parceiros domésticos: Os candidatos que não puderem
fornecer um documento de residência em seu próprio nome poderão
apresentar um documento de residência com o nome do cônjuge ou do
parceiro doméstico, e (1) uma certidão de casamento, união estável ou
parceria doméstica, ou (2) a certidão de nascimento de uma criança
nomeando tanto o requerente quanto o cônjuge ou o parceiro doméstico
como pais. O requerente também deve apresentar um atestado assinado
pelo cônjuge ou parceiro doméstico afirmando que eles residem juntos.

Documentos de um (1) ponto – Prova de residência para requerentes
sem endereço residencial ou sobreviventes de violência doméstica
• “Carta aos cuidados de” emitida por organização sem fins lucrativos ou
instituição religiosa na NYC que atenda pessoas sem-teto ou sobreviventes
de violência doméstica. A entidade deve receber atualmente o
financiamento da cidade. A carta deve indicar que o requerente recebeu
serviços da entidade nos últimos 60 dias e pode usar o endereço da
entidade como endereço de correspondência (datada de até 14 dias).
O endereço na carteira será exibido como “Aos cuidados” da organização.
• Carta da agência da cidade, organização sem fins lucrativos ou
instituição religiosa na NYC que presta serviços a pessoas sem-teto
(datada de até 30 dias). Nenhum endereço constará na carteira.

cont... Documentos de um (1) ponto – Prova de residência
para requerentes sem endereço residencial ou sobreviventes
de violência doméstica
• Carta do abrigo na NYC (deve declarar que o requerente permaneceu
no abrigo por 15 dias e que o abrigo permite que os residentes
permaneçam por mais de 30 dias) (datada de até 60 dias). O endereço
do abrigo constará na carteira.
• Carta do programa de cuidados residenciais de violência doméstica
(datada de até 30 dias). A carteira pode não apresentar um endereço,
ou exibir a caixa postal do programa.
• Carta da agência da cidade, organização sem fins lucrativos ou instituição
religiosa na NYC que presta serviços aos sobreviventes de violência
doméstica (datada de 30 dias). Nenhum endereço constará na carteira.
• Carta emitida por um hospital ou clínica de saúde na NYC (datada de
30 dias). Nenhum endereço constará na carteira.

O que fazer se você não tiver documentação suficiente
• Você ainda pode requerer a IDNYC. Se você nasceu em Nova York,
recebe benefícios de auxílio em dinheiro ou SCRIE, mora em um prédio
da NYCHA e/ou não tem uma residência estável, converse com um de
nossos funcionários do centro de inscrição.

Relação interpessoal – Prova da relação entre o cuidador
e o requerente
O requerente também deve fornecer pelo menos 2 pontos comprovando
a identidade, inclusive a data de nascimento (DOB). O cuidador deve
fornecer pelo menos 3 pontos comprovando sua própria identidade,
inclusive um documento de identidade com foto. As idades dos
requerentes que podem usar cada documento estão entre parênteses.
• Certidão de nascimento do requerente (21 anos de idade ou menos)*
• Decreto de adoção, certidão de adoção ou relatório de adoção do
Departamento de Saúde do NYS (NYS DOH) (21 anos de idade ou menos)*
• Formulário de Reconhecimento de Paternidade emitido pelo
Departamento de Saúde e Higiene Mental da NYC (NYC DOHMH)
e Escritório de Assistência Temporária e para Pessoas com Deficiência
do NYS (NYS OTDA) (21 anos de idade ou menos)*
• Carta da ACS ou da agência de acolhimento ACS (21 anos de idade ou
menos). O cuidador deve apresentar a identidade de funcionário da
agência ou ACS.*
• Certidão comprovando que o cuidador é um pai adotivo licenciado,
e uma carta de uma agência de adoção declarando que o cuidador
é o pai adotivo do requerente (datada de até 60 dias; 21 anos de idade
e menos).* Também comprova a residência.
• Ordem do Tribunal de Paternidade/Filiação (21 anos de idade ou menos)*
• Certidão de nascimento do requerente e certidão de casamento, união
estável ou parceria doméstica do padrasto (21 anos de idade ou menos)*
• Formulário de “Verificação de Liberação” emitido pelo HHS/ORR dos
EUA (21 anos de idade ou menos)*
• Ordem judicial estrangeira nomeando o cuidador como responsável
legal do requerente (21 anos de idade ou menos)*
• Ordem judicial dos EUA nomeando o cuidador como guardião legal,
custodiante ou conservador do requerente (qualquer idade)*
• Aviso de Decisão ou Determinação (NOD) de Deficiência de
Desenvolvimento emitido pelo NYS OPWDD (qualquer idade)*
• Carta de uma instalação de assistência residencial operada, licenciada,
certificada ou financiada pelo NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ou NYC
DOHMH (datada de até 60 dias; qualquer idade). O cuidador deve
apresentar a identidade de funcionário. Também comprova a residência.
• Carta da SSA estabelecendo o cuidador individual como beneficiário
representativo do requerente (datada de até 1 ano; qualquer idade)*
• Carta da SSA estabelecendo uma organização como beneficiário
representativo do requerente (datada de até 1 ano) E uma carta da
organização estabelecendo que o funcionário/representante está
autorizado a representar o requerente (datada de até 60 dias; qualquer
idade). O cuidador deve apresentar a identidade de funcionário.
• Carta do NYS OPWDD, do NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH ou de um
dos seus fornecedores (datada de até 60 dias; qualquer idade). O
cuidador deve apresentar a identidade de funcionário.

Prova de status de veterano (você só precisa de uma)
• DD 214: Certidão de liberação ou baixa do serviço ativo
• DD 2 (aposentado): Carteira de identidade de serviços uniformizados
dos EUA (aposentado)
• VIC/VHIC: Carteira de identidade do Hospital para Veteranos
• NGB-22: Relatório de Separação e Registro de Serviço da Secretaria
da Guarda Nacional
• Identidade de não motorista ou carteira de motorista do NYS DMV com
designação de veterano
• Carteira IDNYC com designação de veterano
• Atestado do Departamento de Serviços de Veteranos da NYC confirmando
o serviço militar
• Carta do Departamento de Serviços de Veteranos da NYC
confirmando o serviço militar

