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Somos uma reconhecida agência multinacional 
especialista em programas e serviços de intercâmbio de 
estudo e trabalho no exterior. Contamos com 17 anos de 
experiência, tendo concretizado mais de 13 mil processos 
de intercâmbio até o momento, levando jovens e 
profissionais latinoamericanos a realizar o sonho de viver 
e trabalhar em outro país. Temos escritórios nos Estados 
Unidos, Brasil e em outros 17 países. Contamos com uma 
equipe de mais de 600 profissionais capacitados para te
ajudar e orientar, levando em conta suas prioridades e 
possibilidades para que possa focar em seu objetivo de 
morar no exterior.
Nossos programas são aprovados, regulamentados e 
supervisionados pelos entes de controle correspondentes 
a cada país, como o Departamento de Estado e as 
embaixadas.

Quem somos?



De que se trata o programa Work and Business?
É um programa que conecta a petição por parte de uma empresa
patrocinadora sólida e aprovada pelo Departmento de Trabalho dos
Estados Unidos, a um trabalhador estrangeiro, qualificado ou não, sob
o Visto EB-3.

A empresa patrocinadora deverá obter uma certificação laboral dol
Departamento de Trabalho dos Estados Unidos.

Esse documento requer informações detalhadas sobre a experiência
do candidato, assim como o tipo de emprego disponível. Entre outros
requisitos, também se exigem comprovações sobre a falta de
trabalhadores com cidadania americana disponíveis, qualificados e
dispostos a ocupar a vaga oferecida ao trabalhador imigrante com o
salário ofertado, e que sua contratação não prejudica os salários e
condições de trabalho dos trabalhadores com cidadania.



QUALITY IMMIGRATION

 WORKER DEMAND LOCALLY UNFULFILLABLE

THE APPLICANT MUST NOT BECOME A FINANCIAL 
BURDEN FOR THE UNITED STATES

THE PROGRAM IS AVAILABLE FOR SINGLES AND 
FAMILIES 

Imigração de qualidade

A demanda por trabalhadores não pode ser coberta
localmente

O aplicante não poderá ser um encargo financeiro 
para os Estados Unidos

Programa disponível para solteiros e núcleos 
familiares (Cônjuge e filhos menores de 21 anos)

 

Princípios de imigração



Ter entre 18 e 56 anos
Ter a oferta de trabalho
Não ter antecedentes criminais
Não ter doenças pré-existentes ou infecto- 
contagiosas
Ter muita disposição para trabalhar

 

O que você precisa para viver a sua melhor experiência



Entrevista 
inicial

Informações /
Custos

Formulário 
G1

Formulário /
Passaporte

Avaliação de 
risco

RH e advogados 
da empresa 

patrocinadora

Assinatura 
do contrato
Assinatura e 
pagamento 

inicial

Certificação 
Laboral

A empresa 
patrocinadora 

faz a certificação

Permissão de 
residência

Preenchimento 
do Formulário 

I-140

Entrevista 
consular

Apresentação 
na embaixada

Início do 
trabalho
Acordo da 

data de início

Conheça o processo

8 dias 3 dias 10 dias 6 - 9 meses 6 - 9 meses 15 dias 1 mês



Tipo: Manufatura
Número de vagas: 50 pessoas
Descrição da empresa: Artigos de proteção e segurança
para órgãos do governo
Vagas: Suporte logístico, costura e fabricação
Idioma: Inglês avançado
Local: Seattle, WA

Algumas das ofertas de emprego disponíveis

Tipo: Hotelaria
Número de vagas: 350 pessoas
Descrição da empresa: Hotéis
Vagas: Backoffice logístico, camareira, auxiliar de cozinha e
piscineiro
Idioma: Sem requerimento, a depender do local
Local: Por disponibilidade



Tipo: Comunicações
Número de vagas: 150 pessoas
Descrição da empresa: Área comercial e de inventário
de empresas de telecomunicação
Vagas: Suporte logístico e área comercial
Idioma: Inglês avançado
Local: Por disponibilidade

Algumas das ofertas de emprego disponíveis



Oferta de trabalho vigente
Tipo: Agricultura
Número de vagas: 250 pessoas
Descrição da empresa: Fazendas agroindustriais
tecnificadas, provedoras de serviços para lojas como
Home Depot, Lowe's, entre outros.
Vagas: Manejo de maquinário, inventário, embalagem,
suporte logístico, trabalhos manuais, semeadura
Horário: 8am - 4pm de Segunda à Sexta Feira
Idioma: Sem requerimento
Local: Homestead, FL
Salário: 18.500 USD Sem incluir horas extras



Tipo: Hotel-Resort
Número de vagas: 50 pessoas
Descrição da empresa: Hotel de luxo 5 estrelas e 5 
estrelas plus.
Vagas: Recepção, limpeza e zeladoria.
Horário: Variável.
Idioma: Tenha inglês de conversação
Local: Miami Beach, Florida
Salário: Determinado pelo Department of Labor entre
$19.000 e $20.000 USD

Oferta de trabalho vigente



Tipo: Logística
Número de vagas: 100 pessoas
Descrição da empresa: Empresa multinacional de
logística, importação e exportação de flores e produtos
derivados. 
Vagas: Embalagem, suporte logístico, organização de
pedidos e solicitações, carregamento de caminhões
para envio de produtos.
Horário: 8:00am - 5:00pm de Segunda à Sexta Feira
(com 1h de almoço) 
Idioma: Sem requerimento
Local: Doral, Florida
Salário: Determinado pelo Department of Labor entre
$19.000 e $20.000 USD

Oferta de trabalho vigente



Benefícios de ser residente

Maior facilidade 
para a obtenção de 
crédito e taxas mais
baixas para 
habitação e 
veículos.

Cursos de graduação 
em universidades 
privadas têm até 50% 
de desconto para 
cidadãos e residentes. 
Ensino fundamental e 
médio são gratuitos.

CRÉDITO ESTUDO OUTROS
Direito de receber 
pensão
Possibilidade de pedir a 
cidadania após 5 anos
O visto de residente é 
vitalício
Seguros médicos em 
valores mais baixos



Outras opções 
"Econômicas" 

de se conseguir 
residência

Asilo Político
Entre USD 10.000 e 25.000, sem poder sair do país até que o
visto seja aprovado. O processo pode levar entre 5 e 8 anos.

Investimento
Investir em um negócio com valor mínimo de USD 500.000, e
após 4 anos ser avaliado para receber ou não o visto de
residente.

EB-3
A melhor opção em custo x benefício para conseguir o
sonhado green card 



Valores e formas de pagamento


