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Quem pode obter Supplemental
Security Income (Renda de
Segurança Suplementar)?

• Receber liberdade condicional para os
Estados Unidos;

Geralmente, para ser elegível para a SSI como
não cidadão, você deve estar em determinadas
classificações definidas pelo Departamento de
Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês).
Portanto, você pode ser elegível para a SSI
se você:

• For extrangeiro(a) cuja expulsão
foi cancelada;

• Ser admitido(a) como refugiado(a);
• Receber asilo;

• For cubano(a) ou haitiano(a)
recém-chegado(a);
• For admitido(a) como imigrante
amerasiano ou

• For legalmente admitido(a) para
residência permanente;

• For admitido(a) como imigrante especial
afegão ou iraquiano.

• Receber entrada condicional;
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específico de não cidadão, nós lhe enviaremos
uma carta informando quando seu período de
sete anos se encerra. Enviaremos outra carta
explicando seus direitos de apelar antes de
seus pagamentos serem interrompidos.

Além de estar em uma das classificações
acima, você também deve cumprir um desses
requisitos para ser elegível para a SSI como
não cidadão:
• Se tiver residido legalmente nos Estados
Unidos em 22 de agosto de 1996 e se for
cego(a) ou portador(a) de incapacidade ou

Se for um atual ou ex-beneficiário da SSI sujeito
à elegibilidade para SSI sob o limite de tempo
de sete anos e se tiver requerido cidadania,
incentivamos entrar em contato com os U.S.
Citizenship and Immigration Services – USCIS
(Serviços de Imigração e Cidadania dos EUA)
para descobrir como:

• Se tiver recebido benefícios da SSI em
22 de agosto de 1996 e estiver residindo
legalmente nos Estados Unidos ou
• Se tiver sido legalmente admitido(a) para
residência permanente e tiver um total de
40 créditos de trabalho nos Estados Unidos.
(O trabalho de seu cônjuge ou de seus pais
também pode ser considerado) ou

• Acelerar o processamento de sua solicitação
pendente (N-400) ou ajuste de status (I-485) e
• Eliminar taxas associadas à apresentação
dessas solicitações.

• Você é veterano(a) ou membro ativo das
Forças Armadas dos Estados Unidos ou
cônjuge ou dependente de um veterano
ou membro ativo das Forças Armadas dos
Estados Unidos ou

Você (ou o seu representante) pode ligar
gratuitamente para os USCIS 1-800-375-5283
(aguarde a opção SSI no menu principal) ou
1-800-767-1833 (TTY, acrônimo em inglês
para deficientes auditivos) se você for surdo(a)
ou deficiente auditivo e solicitar agilização do
processamento. Você também pode solicitar
o processamento acelerado por escrito ou
comparecendo ao escritório local dos USCIS.
Certifique-se de informar que você é um
ex- ou atual beneficiário de SSI. Para mais
informações, entre em contato com o escritório
local dos USCIS ou visite o site da USCIS
www.uscis.gov/feewaiver (disponível apenas
em inglês)

• Você é um índio americano nascido no
Canadá ou
• Você é um não cidadão membro de uma
tribo indígena reconhecida federalmente ou
• Você é vítima de formas graves de
tráfico humano.
Outros indivíduos também podem ser elegíveis
para receber os pagamentos. Se você for um
não cidadão e desejar requerer os benefícios
da SSI, entre em contato conosco para verificar
sua elegibilidade.

Créditos de trabalho

OBSERVAÇÃO: Se você entrou nos Estados
Unidos em 22 de agosto de 1996 ou após essa
data, você não é elegível para os benefícios da
SSI referentes aos primeiros cinco anos como
residente permanente legalmente admitido,
mesmo que tenha 40 créditos de rendimentos.

O histórico de trabalho de uma pessoa
determina sua elegibilidade para os benefícios
de Social Security (Seguro Social), bem como
elegibilidade para a SSI para alguns não
cidadãos. Uma pessoa ganha créditos de
trabalho baseados na quantidade de dinheiro
ganho. O valor necessário para ganhar um
crédito de trabalho aumenta ligeiramente a
cada ano à medida que os níveis médios de
renda aumentam.

Limite de sete anos para alguns
não cidadãos
Alguns não cidadãos podem receber SSI por
até sete anos. Se seus pagamentos da SSI são
limitados a sete anos por conta de seu status
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Para benefícios do Social Security (Seguro
Social), uma pessoa pode ganhar, no máximo,
quatro créditos por ano com base em seus
próprios rendimentos. Um não cidadão também
pode receber créditos adicionais por ano com
base no trabalho de um cônjuge ou pai ou mãe.

Informações sobre o Medicaid

Os créditos de trabalho permanecem
no histórico de trabalho de uma pessoa
indefinidamente. Os créditos de trabalho
adicionais de um cônjuge ou dos pais ajudam
na elegibilidade, mas não são lançados no
registro de trabalho de um não cidadão nem
são contados para determinar o valor dos
benefícios. Para mais informações, visite nosso
site, www.socialsecurity.gov (disponível
apenas em inglês) e leia nossa publicação, How
You Earn Credits (Publication No. 05-10072)
(Como Você Ganha Créditos, Publicação
Nº 05-10072, disponível apenas em inglês).

É possível apresentar um novo pedido

Se tiver cobertura do Medicaid com base em
sua SSI, o Medicaid deve continuar, contanto
que você continue recebendo os benefícios
da SSI.

Se seus pagamentos da SSI pararem porque
você não é um não cidadão elegível, você pode
solicitar novamente. Entre em contato conosco
imediatamente se houver mudanças em seu
status de imigração ou se você se tornar
cidadão dos EUA e acreditar que se qualifica ou
se tiver 40 créditos de trabalho. Será necessário
nos fornecer seu certificado de naturalização ou
outros documentos que demonstrem seu status
de imigração atual.

Se tiver um patrocinador

Precisamos de provas de seu status

Quando você entrou nos Estados Unidos, talvez
você tenha tido uma pessoa que assinou um
acordo para lhe fornecer apoio. Esse acordo
chama-se declaração de apoio financeiro, e a
pessoa que o assinou chama-se patrocinador.

Quando você solicita a SSI, você deve
comprovar seu status de não cidadão. Talvez
seja necessário que não cidadãos que serviram
nas Forças Armadas dos Estados Unidos nos
forneçam comprovação do serviço militar.
Seguem abaixo alguns exemplos do que poderá
ser necessário fornecer:

Levamos em consideração a renda e os
recursos de seu patrocinador e de seu cônjuge
como sendo seus a partir do momento em que
você entrou nos Estados Unidos. O escritório
local do Social Security (Seguro Social) pode
lhe fornecer mais informações sobre estas
regras e sobre a importância delas para você.

• Comprovante de seu status de não cidadão
— formulário I-94 atual (Registro de Entrada/
Partida) ou I-551 (Cartão de Residente
Permanente Legal) do DHS ou uma ordem
de deportação ou concessão de asilo de um
juiz de imigração ou

Números do Social Security
(Seguro Social)

• Comprovante de serviço militar —
Documentos de baixa militar dos EUA
(Formulário DD 214) apresentando dispensa
honrosa não baseada em seu status de
não cidadão.

Caso tenha sido admitido legalmente
como um não cidadão com autorização
para trabalhar nos Estados Unidos, você
precisará de um número do Social Security
(Seguro Social). Para mais informações,
visite o nosso site www.socialsecurity.gov
e leia nossa publicação Números De Social
Security (Seguro Social) Para Não Cidadãos
(Publicação Nº PE-05-10096).

O escritório local do Social Security (Seguro
Social) pode lhe informar sobre outros tipos
de provas que podem ser enviadas para
comprovar seu status.

Supplemental Security Income (Renda de Segurança Suplementar) (SSI) para não cidadãos

3

• Imprimir uma carta de verificação
de benefícios.

Tornando-se um cidadão
Para mais informações sobre como se
tornar cidadão dos Estados Unidos, ligue
para os USCIS gratuitamente no número
1-800-375-5283 (pessoas surdas ou com
deficiência auditiva devem ligar para o
número TTY, 1-800-767-1833). Você também
pode entrar em contato com o escritório
local dos USCIS ou visitá-los on-line no site
www.uscis.gov (disponível apenas em inglês).

• Alterar suas informações de depósito
em conta.
• Solicitar uma nova via do cartão
do Medicare.
• Solicitar uma segunda via do cartão
SSA-1099/1042S.
• Solicitar a substituição de um cartão do
Social Security (Seguro Social), caso
não tenha havido alterações e seu
estado participar.

Como entrar em contato com o Social
Security (Seguro Social)

Alguns destes serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Para ajudá-lo(a) a resolver
questões de Social Security (Seguro Social),
oferecemos serviços gratuitos de intérprete por
telefone ou pessoalmente quando você visita
um escritório do Social Security (Seguro Social).

Há diversas maneiras de entrar em contato
conosco, como, por exemplo, on-line, por
telefone e pessoalmente. Estamos aqui para
responder a suas perguntas e para atendêlo(a). Por mais de 85 anos, o Social Security
(Seguro Social) tem ajudado a dar segurança
no presente e no futuro, proporcionando
benefícios e proteção financeira a milhões de
pessoas durante a jornada de suas vidas.

Ligue para nós
Se você não tem acesso à Internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente para 1-800-772-1213 ou para
nosso número TTY, 1-800-325-0778, em caso
de surdez ou incapacitação auditiva.

Acesse o site
A maneira mais conveniente de resolver
questões de Social Security (Seguro Social)
em qualquer lugar é no site www.ssa.gov
(disponível apenas em inglês). Há muito que
você pode fazer.

Um membro de nossa equipe pode atender
sua chamada das 7h às 19h, de segunda a
sexta-feira, se você precisar falar com alguém.
Para todos os demais idiomas, permaneça
na linha em silêncio durante nossos pedidos
com automação de voz em inglês até que um
representante atenda. O representante entrará
em contato com um intérprete para ajudar em
sua ligação. Se não conseguirmos resolver seu
assunto por telefone, marcaremos uma consulta
para você em um escritório local do Social
Security (Seguro Social) e providenciaremos
para que um intérprete esteja lá no momento
de sua visita. Pedimos sua paciência durante
horários de pico, uma vez que você pode
encontrar uma alta incidência de sinais
ocupados e tempos de espera mais longos
para falar conosco. Aguardamos a oportunidade
para atendê-lo(a).

• Inscrever-se para receber Extra Help (Ajuda
Complementar) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare.
• Solicitar a maioria dos tipos de benefícios.
• Obter cópias de nossas publicações.
• Obter respostas às perguntas
mais frequentes.
Ao criar uma conta my Social Security (meu
Seguro Social), você pode fazer ainda mais.
• Analisar sua Declaração do Social Security
(Seguro Social).
• Verificar seus rendimentos.
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Agendar uma visita ao escritório
Você pode localizar o escritório mais próximo,
digitando seu CEP em nossa página de
localização de escritórios (disponível apenas
em inglês).
Se você estiver trazendo documentos para
que possamos analisá-los, lembre-se que eles
devem ser originais ou cópias autenticadas,
certificadas pelo órgão emissor.
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