LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS REAL ID
Para Verificação de Identidade
Para obter uma nova Permit (Carteira de aprendiz), carteira de motorista ou carteira de identidade, ou obter uma
carteira de motorista ou carteira de identidade verificada, será necessário fornecer documentos originais válidos / não
expirados ou cópias autenticadas. Or Permits de fora do estado não são transferíveis.
Fotocópias, cópias autenticadas por notários, cópias não certificadas e documentos danificados ou mutilados não são
aceitáveis. O DMV digitalizará e armazenará imagens de todos os documentos.
Duas (2) formas da mesma identificação não serão aceitas. Se qualquer documento apresentado estiver em um idioma diferente do inglês, ele deverá ser
traduzido por um tradutor aprovado pelo DMV.
Você deve satisfazer os itens 1, 2, 3 e, se aplicável, 4 e 5:
Lista de documentos SECUNDÁRIOS
 Carteira de motorista com foto de outro estado Americano
Você deve apresentar dois (2) comprovantes de identificação; pelo
 Carteira de motorista com foto de um território Americano ou Canadense
menos um dos documentos deve estar na lista de documentos
 Permit com foto emitido nos EUA ou no Canadá
Primários.
 Documento de Ientificação, Carteira de Motorista ou Permit emitido por
CT (Talvez a carteira de motorista/identificação não seja devolvida)
Lista de documentos PRIMÁRIOS
 Identificação militar Americana ou cartão de dependente com foto
Nascido nos Estados Unidos
 Autorização do Estado de Connecticut para transportar pistolas ou
 Certidão de Nascimento nos EUA ou Território dos EUA ou
revólveres
Registro de Nascimento (Hospital emitido e Porto Rico emitidos
 Documentos de separação militares (DD-214)
antes de 1º de julho de 2010 não são aceitos; local de
 Ordem judicial: deve conter o nome completo e a data de nascimento (ou
nascimento estrangeiro, veja Nascidos fora dos EUA)
seja,mudança de nome, adoção, dissolução do casamento ou da união
 Passaporte ou cartão de passaporte Americano
civil)
Nascido fora dos Estados Unidos
 Não incluir resumo de condenação criminal ou civil.
 Passaporte ou cartão de passaporte Americano
 Certidão de casamento ou união civil (cópia autenticada emitida
 Passaporte estrangeiro com documentos comprovativos
pela cidade)
(consulte Presença Legal observada abaixo)
 Carteira de piloto (emitida pela US DOT Federal Aviation Administration)
 Certificado de Naturalização
 Histórico escolar certificado (a identificação com foto da escola não é
 Certificado de Cidadania
aceitável)
 Cartão de Residente Permanente
 Cartão de Segurança Social (não laminado ou metálico. 16 anos ou mais
 Relatório Consular de Ameruicano Nascido no Exterior
devem assinar)
 Certificado do Departamento de Correções CT (CN101503)
NOME LEGAL COMPLETO
 Certificado batismal ou documento similar
Por lei, o nome completo mostrado no documento Primário é seu
nome legal e será impresso no seu cartão. Se seu nome é diferente
 Identificação estadual ou federal de funcionários com assinatura e foto
do documento principal, consulte os Documentos da Seção de
e/ou descrição física com ou sem data de nascimento
Alteração de nome abaixo.
 Cartão de autorização de trabalho
 Cartão de Identificação de Saúde para Veteranos (VHIC)
* Sujeito a verificação usando SAVE
 Cartão de identificação de membro tribal reconhecido federalmente
(Ver 4. Presença Legal)
 Cartões de Viagem emitidos pelo DHS (Entrada Global, NEXUS, SENTRI,
FAST)

1 IDENTIDADE:

2 NÚMERO DO SEGURO SOCIAL:
Por lei, você deve apresentar uma das seguintes opções para provar o
seu Número do Seguro Social. O 1099 ou W-2 deve mostrar o seu
número completo do Seguro Social e serve apenas como prova do
número, não identidade.




Cartão do Seguro Social
Formulário W2 (emitido nos últimos 5 anos)
Formulário 1099 (emitido nos últimos 5 anos)

Cidadãos estrangeiros não elegíveis para um número de Seguro Social
devem apresentar prova de inelegibilidade da Administração da
Seguridade Social.

3 RESIDÊNCIA EM CONNECTICUT
Você deve fornecer duas (2) cartas diferentes de duas (2) fontes
diferentes para provar que sua casa está localizada em Connecticut. Os
documentos não precisam incluir um envelope carimbado e podem ter
sido enviados para uma Caixa Postal ou por email. Ambos os
documentos devem:
• Mostrar seu nome e seu endereço de residência em Connecticut
• Ter uma data dos útimos 90 dias (a menos que indicado de outra
forma abaixo)
• Ser feito por computador (digitado)






Carta com carrimbo do correio (o endereço pode ser manuscrito)
Conta bancária ou empresa de hipoteca, empresa de serviços
públicos, crédito empresa de cartão de crédito, médico ou hospital
Extrato bancário ou recibo de transação bancária mostrando o
nome e endereço de correspondência do banco
Contracheque pré-impresso mostrando o nome e endereço do seu
empregador
Imposto sobre a propriedade ou imposto de consumo, ou outro
resumo de benefícios anuais de pensão ou aposentadoria da
Administração da Segurança Social extrato datado nos últimos 12
meses.

4 PRESENÇA LEGAL NOS ESTADOS UNIDOS













Declaração de benefícios do Medicaid ou Medicare
Seguro válido residêncial, locatário ou cartão de seguro de veículo
válido ou apólice de seguro datada nos últimos 12 meses
Registro válido de veículo emitido por Connecticut
Declaração de empréstimo atual de veículo registrado em seu
nome
Hipoteca residencial ou contrato de empréstimo, contrato de
arrendamento ou aluguel semelhante mostrando assinaturas de
todas as partes necessárias para execução do contrato e datado
nos últimos 12 meses.
Cartão de registro de eleitor de Connecticut
Confirmação de mudança de endereço dos Correios mostrando seu
endereço anterior e atual (Formulário CNL107)
Pesquisa da sua propriedade em Connecticut emitida por uma
empresa de agrimensor licenciada
Registros oficiais de escola mostrando a matrícula
Os pais ou responsável legal do menor podem fornecer dois dos
documentos anteriores endereçados aos pais que residem no
mesmo endereço para comprovar residência menor ou usar a sua
própria carteira de motorista ou identificação de CT que mostre o
mesmo endereço como um dos dois requeridos.

(Nascido fora dos Estados Unidos):
O status legal será verificado usando o sistema Systematic Alien
Verification of Elegility (SAVE), que pode levar 10 dias úteis ou mais.

• Cidadãos estrangeiros não elegíveis para um número de Seguro Social
devem apresentar prova de inelegibilidade da Administração de Seguro
Social e não estão qualificados para receber uma carteira de motorista
ou identidade verificada.






• Somente cidadãos americanos e residentes permanentes são elegíveis
para uma carteira de motorista ou identidade verificada.






Passaporte ou cartão de passaporte Americano
I-94
Carimbo I-551 no passaporte estrangeiro
Cartão de Residente Permanente ou Cartão de Estrangeiro
Residente
Cartão de Autorização de Trabalho
Documento de viagem para Refugiados
F1 requer I-20 e I-94
J1 requer DS2019 e I-94

5 DOCUMENTOS DE MUDANÇA DE NOME (se aplicável):





Certidão de casamento ou união civil (cópia autenticada emitida
pela cidade)
Divórcio ou dissolução da união civil
Documento de alteração do nome do tribunal de sucessões
(probate)
Petição para alteração de nome do DHS (Formulário USCIS N-662)

• O status de visitante B1 / B2 NÃO é elegível para obter uma certeira de
motorista de CT.

Se houver várias alterações de nome, você deverá fornecer
documentação para provar a continuidade dos nomes.
NOTA: Seu novo nome deve verificar com a Social Security
Administration (SSA). Visite o SSA primeiro para alterar seu nome.
Aguarde pelo menos 48 horas para a atualização do SSA.

Se você tiver alguma dúvida sobre documentos aceitáveis, ligue para o Centro de Contato do DMV 860-263-5700.

