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Um não cidadão precisa de um 
número de Social Security (SSN)?
A menos que você seja um não cidadão 
que deseja trabalhar nos Estados Unidos, 
provavelmente você não precisa de um número 
de SSN.

Geralmente, somente não cidadãos 
autorizados a trabalhar nos Estados Unidos 
pelo Department of Homeland Security 
(Departamento de Segurança Interna) (DHS) 
podem obter um SSN. Os SSNs são utilizados 
para informar o salário de um indivíduo ao 
governo e para determinar a elegibilidade dessa 
pessoa para benefícios do Social Security 
(Seguro Social). Você precisa de um SSN para 
trabalhar, obter benefícios de Social Security 
(Seguro Social) e receber outros serviços do 
governo. 

Não cidadãos legalmente admitidos podem 
obter muitos benefícios e serviços sem um 
SSN. Você não precisa de um número para 
obter uma carteira de motorista, se matricular 
em uma escola, obter seguro médico particular 
ou se inscrever em programas de merenda 
escolar ou habitação subsidiada. 

Algumas organizações usam os números de 
SSN para identificá-lo em seus registros. A 
maioria, no entanto, identificará você por algum 
outro meio, se você pedir. 

Nós não podemos lhe dar um número de SSN 
apenas para que você possa obter uma carteira 
de motorista ou receber um serviço que exija 
uma verificação de crédito.

SSA.gov

https://www.facebook.com/socialsecurity/
http://www.twitter.com/socialsecurity
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.ssa.gov/
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Embora muitas empresas, como bancos e 
empresas de crédito, possam pedir seu SSN, 
geralmente você não é obrigado a fornecer um 
se não tiver.

Como posso obter um SSN e um 
cartão?
Se você é um imigrante, você pode pedir de 
duas formas:

• Você pode fazer o pedido em seu país de 
origem antes vir para os Estados Unidos ao 
preencher um pedido para visto de imigrante 
no U.S. Department of State (Departamento 
de Estado dos EUA). Na maioria dos casos, 
se você faz o pedido de um SSN e de um 
cartão no pedido de visto de imigrante, você 
não precisa ir ao escritório do Social Security 
(Seguro Social) nos Estados Unidos. 
(Para obter mais informações, consulte 
www.ssa.gov/ssnvisa, disponível apenas 
em inglês).

• Se você estiver legalmente presente nos 
Estados Unidos, você deve entrar em 
contato com o escritório do Social Security 
(Seguro Social). Consulte a seção abaixo 
para saber o que você precisa apresentar ao 
escritório do Social Security (Seguro Social.

Se você é um não imigrante, você pode solicitar 
de duas maneiras, dependendo do status de 
seu visto: 

• Se estiver legalmente presente nos Estados 
Unidos e solicitando autorização de trabalho 
e status de residente permanente do DHS, 
U.S. Citizenship and Immigration Services 
(DHS, Serviços de Cidadania e Imigração 
dos EUA), você poderá solicitar seu SSN 
ou uma segunda via do cartão. Isso pode 
ser feito no mesmo formulário de solicitação 
USCIS I-765 (Application for Employment 
Authorization) (Solicitação de Autorização 
de Trabalho) ou usando o formulário I-485 
(Application for Lawful Permanent Residency 
or to Adjust Status) (Solicitação de residência 
permanente legal ou de ajuste de status). 

(Para obter mais informações, consulte 
https://www.ssa.gov/ssnvisa/ebe.html) 
(disponível apenas em inglês).

• Se estiver legalmente presente nos Estados 
Unidos e seu status de visto permite que 
você trabalhe, você deve visitar um escritório 
local do Social Security (Seguro Social) para 
solicitar.

O que preciso apresentar ao escritório 
do Social Security (Seguro Social)?
Você precisa provar sua identidade 
e status de imigração de trabalho 
autorizado. 
Para provar sua identidade e status de 
imigração de trabalho autorizado, apresente-
nos seus documentos atuais de imigração dos 
EUA e seu passaporte estrangeiro vigente. 
Documentos de imigração aceitáveis incluem 
seu:

• Formulário I-551 (Lawful Permanent Resident 
Card, Machine-Readable Immigrant Visa) 
(Cartão de Residente Permanente, Visto de 
Imigrante Legível por Máquina).

• Formulário I-94 (Arrival/Departure Record) 
(Registro de Chegada/Partida).

• Formulário I-766 (Employment Authorization 
Document/EAD) (Documento de Autorização 
de Emprego).

• Carimbo de admissão mostrando uma classe 
de admissão que permite o trabalho.

Visitantes de intercâmbio: Se você é um 
visitante de intercâmbio J-1 ou J-2, também 
precisaremos ver seu DS-2019, Certificate 
of Eligibility for Exchange Visitor Status 
(Certificado de Elegibilidade para Status de 
Visitante de Intercâmbio) ou EAD. Se você 
é um estudante J-1, estagiário ou visitante 
internacional, você deve providenciar uma carta 
de seu patrocinador. A carta deve ser em papel 
timbrado do patrocinador com uma assinatura 
original que autorize seu emprego.

https://www.ssa.gov/ssnvisa
https://www.ssa.gov/ssnvisa/ebe.html
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Estudantes internacionais: Se você é um 
estudante F-1 ou M-1, precisamos ver seu 
Formulário I-20, Certificate of Eligibility for 
Nonimmigrant Student Status or Designated 
School Official (Certificado de Elegibilidade para 
Status de Visitante de Intercâmbio ou carta 
do Designated School Official) (DSO). Para 
mais informações sobre outros documentos 
que os estudantes devem providenciar, leia 
International Students and Social Security 
Numbers (Publication No. 05-10181) 
(Estudantes Internacionais e Números de 
Seguro Social) (Publicação Nº 05-10181)) 
(disponível apenas em inglês).

Você precisa provar sua idade.
Você deve apresentar sua certidão de 
nascimento estrangeira se você a tiver ou puder 
consegui-la em 10 dias úteis. Se não, nós 
podemos considerar outros documentos, como 
seu passaporte ou um documento emitido pelo 
DHS, como evidência de sua idade.

Você precisa preencher uma solicitação.
Você precisa preencher uma Application for a 
Social Security Card (Form SS-5) Solicitação de 
Cartão do Seguro Social) (Formulário SS-5). 

Importante: Todos os documentos devem ser 
originais ou cópias certificadas pela entidade 
emissora. Não podemos aceitar fotocópias 
nem cópias autenticadas por notários públicos. 
Também não podemos aceitar um recibo que 
mostre que você solicitou o documento.

Podemos usar o mesmo documento para duas 
finalidades. Por exemplo, podemos utilizar seu 
DHS EAD como prova tanto de sua identidade 
como de seu status de imigração de trabalho 
autorizado. Sua certidão de nascimento ou 
passaporte pode servir como prova de sua 
idade. No entanto, você deve providenciar 
pelo menos dois documentos separados. 

Quando devo solicitar?
Se você não puder solicitar utilizando 
um dos formulários mencionados acima, 
recomendamos que espere 10 dias após 
chegar aos Estados Unidos para solicitar um 
SSN. Isso nos facilitará a verificação on-line 
de seus documentos do DHS. Isso acelerará o 
processamento de seu pedido de SSN.

Enviaremos seu cartão de SSN assim que 
tivermos todas as suas informações e tivermos 
verificado seus documentos com as entidades 
emissoras.

Quanto custa solicitar um SSN e um 
cartão?
A solicitação de um SSN e de um cartão é 
gratuita.

E se eu precisar de um SSN por outras 
razões?
Talvez você não esteja autorizado pelo DHS 
a trabalhar nos Estados Unidos. Se for esse 
o caso, você só pode obter um SSN se puder 
provar que precisa dele por uma razão válida de 
não trabalho. 

Benefícios ou serviços governamentais: 
Se não tiver permissão para trabalhar, você 
poderá solicitar um SSN somente se uma das 
seguintes opções for aplicável: 

• Uma lei federal exigir que você forneça seu 
SSN para obter um benefício ou serviço 
específico.

• Uma lei estadual ou local exigir que você 
forneça seu SSN para obter benefícios de 
assistência geral para os quais você já tenha 
se qualificado. 

Se precisar de um SSN para cumprir 
os requisitos estaduais ou locais, você 
deve apresentar uma carta da agência 
governamental. Deve estar em papel timbrado 
(sem cartas padrão ou fotocópias) e: 

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
http://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
http://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
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• Identificá-lo especificamente como o 
solicitante.

• Indicar especificamente o motivo da rede 
que exige o SSN. 

• Citar a lei que exige que você tenha um 
SSN. 

• Indicar que você cumpre todas as exigências 
da agência, exceto ter o SSN. 

• Contiver um nome, a assinatura e o número 
de telefone de contato da agência.

Você precisa de um número para 
efeitos fiscais?
Você precisar de um SSN para efeitos fiscais, 
mas não está autorizado a trabalhar nos 
Estados Unidos. Se for o caso, você pode 
solicitar um Individual Taxpayer Identification 
Number (Número Individual de Identificação 
do Contribuinte) da Internal Revenue Service 
(Receita Federal Americana) (IRS). Visite o IRS 
pessoalmente ou ligue para o número gratuito 
do IRS (1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) 
e solicite o Formulário W-7, Application for 
IRS Individual Taxpayer Identification Number 
(Formulário W-7, Solicitação de um Número 
Individual de Identificação do Contribuinte do 
IRS).

Uma empresa ou agência governamental 
pode lhe solicitar um SSN. Se você não estiver 
autorizado a trabalhar nos Estados Unidos, 
pergunte se eles podem identificá-lo de alguma 
outra forma. Na maioria dos casos, você poderá 
obter o serviço ou licença de que precisa sem 
um número de SSN.

Se lhe for atribuído um SSN para fins não 
profissionais, você não poderá usá-lo para 
trabalhar. 

Como entrar em contato conosco
Há diversas maneiras de entrar em contato 
conosco, como, por exemplo, on-line, por 
telefone e pessoalmente. Estamos aqui para 
responder suas perguntas e atendê-lo. Por mais 

de 85 anos, o Social Security tem ajudado a 
garantir no presente e no futuro, proporcionando 
benefícios e proteção financeira para milhões 
de pessoas durante a jornada de suas vidas. 

Visite nosso site
A maneira mais conveniente de resolver 
questões de Social Security é on-line pelo 
site www.ssa.gov (disponível em inglês 
e espanhol). Você pode fazer diversas 
solicitações. Alguns desses serviços estão 
disponíveis apenas em inglês. Para ajudá-lo a 
resolver questões de Social Security,

• Solicitar Extra Help with Medicare 
prescription drug plan costs (Ajuda 
complementar com os custos do plano de 
medicamentos do Medicare) (disponível 
apenas em inglês).

• Solicitar a maioria dos tipos de benefícios 
(disponível apenas em inglês).

• Obter cópias de nossas publicações 
(disponível em vários idiomas).

• Obter respostas às perguntas mais 
frequentes (disponível em inglês e 
espanhol).

Ao criar uma conta my Social Security 
(disponível apenas em inglês), você pode fazer 
ainda mais. 

• Analisar seu Social Security Statement 
(Extrato do Seguro Social).

• Verificar seus rendimentos. 

• Receba estimativas de benefícios futuros.

• Imprimir uma carta de verificação de 
benefícios. 

• 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 uma nova via do cartão do Social 
Security, caso não tenha havido alterações e 
seu estado participar.

http://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
http://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
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O acesso à sua conta pessoal my 
Social Security pode ser limitado para usuários 
fora dos Estados Unidos.

Ligue-nos
Caso não consiga utilizar nossos serviços 
on-line, podemos ajudá-lo por telefone 
quando você ligar para seu escritório local 
do Social Security (Seguro Social) ou para 
nosso número nacional 800 de discagem 
gratuita. Fornecemos gratuitamente serviços 
de intérprete mediante solicitação. Você pode 
encontrar as informações de seu escritório local 
digitando seu código postal em nossa página de 
localização de escritórios (embora o localizador 
de escritórios locais esteja disponível apenas 
em inglês, você pode digitar seu código postal 
para encontrar o escritório local mais próximo).

Você pode nos ligar no número 1-800-772-1213 
- ou para nosso número teletipo TTY, 
1-800-325-0778, se você for surdo ou tiver 
dificuldades auditivas - entre 8h e 19h, de 
segunda a sexta-feira. Normalmente, os 
tempos de espera para falar com um 
representante do Social Security são mais 
curtos de quarta a sexta-feira ou no final 
do dia. Para todos os serviços de intérprete, 
permaneça na linha em silêncio durante nossas 
solicitações com automação de voz em inglês 
até que um representante do Social Security 
atenda. O representante do Social Security 
entrará em contato com um intérprete para 
ajudar em sua ligação. 

Além disso, oferecemos muitos serviços 
telefônicos automatizados em inglês e 
espanhol, disponíveis 24 horas por dia, 
para que você não precise falar com um 
representante do Social Security.

Se tiver documentos que precisamos analisar, 
lembre-se que devem ser cópias originais ou 
certificadas pela entidade emissora.
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