FORNECER
PROVAS
RECEBI UM E-MAIL DO
HOME OFFICE PEDINDO
ALGUNS DOCUMENTOS.
COMO CARREGO
DOCUMENTOS PARA
MINHA SOLICITAÇÃO
ONLINE?

No decurso da sua candidatura online ao EU Settlement
Scheme, e possível que te peçam carregar uma prova
adicional da sua residência no Reino Unido, sua
identidade ou sua relação familiar, se estiver a
candidatar-se como membro da família.
Normalmente, você será informado sobre o período de
tempo ou o tipo de relacionamento para qual você
precisa fornecer provas.
Este guia cobrirá exclusivamente o processo para subir
provas online.
Se você não tiver certeza de quais documentos
fornecer, visite www.neweuropeans.uk/managing-yourstatus ou fale com um consultor.

VOCÊ PODE CARREGAR
NO MÁXIMO 10
DOCUMENTOS E CADA
DOCUMENTO NÃO DEVE
TER MAIS DE 6 MB DE
TAMANHO.

PREPARE SEUS
DOCUMENTOS
Se
os
documentos
são
impressos, digitalize-os ou
tire uma foto deles.
Organize seus documentos, por
exemplo, em ordem cronológica
Use
documentos
que
cubram
longos períodos, se você puder
Não envie documentos que não
acrescentem nada ao seu caso
Transforme seus documentos em
formato PDF
Se você não sabe como fazer,
peça ajuda a familiares /
amigos ou a um assessor.

AGORA, COMO CARREGAR
SEU DOCUMENTO ONLINE

CARREGUE OS
SEUS
DOCUMENTOS
ONLINE
PASSOS
1.
Acesse
www.gov.uk/settledstatus-eu-citizens-families
e
clique em "Apply to the Scheme”
2.
Clique
em
application"

"Continue

your

3.
Selecione
o
documento
de
identidade que você usou para sua
aplicação
(por
exemplo,
passaporte) e insira o número do
seu documento

PASSOS CONTINUADOS
4. Insira sua data de nascimento

5. Insira o número de telefone ou
endereço de e-mail que você usou
para solicitar (escolha aquele que
você pode acessar facilmente).
Você receberá um código de acesso
de seis dígitos.
6. Verifique seu telefone ou
endereço de e-mail e digite o
código de segurança. O código é
válido por tempo limitado e você
não precisa salvá-lo.

PASSOS CONTINUADOS
7. Você verá os detalhes da
solicitação. Pode haver mais
de uma aplicação: verifique a
data
e
selecione
a
correspondente.
8. Selecione o tipo de prova
que você precisa carregar,
conforme solicitado pelo Home
Office
(por
exemplo:
"My
residence
evidence",
minha
prova de residência)
9. Escolha o arquivo correto
em seu computador e dê um nome
a ele (por exemplo,”flight
ticket”, passagem aérea)

PASSOS CONTINUADOS
10. Forneça o período coberto
pela prova que você enviou
(por exemplo: "Um dia" 21/12/2021)

11. Clique em "Continue".
12. Você pode "Carregar mais
provas" ("Upload more
evidence") ou "Concluir e
enviar" ("Finish and submit”)

