
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 
Para obter uma nova licença temporária de direção ou transferir a sua carteira de direção de fora do estado, deve 
ser fornecido documentos originais ou autenticados. Licenças temporárias de direção de outros estados não são 
transferíveis. 
 

Fotocópias, fotocópias autenticadas e cópias não-certificadas não são aceitáveis. O DMV irá digitalizar e 
armazenar as imagens de todos os documentos. 
 

Se qualquer documento estiver em um idioma que não seja inglês, ele deve ser traduzido por um tradutor 
aprovado pelo DMV. Ver lista de tradutores aprovados pela DMV aqui. 
 

Cidadãos dos EUA e imigrantes legais e não-imigrantes documentados (incluindo visitantes B1 e B2) NÃO são elegíveis para uma credencial Drive 
Only.  
 

Você deve agendar uma data on-line. 

IDENTIDADE: 
Você deve apresentar duas formas de identificação; Pelo menos um documento deve estar na lista de documentos primarios. 
LISTA DE DOCUMENTOS PRIMÁRIOS 

 Passaporte estrangeiro (não expirado há mais de 3 anos) 

 Documento de identidade consular válido, não expirado, emitido pelo seu país de cidadania 
LISTA DE DOCUMENTOS SECUNDÁRIOS 

 Cartão de identificação nacional estrangeiro válido (atual ou expirado) 

 Carteira de motorista  válida, não vencida, com características de segurança, emitida por outro estado ou país 

 Certidão de nascimento original com um selo em auto relevo emitido por um país estrangeiro 

 Certidão de casamento emitida por qualquer estado ou território dos Estados Unidos 

E 
RESIDÊNCIA EM CONNECTICUT: 
A lei Drive Only exige que você seja residente de Connecticut por pelo menos 90 dias. Para provar isso: 

 Você deve trazer dois pedaços de correio ou correio eletrônico de duas fontes diferentes que mostram que você recebe correspondência 
em sua residência em Connecticut. 

 Se você se mudou nos últimos 90 dias, você deve trazer quatro comprovantes de endereço; Dois comprovantes do endereço antigo e 
dois comprovantes do endereço novo. Endereçada a você em seu endereço antigo de Connecticut que tenha mais de 90 dias da Lista A 
ou mais de 12 meses da Lista B a partir da data em que você chegou ao DMV. 

A partir da data em que você chega ao DMV, todos os comprovantes: 

 Deve incluir seu nome e endereço de residência de Connecticut 

 Deve ser datado com mais de 90 dias se são da Lista A 

 Deve ser datado com mais de 12 meses se são da Lista B 

 Não podem ser datado com mais de dois anos 
As duas provas de residência podem ser da Lista A ou da Lista B. 

Lista A (com mais de 90 dias) 

 Uma carta de um banco ou empresa de hipoteca, empresa de 
serviços públicos, cartão de crédito, médico ou hospital 

 Um extrato bancário ou recibo de transação bancária mostrando 
o nome do banco e endereço  

 Um contrachque pré-impresso 

 Uma declaração de benefício Medicaid ou Medicare 

 Qualquer carta recebida pela correio com selo postal 

 Uma confirmação de mudança de endereço do correiro indicando 
o endereço atual e anterior do requerente 

 Um levantamento dos bens imóveis 

 Documentos oficiais escolares demostrando estudo. 

Lista B (com mais de 12 meses) 

 Uma conta de imposto de propriedade ou consumo 

 Uma declaração anual de benefícios da Administração de 
Segurança Social ou outro plano de pensão/ aposentadoria 

 Apólice de seguro de residência/locatário ou seguro de carro 

 Uma hipoteca residencial ou contrato de empréstimo similar, 
contrato de arrendamento ou locação mostrando assinaturas de 
todas as partes necessárias para executar o acordo. 

 

E 
NOME MUDAR DOCUMENTOS (se aplicável): 

 Certificado de casamento ou união civil (cópia autenticada emitida pela cidade) 

 Casamento ou dissolução civil 

 Documento de mudança de nome do tribunal  
Se houve várias mudanças de nome, você deve fornecer documentação para provar a continuidade dos nomes. 

Quando você agendar uma reserva on-line, você assinará um document que você se legalizará quando você for elegível. 
O Connecticut DMV irá verificar o seu histórico criminal. Se você tem um crime de Connecticut, você não será elegível para uma credencial Drive 
Only ou um reembolso de quaisquer taxas recolhidas. 
 
Se você tiver uma pergunta sobre documentos aceitáveis, por favor telefone para o Centro de Atendimento DMV 860-263-5700. 


