Especificações da fotografia
-A fotografia deve ser tirada de frente contra fundo branco.
-O rosto e os ombros devem estar completamente enquadrados pela câmera e o requerente deve olhar
diretamente para a câmara.
-Não pode haver reflexos, penumbras ou sombras em nenhuma parte da fotografia.
-O requerente deve apresentar fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o cenho.
-Os olhos devem estar abertos e visíveis.
-Caso use óculos, as lentes não podem refletir a luz ambiente ou da câmera. De maneira alguma podem ser utilizados
óculos escuros ou óculos de armações grossas ou muito chamativas.
-Não serão permitidos quaisquer itens de chapelaria, exceto os utilizados por motivos religiosos, que, ainda assim,
não podem impedir a visualização perfeita do rosto do requerente.
-Corte da foto = 5X7 cm com 300 DPI (=1,97X2,76 POLEGADAS E = 591X827 PIXELS).
-Durante a exportação no formato JPG a fotografia deve ter entre 200kb e 400kb.

-Photograph specifications
-The photograph must be taken against an off-white plain background.
-The applicant’s face and shoulders must be completely squared on the camera and he or she must be looking forward
the camera.
-There may not be reflections, shadows or glares in any part of the photograph.
-The facial expression must be neutral (neither frownings nor smilings).
-The eyes must be open and clearly visible.
-Glasses’s lens cannot reflect environment’s or camera’s light. Neither sunglasses nor
colorful frames are acceptable (the applicant should prefer not to wear glasses when taking the photo- graph).
-There will be not allowed any head covering, except the ones used for religious reasons so far as they still enable the
perfect distinguishing of the applicant’s face.
-Photo size and format = 5X7 cm com 300 DPI (=1,97X2,76 POLEGADAS E = 591X827 PIXELS).
- When exporting in jpg format the photo must have between 200kb and 400kb.

Exemplo de fotos válidas/ Valid photos examples:

Embaçada

