
ANEXO II 

INSTRUÇÕES PARA AS FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS 

Fotografia individual recente, com as seguintes características:   

1. Local: A fotografia deverá ser tirada em ambiente interno com boas condições 

de luminosidade, preferencialmente, com uma entrada de luz natural. O fundo da 

fotografia deverá ser claro e limpo, sem objetos que possam interferir na 

imagem como estantes, livros, televisão etc. 

2. Luminosidade: Para evitar sombras no rosto, a luz deve preencher toda a face, 

por isso, ao ser fotografado/a, fique de frente para a fonte de luz. Evite estar 

embaixo de uma lâmpada, por exemplo. A fonte de luz não poderá ficar atrás 

do/a participante, pois irá escurecer a sua face. 

3. Enquadramento: o/a candidato/a deverá ficar no centro da tela apresentando 

um documento de identificação com foto. O enquadramento deverá ser entre o 

topo da cabeça e o peitoral. Apoie o aparelho em um local fixo, não o segure na 

mão. Coloque-o na horizontal e na altura dos seus olhos. 

4. Resolução: Se utilizar o celular, fotografe direto pelo aplicativo da câmera. Não 

utilize aplicativos para fazer quaisquer tipos de edição. 

5. Restrições: Não é permitido o uso de maquiagem e acessórios como óculos 

escuros, bonés, chapéus ou quaisquer adornos que possam prejudicar a análise 

da Comissão. É proibido o uso de filtro de edição. 

6. O arquivo da fotografia deverá ter no máximo 6 MB. 

  

Vídeo de gravação do/a candidato/a lendo a sua autodeclaração étnico-racial  

O vídeo deverá ser gravado, obrigatoriamente, obedecendo aos seguintes 

parâmetros:  

1. Local de gravação: o vídeo deverá ser gravado em ambiente interno com boas 

condições de luminosidade, preferencialmente, com uma entrada de luz natural. 

O fundo do vídeo deverá ser claro e limpo, sem objetos que possam interferir na 

imagem como estantes, livros, televisão, etc. Escolha um local calmo com pouca 

interferência de sons externos (rua, carros, animais, pessoas conversando etc.). 

2. Luminosidade: Para evitar sombras no rosto, a luz deve preencher toda a face, 

por isso, ao gravar, fique de frente para a fonte de luz. Evite estar embaixo de 

uma lâmpada, por exemplo. A fonte de luz não poderá ficar atrás do/a 

participante, pois irá escurecer a sua face. 

3. Enquadramento: o/a candidato/a deverá ficar no centro da tela. O 

enquadramento deverá ser entre o topo da cabeça e o peitoral. Apoie o aparelho 

em um local fixo, não o segure na mão. Coloque-o na horizontal e na altura dos 

seus olhos. 

4. Resolução: Se utilizar o celular para a gravação, grave direto pelo aplicativo da 

câmera. Não utilize aplicativos para fazer quaisquer tipos de edição. 

5. Gravação: Antes de começar a falar conte até 3. No final de sua fala, também 

conte. Aguarde alguns segundos antes de sair da posição da gravação. Isso irá 

evitar cortes na fala e na imagem. 



6. Restrições: Não é permitido o uso de maquiagem e acessórios como óculos 

escuros, bonés, chapéus ou quaisquer adornos que possam prejudicar a análise 

da Comissão. É proibido o uso de filtro de edição. 

7. O arquivo em vídeo deverá ter no máximo 50 MB. 

  

 


