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Foto 3x4

Assinatura

Digital

Número de Inscrição

Nome

CPF

Fundo branco e recente

Caneta de ponta grossa

Polegar

Introdução
1. Fotografia: A fotografia deverá ser alinhada e colocada no local designado utilizando cola líquida. A utilização de grampeador, clips não é permitida.
A fotografia deverá atender ás características mínimas de qualidade constantes no padrão de qualidade. Os formulários sem fotografia ou com
fotografias fora do padrão de qualidade serão recusados e devolvidos.
Homens: Paletó e Gravata
2. Assinatura: Deverá ser coletada no espaço designado, não ultrapassando o espaço delimitado e garantindo atendimento ao padão de qualidade.
Formulários com assinatura fora do padrão de qualidade serão devolvidos.
3. Impressão Digital: Deverá ser coletada a impressão digital batida e não a rolada, respeitando o espaço designado garantindo o atendimento ao
Padrão de qualidade: Formulários com impressão digital fora de qualidade serão devolvidos.
4. Formulários: Deverá ser em papel branco tamanho A4, impressos em formato retrato, sendo um formulário por advogado. Não utilizar papel
reciclado, colorido ou qualquer outro tipo diferente do especificado. Formulários fora do padrão especificado serão devolvidos.
5. Dados Biográficos: Formulários com incoerências e/ou inconsistências constatadas nos dados biográficos, incluindo ausência do nome do
Advogado, serão rejeitados e devolvidos.
FOTO, ASSINATURA E DIGITAL DEVEM SER COLHIDAS NA PRESENÇA DO FUNCIONÁRIO DA OAB/MG
Foto 3x4 precisa ser recente, no maximo 6 meses, próximo da cabeça e no alto dos ombros, foco nítido e limpo, fundo branco, alta qualidade e nenhuma marca de vinco ou
tinta, mostrar o profissional olhando diretamente na câmera, mostra seu tom de pele natural e não ter brilhos nem contrates, mostrar olhos abertos e sem cabelo no olho, as
armações dos óculos não poderão cobrir nenhuma parte dos olhos (evitar armações pesadas e lentes coloridas). Homens = Paletó e gravata.
Assinatura: Com caneta esferográfica preta, ponta grossa, obedecendo a linha tracejada, legível, não muito pequena de maneira a possibilitar o escaneamento.
Digital: Colhida exatamente dentro do quadro, tomada do dedo polegar, colhida com tinta preta e ser suficientemente legível.

