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EXIGÊNCIA DE FOTO PARA A CHAPAS

A Comissão eleitoral para consulta de Chefe e Vice-Chefe do
Departamento de Biologia Molecular – Biênio 2021-2023, vem através informar que nas
informações prestadas pelo STI através do chamado Ticket #202011251000018, para que
a consulta seja realizada na plataforma SIGELEIÇÕES, há a EXIGÊNCIA de que pelo
menos a foto do candidato á Chefe de cada chapa deve ser informada e enviada ao STI,
assim TODAS as chapas que forem se inscrever devem também enviar uma foto de seu
candidato á CHEFE, já o envio da foto do candidato á Vice-Chefe é facultativa, A foto
do vice candidato é opcional, porém se alguma candidatura enviar a foto do vice, todas
devem enviar para manter a homogeneidade e imparcialidade na escolha.

Seguem abaixo as instruções para os padrões das imagens a serem
enviadas, conforme documento do próprio STI.
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PADRÕES PARA AS IMAGENS DAS CANDIDATURAS:
As imagens das candidaturas devem ser:
1.
2.
3.

Uma imagem de rosto do candidato,
Ou 2 imagens: 1 de rosto do candidato e 1 de rosto do seu vice
Ou uma arte visual que represente a candidatura (para ser usado em caso de uma candidatura
composta por mais de duas pessoas ou representando uma entidade jurídica).

Os arquivos devem ter aproximadamente 190 píxeis de largura x 260 píxeis de altura no
formato PNG.

As fotos dos candidatos podem ter artes como: logomarca, nome ou número das chapas, desde que
não cubram o rosto do candidato.
A foto do vice candidato é opcional, porém se alguma candidatura enviar a foto do vice, todas
devem enviar para manter a homogeneidade e imparcialidade na escolha.

