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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 

 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS torna pública a retificação do Edital nº1 do Processo Seletivo Público PSP RH 

2015.1, publicado no DOU de 28/05/2015, seção 3, páginas 115 a 120 que passa a ter a redação a seguir especificada, 

permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital: 

 

a) a exclusão da alínea "C" do item 3.2.7.2 

“a Comissão Específica poderá solicitar informações adicionais visando a dirimir eventuais dúvidas.”  

b) a inclusão do subitem 11.3.4.1 

“11.3.4.1 A(s) foto(s) tirada(s) para efeito de avaliação da Comissão específica quanto à participação do candidato concorrente às 

vagas reservadas a PPP obedecerão às especificações constantes do anexo VII;”  

c) a inclusão do anexo VII 

 

ANEXO VII – ESPECIFICAÇÃO DAS FOTOS QUE SERÃO TIRADAS DOS CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PPP 

 

a) FOTOGRAFIA 
- Câmera profissional resolução mínima de 12 mega pixel com info atualizado 
-Lente de 50 ou 85 mm 
- Luz rebat ida - flash ou luz contínua (luz do dia) equivalente 5.000 OU 5.500 kelvins 
- Iluminação difusa (sombras suaves ou inexistentes) 
- Tocha de 200W com um softbox (também chamado de hasy light) 
- Fundo branco infinito 100% white em papel de no mínimo 2 x 3 metros (L x A) 
- 2 fotos coloridas por candidato 
- Plano americano frente e perfil em pé 
- Tipo de imagem: RAW + JPG 
 
b) IMPRESSÃO 
- Resolução 300 DPIs 
- Tamanho: 15 x 20 cm (L x A) 
- Distância ombros e cabeça até a borda do papel: exatamente 5 mm 
- Único tratamento permitido: crop para enquadramento 
- Papel fotográfico branco com brilho 
- 2 fotos de frente e 2 de perfil por candidato 
- Impressão no momento das fotos 
 
c) CANDIDATO - REQUISITOS 
- Sem maquiagem 
- Cabelo solto atrás da orelha (se for o caso) 
- Sem nenhum acessório (óculos, bijuterias, piercing, etc.) 
- De pé, fisionomia neutra e braços ao longo do corpo 
 
d) PROCEDIMENTO 
- Remover brilho da pele e qualquer maquiagem antes das fotos 
- Retirar qualquer acessório do candidato 
- As 2 fotos que ficam com a Petrobras (frente e perfil) têm que ser assinadas pelo candidato 
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Gerente Executivo de Recursos Humanos 
 


