
Utilizando o  Paint



Clique em:

- Arquivo;

- Abrir 

Localize a foto em seu computador   



O Paint abrirá a 

foto para que 

seja formatada.



Nesse exemplo 

a foto está:

- Com tamanho 

maior que o 

permitido;

- E o rosto não 

está em 

primeiro plano. 



Na opção  

Imagem você 

diminuirá o 

tamanho da 

foto.



Atenção! Os 

valores de 

Alongar  

Horizontal e 

Alongar 

Vertical, terão 

variações de 

acordo com a 

foto a ser 

tratada.  

Quanto maior a 

foto, menor os 

valores 

percentuais.



A foto ficou com  a 

metade do seu 

tamanho original. 

Porém continua 

fora do padrão 

especificado. 



Recorte somente 

o rosto. 

Lembre-se o seu 

rosto deve ficar 

em primeiro 

plano e 

completamente 

visível. 

Selecione a ferramenta de 

seleção:

Selecionar



Selecione a área 

da foto para 

recorte. 

Lembre-se o seu 

rosto deve ficar 

em primeiro 

plano e 

completamente 

visível. 



Clique em 

Editar, e 

Recortar. 



Esta área em 

branco foi a que 

você recortou.

Vamos transferi-la 

para uma nova 

seção do Paint.   



Clique em:

-Arquivo;

- Novo.



Clique em:

-Não

Assim você manterá a sua foto original intacta. 



Clique em:

-Editar;

- Colar 



A foto será colada, porém ficará uma área em 

branco em torno da mesma. Essa área deve ser 

eliminada. 



Na aba de araste você eliminará o espaço vazio 

da foto.   



A foto deve ficar como está ao lado.

A tela cinza é padrão do Paint. 



Faça uma avaliação da 

foto, se ela estiver 

atendendo aos seguintes 

padrões:

- O fundo é claro;

- Rosto está em primeiro 

plano. 

- E o rosto não está de 

perfil.  

Ela estará pronta para o  

upload;  envio para a 

SPTras.



Clique em Arquivo e Salvar como... 



Selecione a pasta onde você salvará a foto. 

O formato do arquivo deve ser JPEG ou JPG. 



Selecione a pasta onde você salvará a foto. 

O formato do arquivo deve ser JPEG ou JPG. 

Envie a foto.


