
記載例

（中長期在留者用）

１ Foto retirada dentro dos últimos 6 meses

２ Posicionado(a) para frente, sem chapéu/boné/óculos

escuros, e sem plano de fundo (possível utilizar foto preto em 
branco)

３ Tamanho 4.5cm (altura) x 3.5cm (largura)

４ Expressão facial neutra

５ Face posicionada nem muito pequena nem muito grande

６ Sem sombras na face ou fundo, ser uma foto nítida

× Exemplo de fotos inaceitáveis

Rosto virado para 
um lado Com óculos escuros, 

chapéu
Com plano de fundo

Expressão diferente
da usual

Com sombra Foto tremida ou opaca

〇 Exemplo de foto aceitável



「全員が書く欄ではありません。」がポルトガル語で曖昧な意味になりますので下記のように訳しました：

上記に該当しない場合は空白のまま残してください。（何も記入しないで下さい）

Escreva aqui o número dentro 
doAAAAna sua notificação de 
número individial.

Escreva o seu nome, data de 
nascimento e gênero 
exatamente como está escrito 
em seu passaporte ou Zairyu 
card.
Por favor escreva o seu 
endereço mais atual exatamente 
como está escrito no seu Zairyu 
card.

Escreva o seu número de 
telefone mais fácil para contato. Escreva aqui a data em que 

você apresentará esta folha, 
juntamente com o seu próprio 
nome (solicitante).Aqueles que desejam fazer 

procedimentos de imigração 
on-line devem deixar essas 
duas caixas de seleção em 
branco.

Se você possui data limite de 
período de permanência 

escreva [Sim] no campo ①, e 

escreva a data que consta 
dentro de                            na 
frente do seu Zairyu card.

Escrever neste campo somente se 
tiver nome anterior ou nome 
comum a parte escrito no Juminhyo 
(certificado de residência).

Esta coluna indica a pessoa 
(representante legal) que 
apresentará este documento no 
lugar do solicitante caso o mesmo 
tenha até 14 anos ou seja o 
responsável pelo indivíduo sem 
capacidade de julgamento 
suficiente devido a transtornos 
mentais, etc.
Favor deixar em branco caso não 
seja o seu caso.

Nesta coluna, escreva o tipo de relação entre a 
pessoa que apresenta este documento 
(representante legal) e o solicitante.
Em casos como no exemplo a esquerda, escrever 
como a seguir:

Solicitante (=criança): ELIZABETH
Representante (=mãe): VICTORIA
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Mother

100    8973

Longa permanência

①

Escreva o nome da cidade onde reside

②


