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ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ 

ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ Ν≡ 02 /2015 

(ΕDΙΤΑΛ DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ) 

 

Α Χοmισσο Εσπεχιαλ δε Σελεο Πβλιχα δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο, 

χονστιτυδα πελο Ατο ν≡ 119− ΠΓϑ, δε 16 δε σετεmβρο δε 2015, πυβλιχαδο νο D.Ο.Ε. δε 18 δε  

σετεmβρο δε 2015 ε αυτοριζαο δο Προχυραδορ Γεραλ δε ϑυστια εξαραδα νο Προχεσσο DΓ−ΜΠ 

ν≡ 365/2015 πυβλιχαδα να mεσmα δατα τορνα πβλιχα α αβερτυρα δε ινσχρι⌡εσ δο Χονχυρσο 

Πβλιχο παρα προϖιmεντο δε χαργοσ δε ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ (διϖερσασ 

εσπεχιαλιδαδεσ) παρα οσ ργοσ ε Υνιδαδεσ Αδmινιστρατιϖασ δασ Μαχρορρεγι⌡εσ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Ις ε ς 

δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο, ο θυαλ σε ρεγερ〈 δε αχορδο χοm ασ Ινστρυ⌡εσ 

Εσπεχιαισ ν≡ 02/15, παρτε ιντεγραντε δεστε Εδιταλ, σοβ οργανιζαο ε απλιχαο δα Φυνδαο 

ςΥΝΕΣΠ − Φυνδαο παρα ο ςεστιβυλαρ δα Υνιϖερσιδαδε Εσταδυαλ Παυλista “Júlio de Mesquita 

Filho”. 

 

ΙΝΣΤΡΥ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ Ν≡ 02/2015 

Ι – DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1. Ο Χονχυρσο Πβλιχο δεστινα−σε αο προϖιmεντο δε χαργοσ δε ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ (ς〈ριασ εσπεχιαλιδαδεσ) 

1.1. Οσ ϖενχιmεντοσ ινιχιαισ ρεφερεm−σε αο Παδρο Α−01, Χαρρειρα Ι, α θυε σε ρεφερε ο αρτιγο 

5≡, δα Λει Χοmπλεmενταρ Εσταδυαλ ν≡ 1.118, δε 1≡ δε ϕυνηο δε 2010, χορρεσπονδεm ◊ ϕορναδα 

χοmπλετα δε τραβαληο (40 ηορασ σεmαναισ). 

1.2. ρεγιmε ϕυρδιχο εστατυτ〈ριο, χονφορmε δισπ⌡ε ο αρτιγο 2≡ δα Λει Χοmπλεmενταρ Εσταδυαλ 

ν≡ 1.118, δε 1≡ δε ϕυνηο δε 2010. 

 

2. DΟ Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΧΑΡΓΟΣ, DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο, ΓΡΑΥ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ Ε ΟΥΤΡΟΣ 

2.1. Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο – 40 (θυαρεντα) χαργοσ, χονφορmε θυαδρο ε εσπεχιαλιδαδεσ; 

2.2. Εσχολαριδαδε: Συπεριορ χοmπλετο, νϖελ δε γραδυαο, χοm ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα, 

εm διϖερσασ εσπεχιαλιδαδεσ δεσχριτασ α σεγυιρ. 

2.3. Χαργα ηορ〈ρια δε τραβαληο: 40 (θυαρεντα) ηορασ σεmαναισ 
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Μαχρορρεγιο Χαργο 

Ν≡ δε 

ϖαγασ 

Μαχρορρεγιο Ι, χοm σεδε να 

 Χαπιταλ 

ΑΤΧ−1.01 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ − (Αρθυιτετο ε 

Υρβανισταεσπεχιαλιστα εm Πλανεϕαmεντο 

Υρβανο) 5 

ΑΤΧ−1.02 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ − (Βι⌠λογο) 1 

ΑΤΧ−1.04 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ −(Ενγενηειρο Αγρνοmο) 1 

ΑΤΧ−1.06 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ − (Ενγενηειρο Φλορεσταλ) 2 

ΑΤΧ−1.07 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Ινδυστριαλ) 1 

ΑΤΧ−1.10 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο δε Σεγυρανα 

δο Τραβαληο) 1 

ΑΤΧ−1.11 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Θυmιχο) 1 

ΑΤΧ−1.12 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο δε Τρ〈φεγο) 1 

ΑΤΧ−1.13 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ (Ενγενηειρο Αϖαλιαδορ) 1 

ΑΤΧ−1.14 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο δε Χοmπυταο) 3 

ΑΤΧ−1.17 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Γε⌠γραφο) 2 

ΑΤΧ−1.19 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Πεδαγογο) 1 

ΑΤΧ−1.20 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Μδιχο ςετεριν〈ριο) 1 

Μαχρορρεγιο ΙΙ, χοm σεδε εm 

Χαmπινασ 

ΑΤΧ−1.01 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ (Αρθυιτετο ε Υρβανιστα  

εσπεχιαλιστα εm Πλανεϕαmεντο Υρβανο) 1 
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ΑΤΧ−1.03 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Χιϖιλ) 3 

ΑΤΧ−1.06 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Φλορεσταλ) 2 

ΑΤΧ−1.16 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Γε⌠λογο) 1 

Μαχρορρεγιο ΙΙΙ, χοm σεδε εm 

Πιραχιχαβα 

ΑΤΧ−1.03 −ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ (Ενγενηειρο Χιϖιλ) 2 

ΑΤΧ−1.06 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Φλορεσταλ) 1 

ΑΤΧ−1.11 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Θυmιχο) 1 

ΑΤΧ−1.16 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Γε⌠λογο) 1 

Μαχρορρεγιο Ις, χοm σεδε εm 

 Βαυρυ 

ΑΤΧ−1.03 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Χιϖιλ) 2 

ΑΤΧ−1.06 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Φλορεσταλ) 1 

ΑΤΧ−1.16 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Γε⌠λογο) 1 

Μαχρορρεγιο ς, χοm σεδε εm 

Ριβειρο Πρετο 

ΑΤΧ−1.03 − ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ(Ενγενηειρο Χιϖιλ) 2 

ΑΤΧ−1.16 −ΑΝΑΛΙΣΤΑ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟ (Γε⌠λογο) 1 

Τοταλ  40 

 

3. Σερο ρεσερϖαδοσ 10% (δεζ πορ χεντο) δασ ϖαγασ δισπονϖεισ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, 

παρα οσ χαργοσ δε Αναλιστα Τχνιχο−Χιεντφιχο, ατενδιδοσ οσ ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα ε 

οβσερϖαδα ◊ χοmπατιβιλιδαδε δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο χοm ο γραυ δε δεφιχινχια, θυε σερ〈 

χονσταταδο πορ περχια mδιχα οφιχιαλ (αρτιγο 10 δα Λει χοmπλεmενταρ εσταδυαλ ν≡ 1.118, δε 1≡ δε 

ϕυνηο δε 2010). 

 

ΙΙ – DΑΣ ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ, ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΝΕΧΕΣΣℑΡΙΟΣ ℵ ΙΝςΕΣΤΙDΥΡΑ ΕςΕDΑ∩∏ΕΣ 

ΕΣΤΑΤΥΤℑΡΙΑΣ DΟ ΧΑΡΓΟ 
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2.1. Σο ατριβυι⌡εσ ε ρεθυισιτοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινϖεστιδυρα παρα ασ εσπεχιαλιδαδεσ δοσ 

χαργοσ εφετιϖοσ δε Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο χονφορmε Ατο Νορmατιϖο ν≡ 908/2015 – ΠΓϑ, δε 

06 δε ϕυληο δε 2015, θυε αλτερου ο Ατο Νορmατιϖο ν≡ 662/2010 – ΠΓϑ, δε 08 δε ουτυβρο δε 2010. 

 

2.1.1. ΑΤΧ 1.01 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο (Αρθυιτετο ε Υρβανιστα Εσπεχιαλιστα εm 

Πλανεϕαmεντο Υρβανο) 

 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Αρθυιτετο ε Υρβανιστα, περχιασ, 

εξαmεσ, ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ 

αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε 

λαυδοσ,ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ 

τραβαληοσνεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε 

ου ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; 

παρτιχιπαρδε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα 

αυτοριδαδε χοmπετεντε; αναλισαρ προϕετοσ δε χονστρυο δε εδιφιχα⌡εσ ε δε παρχελαmεντο 

δοσολο ε συα αδεθυαο ◊ λεγισλαο εδιλχια, υρβανστιχα ε δε αχεσσιβιλιδαδε περτινεντε 

(Εστατυτο δα Χιδαδε, Πλανο Dιρετορ Μυνιχιπαλ, Λει δε Παρχελαmεντο, Υσο ε Οχυπαο δο Σολο, 

Χ⌠διγο δε Οβρασ ε Εδιφιχα⌡εσ, ΑΒΝΤ ΝΒΡ 9050 ε ουτρασ νορmατιϖασ φεδεραισ, εσταδυαισ ε 

mυνιχιπαισχορρελατασ); αναλισαρ προϕετοσ δε ιντερϖενο ε οβρασ δε αλτεραο ε ρεφορmα δε 

εδιφιχα⌡εσεξιστεντεσ, χονϕυντοσ αρθυιτετνιχοσ ε mονυmεντοσ; αναλισαρ χριτιχαmεντε 

ιντερϖεν⌡εσ ε προϕετοσρελατιϖοσ α Πατριmνιο Χυλτυραλ ε βενσ τοmβαδοσ, ε συα αδεθυαο ◊ 

λεγισλαο δε τοmβαmεντοεm νϖελ φεδεραλ, εσταδυαλ ε mυνιχιπαλ; αναλισαρ ιντερϖεν⌡εσ ε 

προϕετοσ εm 〈ρεα ενϖολτ⌠ρια νορεγυλαmενταδα πρεϖιαmεντε, αϖαλιανδο ο γραυ δε ιντερφερνχια 

νεγατιϖα θυε ποδερο εξερχερσοβρε ο βεm ου βενσ τοmβαδοσ; αναλισαρ χριτιχαmεντε πλανοσ ε 

προϕετοσ θυε ενϖολϖαm πλανεϕαmεντο φσιχο, σ⌠χιο τερριτοριαλ, υρβανο ε ρεγιοναλ, θυαντο αοσ 

ασπεχτοσ φορmαισ, λεγαισ ε δε χοντεδο; αφερινδο α γαραντια δε διρειτοσ σοχιαισ ε ο 

δεσενϖολϖιmεντο υρβανο συστεντ〈ϖελ δο τερριτ⌠ριο; αχοmπανηαρ προχεσσοσ δε ρεϖισο ε 

ελαβοραο δε πολτιχασ πβλιχασ υρβανασ, νορmασ τχνιχασ, πλανοσ διρετορεσ ε δεmαισ λεισ 

υρβανστιχασ, θυανδο σολιχιταδο, ελαβορανδο αν〈λισεσ τχνιχασ ε ρεχοmενδα⌡εσ σοβρε οσ 

mεσmοσ; αναλισαρ ο λιχενχιαmεντο υρβανστιχο δε ατιϖιδαδεσ, εmπρεενδιmεντοσ ε ιντερϖεν⌡εσ 

υρβανστιχασ δε διφερεντεσ πορτεσ ε υσοσ; αναλισαρ ιmπαχτοσ υρβανστιχοσ ε δε ϖιζινηανα 

δεχορρεντεσ δα ιmπλανταο δε εmπρεενδιmεντοσ, ατιϖιδαδεσ ε ιντερϖεν⌡εσ υρβανστιχασ ε, 

θυανδο ηουϖερ, Εστυδοσ ε Ρελατ⌠ριοσ δε Ιmπαχτο δε ςιζινηανα (ΕΙς/ΡΙς) ε ου δε Ιmπαχτο 
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Αmβιενταλ (ΕΙΑ/ΡΙΜΑ) απροϖαδοσ πελοσ ⌠ργοσ πβλιχοσ χοmπετεντεσ; αναλισαρ προχεσσοσ δε 

ρεγυλαριζαο φυνδι〈ρια υρβανα; ιδεντιφιχαρ, χαραχτεριζαρ ε αναλισαρ δανοσ υρβανστιχοσ δεχορρεντεσ 

δε οχυπα⌡εσ, χονστρυ⌡εσ ου παρχελαmεντοσ δο σολο ιρρεγυλαρεσ νο εσπαο υρβανο ε ρυραλ; 

Ιδεντιφιχαρ, χαραχτεριζαρ ε αναλισαρ δεσχονφορmιδαδεσ χοm ρελαο ◊σ νορmασ δε αχεσσιβιλιδαδε α 

πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου χοm mοβιλιδαδε ρεδυζιδα εm λογραδουροσ πβλιχοσ ε εδιφιχα⌡εσ 

εξιστεντεσ ου προϕεταδασ, δε υσο πβλιχο ου χολετιϖο; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ δε 

ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1. Εσχολαριδαδε: Νϖελ Συπεριορ 

2. Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο Συπεριορ εm Αρθυιτετυρα ε Υρβανισmο δεϖιδαmεντε 

ρεχονηεχιδο χοm Εσπεχιαλιζαο εm Πλανεϕαmεντο ε Γεστο δε Χιδαδεσ, χοm χαργα ηορ〈ρια 

ιγυαλ ου συπεριορ α 360 ηορασ/αυλα. 

3. Εξπερινχια προφισσιοναλ: Μνιmα δε 3 (τρσ) ανοσ να ελαβοραο ου αν〈λισε δε εστυδοσ, 

πλανοσ ε προϕετοσ υρβανστιχοσ ου δε πλανο διρετορ υρβανστιχο, χοmπροϖαδα πορ mειο δε ΧΑΤ ου 

ΑΡΤ/ΡΡΤ ου ατεσταδο εmιτιδο πορ ινστιτυιο ου εmπρεσα χοντραταντε. 

4. Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε:  νεχεσσ〈ριο. 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

ΑΤΧ 1.02 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Βι⌠λογο 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε βι⌠λογο, περχιασ, εξαmεσ, 

ϖιστοριασ,αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ αποιο τχνιχο 

ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, 

ινφορmα⌡εσ,ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 

ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; 

παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα 

αυτοριδαδε χοmπετεντε; αναλισαρ ασ χαραχτερστιχασ δε χοmποσιο, εστρυτυρα ε φυνχιοναλιδαδε δε 

εχοσσιστεmασ νατυραισ τερρεστρεσ, αθυ〈τιχοσ ε δε τρανσιο (εχ⌠τονοσ); αγροεχοσσιστεmασ ε 

εχοσσιστεmασ υρβανοσ; χοm δεσταθυε παρα α χλασσιφιχαο δασ διφερεντεσ τιπολογιασ δε 

ϖεγεταο νατιϖα δε διφερεντεσ βιοmασ ε σευσ εστ〈γιοσ συχεσσιοναισ; βεm χοmο σοβρε εσπχιεσ 

δα φαυνα σιλϖεστρε, ινχλυινδο ασ λισταγενσ οφιχιαισ δα φλορα ε φαυνα αmεααδασ δε εξτινο; 

αναλισαρ ιντερϖεν⌡εσ ε προϕετοσ, εm εχοσσιστεmασ τερρεστρεσ, αθυ〈τιχοσ ε δε τρανσιο 

(εχ⌠τονοσ), σιτυαδοσ δεντρο ε φορα δε εσπαοσ τερριτοριαισ εσπεχιαλmεντε προτεγιδοσ (ΧΦ αρτ.225) 
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πορ mειο δα ιδεντιφιχαο, χαραχτεριζαο ε αϖαλιαο δε δανοσ αmβιενταισ, ινχλυινδο πρεϕυζοσ 

αοσ σερϖιοσ εχοσσιστmιχοσ, χοm φοχο εm χοmπονεντεσ βι⌠τιχοσ, εm διφερεντεσ νϖεισ δε 

οργανιζαο (εσπχιmε, εσπχιεσ, ποπυλα⌡εσ, χοmυνιδαδεσ, εχοσσιστεmασ), συασ ιντερα⌡εσ 

εχολ⌠γιχασ, αβορδανδο οσ ασπεχτοσ θυαντιτατιϖοσ ε θυαλιτατιϖοσ ιmπλιχαδοσ ε α λεγισλαο 

αmβιενταλ περτινεντε; πριοριζανδο α ατυαο πρεϖεντιϖα; αϖαλιαρ α θυαλιδαδε αmβιενταλ, ινχλυινδο 

α αο δε πολυεντεσ, σενδο εστεσ εντενδιδοσ χοmο τοδα ε θυαλθυερ φορmα δε mατρια ου ενεργια 

λαναδα ου λιβεραδα νασ 〈γυασ, νο αρ ου νο σολο, θυε τορνεm ου ποσσαm τορναρ εστε mειοσ 

ιmπρ⌠πριοσ, νοχιϖοσ ου οφενσιϖοσ ◊ σαδε, ινχονϖενιεντεσ αο βεm εσταρ πβλιχο, ◊ φαυνα ε α 

φλορα; αϖαλιαρ προϕετοσ τχνιχοσ δε ρεσταυραο ε ρεχυπεραο αmβιενταλ (αρτιγο 2≡, ιτενσ ΞΙΙΙ ε ΞΙς 

δα Λει 9985/2000); αϖαλιαρ προποσι⌡εσ ε mεδιδασ νεχεσσ〈ριασ ◊ ρεπαραο δε δανοσ αmβιενταισ 

(ΑΤΟ ΠΓϑ 36/2012 ε ΑΤΟ ΠΓϑ 45/2014); αϖαλιαρ λιχενχιαmεντοσ ε αυτοριζα⌡εσ αmβιενταισ εm 

συασ διφερεντεσ mοδαλιδαδεσ, ινχλυινδο ΕΙΑ−ΡΙΜΑσ (Εστυδοσ δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ) ϕυντο αοσ 

⌠ργοσ αmβιενταισ χοmπετεντεσ νασ διφερεντεσ εσφερασ δε 

χοmπετνχια; ινχλυινδο αν〈λισε χρτιχα δε προποσι⌡εσ δε ρεσταυραο, ρεχυπεραο, mιτιγαο, 

χοmπενσαο ε mονιτοραmεντο δε ιmπαχτοσ αmβιενταισ χορρελατασ; βεm χοmο παρτιχιπαο εm 

αυδινχιασ πβλιχασ ε ⌠ργοσ χολεγιαδοσ; αϖαλιαρ τεχνιχαmεντε ε αχοmπανηαρ προποσι⌡εσ 

νορmατιϖασ ε/ου προγραmασ ε πολτιχασ πβλιχασ αmβιενταισ; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ 

δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1.Εσχολαριδαδε: Νϖελ Συπεριορ. 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο συπεριορ να 〈ρεα δε Χινχιασ Βιολ⌠γιχασ. 

3.Εξπερινχια προφισσιοναλ: mνιmα δε 03 (τρσ) ανοσ. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε: ⊃ νεχεσσ〈ριο. 

5.ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.03 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο Χιϖιλ 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο Χιϖιλ, περχιασ, 

εξαmεσ,ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ 

αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, 

ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 
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ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; 

παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα 

αυτοριδαδε χοmπετεντε; πλανεϕαρ, οριενταρ, χοορδεναρ, φισχαλιζαρ ε αχοmπανηαρ α εξεχυο δε 

προϕετοσ, οβρασ ε σερϖιοσ τχνιχοσ; Αναλισαρ οβρασ δε εδιφιχα⌡εσ θυαντο ◊ συα εσταβιλιδαδε 

εστρυτυραλ ε ◊ σεγυρανα χοντρα ινχνδιο; ατενδενδο αο Χ⌠διγο δε Οβρασ ε Εδιφιχα⌡εσ, Χορπο 

δε Βοmβειροσ, ΑΒΝΤ ε ουτρασ νορmασ φεδεραισ, εσταδυαισ ε mυνιχιπαισ χορρελατασ, ινδιχανδο σε 

η〈 ρισχοσ α εδιφιχαο; Αναλισαρ οβρασ δε ινφραεστρυτυρα υρβανα πρινχιπαλmεντε θυαντο αο σιστεmα 

δε δρεναγεm, ινδιχανδο α νεχεσσιδαδε δε αδεθυαο να χαπταο ε εσχοαmεντο δασ 〈γυασ 

πλυϖιαισ; Ιδεντιφιχαρ ε αναλισαρ δανοσ υρβανστιχοσ δεχορρεντεσ δε οχυπα⌡εσ, χονστρυ⌡εσ ου 

παρχελαmεντοσ δο σολο ιρρεγυλαρεσ νο εσπαο υρβανο ε ρυραλ; Προχεδερ α αν〈λισε δα ιmπλανταο 

δε παρχελαmεντο δο σολο να mοδαλιδαδε δε λοτεαmεντο ε δεσmεmβραmεντο ε συα αδεθυαο ◊ 

λεγισλαο Φεδεραλ/Εσταδυαλ ε Μυνιχιπαλ; Αχοmπανηαρ προχεσσοσ δε ρεϖισο ε ελαβοραο δε 

πολτιχασ πβλιχασ υρβανασ, νορmασ τχνιχασ, πλανοσ διρετορεσ ε δεmαισ λεισ υρβανστιχασ, θυανδο 

σολιχιταδο; ε ελαβοραρ αν〈λισεσ τχνιχασ ε ρεχοmενδα⌡εσ σοβρε οσ mεσmοσ; Αναλισαρ ιmπαχτοσ 

υρβανστιχοσ ε δε ϖιζινηανα δεχορρεντεσ δα ιmπλανταο δε εmπρεενδιmεντοσ, ατιϖιδαδεσ ε 

ιντερϖεν⌡εσ υρβανστιχασ ε, θυανδο ηουϖερ, Εστυδοσ ε Ρελατ⌠ριοσ δε Ιmπαχτο δε ςιζινηανα 

(ΕΙς/ΡΙς) ε ου δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ (ΕΙΑ/ΡΙΜΑ) απροϖαδοσ πελοσ ⌠ργοσ πβλιχοσ χοmπετεντεσ; 

Αναλισαρ προχεσσοσ δε ρεγυλαριζαο φυνδι〈ρια υρβανα; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε 

ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα  

1.Εσχολαριδαδε: Νϖελ συπεριορ 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα : Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε 

γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Ενγενηαρια Χιϖιλ, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ 

ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 

3.Εξπερινχια προφισσιοναλ : Μνιmα δε τρσ ανοσ νασ σεγυιντεσ ατιϖιδαδεσ χοmπροϖαδασ πορ 

mειο δε ΧΑΤ ου ΑΡΤ/ΡΤΤ ου ατεσταδο εmιτιδο πορ ινστιτυιο ου εmπρεσα χοντραταντε: 

Dεσεmπενηο δε χαργο ου φυνο ε/ου ελαβοραο ου αν〈λισε δε προϕετο ου εξεχυο ου διρεο 

ου φισχαλιζαο ου εστυδο τχνιχο ου περχια τχνιχα δε οβρασ δε τερραπλεναγεm ε παϖιmενταο, 

τοταλιζανδο νο mνιmο 20.000m″, ου δε mιχροδρεναγεm συβτερρνεα, ου δε mαχροδρεναγεm, ου 

δε οβρασ δε αρτε, ου δε οβρασ δε ινφραεστρυτυρα ροδοϖι〈ρια ου δε οβρα δε εδιφιχαο, χοm νο 

mνιmο δε 1.000m″ δε 〈ρεα χονστρυδα, ου δε εmπρεενδιmεντο ηαβιταχιοναλ δε, νο mνιmο, 20 

υνιδαδεσ ου διαγν⌠στιχο δε δανο φσιχο δε εδιφιχαο, ου ελαβοραο ου αν〈λισε δε εστυδοσ, 

πλανοσ ε προϕετοσ υρβανστιχοσ ου δε πλανο διρετορ υρβανστιχο. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε : ⊃ Νεχεσσ〈ριο 
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5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.04 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο Αγρνοmο 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο Αγρνοmο, 

περχιασ,εξαmεσ, ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα 

χονφεριρ αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε 

λαυδοσ, ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 

ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο, νασ 

〈ρεασ, εντρε ουτρασ, δε ενγενηαρια ρυραλ, χονστρυ⌡εσ παρα φινσ ρυραισ ε συασ ινσταλα⌡εσ 

χοmπλεmενταρεσ; ιρριγαο ε δρεναγεm παρα φινσ αγρχολασ; φιτοτεχνια ε ζοοτεχνια; mεληοραmεντο 

ανιmαλ ε ϖεγεταλ; ρεχυρσοσ νατυραισ ρενοϖ〈ϖεισ; εχολογια, αγροmετεορολογια; δεφεσα σανιτ〈ρια; 

θυmιχα αγρχολα; αλιmεντοσ; τεχνολογια δε τρανσφορmαο (αχαρ, αmιδοσ, ⌠λεοσ, λατιχνιοσ, 

ϖινηοσ ε δεστιλαδοσ); βενεφιχιαmεντο ε χονσερϖαο δοσ προδυτοσ ανιmαισ ε ϖεγεταισ; 

ζιmοτεχνια; αγροπεχυ〈ρια; εδαφολογια; φερτιλιζαντεσ ε χορρετιϖοσ, προχεσσο δε χυλτυρα ε δε 

υτιλιζαο δε σολο; mιχροβιολογια αγρχολα; βιοmετρια; παρθυεσ ε ϕαρδινσ; mεχανιζαο να 

αγριχυλτυρα; ιmπλεmεντοσ αγρχολασ; νυτριο ανιmαλ; αγροστολογια; βροmατολογια ε ρα⌡εσ; 

εχονοmια ρυραλ ε χρδιτο ρυραλ; παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ 

τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, 

δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1.Εσχολαριδαδε : Νϖελ συπεριορ 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα : Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε 

Γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Ενγενηαρια Αγρονmιχα, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 

συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 

3.Εξπερινχια προφισσιοναλ : Μνιmα δε τρσ ανοσ. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε : ⊃ Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.06 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο Φλορεσταλ 
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Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο Φλορεσταλ, περχιασ, 

εξαmεσ, ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ 

αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε 

λαυδοσ,ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 

ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο, νασ 

〈ρεασ, εντρε ουτρασ, δε ενγενηαρια ρυραλ, χονστρυ⌡εσ παρα φινσ φλορεσταισ ε συασ ινσταλα⌡εσ 

χοmπλεmενταρεσ;σιλϖιmετρια ε ινϖεντ〈ριο φλορεσταλ; mεληοραmεντο φλορεσταλ; ρεχυρσοσ νατυραισ 

ρενοϖ〈ϖεισ; εχολογια, χλιmατολογια, δεφεσα σανιτ〈ρια φλορεσταλ; προδυτοσ φλορεσταισ, συα τεχνολογια ε 

συα ινδυστριαλιζαο; εδαφολογια; προχεσσοσ δε υτιλιζαο δε σολο ε δε φλορεστα; ορδεναmεντο ε 

mανεϕο φλορεσταλ; mεχανιζαο να φλορεστα; ιmπλεmεντοσ φλορεσταισ; εχονοmια ε χρδιτο ρυραλ παρα 

φινσ φλορεσταισ; παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο 

δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα 

ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1.Εσχολαριδαδε : Νϖελ συπεριορ 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα : Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε 

γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Ενγενηαρια Φλορεσταλ, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 

συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 

3.Εξπερινχια προφισσιοναλ : Μνιmα δε τρσ ανοσ. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε : ⊃ Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.07 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο Ινδυστριαλ 

 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο Ινδυστριαλ, περχιασ, 

εξαmεσ, ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ 

αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, 

ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 

ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; 
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παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα 

αυτοριδαδε χοmπετεντε; πλανεϕαρ, οριενταρ, χοορδεναρ, φισχαλιζαρ ε αχοmπανηαρ α εξεχυο δε 

προϕετοσ, οβρασ ε σερϖιοσ τχνιχοσ; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα 

ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1.Εσχολαριδαδε : Νϖελ συπεριορ 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα : Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε 

γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Ενγενηαρια Ινδυστριαλ εm θυαλθυερ mοδαλιδαδε, φορνεχιδο πορ 

ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 

3.Εξπερινχια προφισσιοναλ : Μνιmα δε τρσ ανοσ χοmπροϖαδα πορ mειο δε ΧΑΤ ου ΑΡΤ/ΡΤΤ 

ου ατεσταδο εmιτιδο πορ ινστιτυιο ου εmπρεσα χοντραταντε. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε : ⊃ νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.10 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο δε Σεγυρανα δο Τραβαληο 

 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο δε Σεγυρανα δο 

Τραβαληο, περχιασ, εξαmεσ, ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε 

χαmπο παρα χονφεριρ αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, 

πορ mειο δε λαυδοσ, ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου 

ουτροσ τραβαληοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα 

παρτε ου ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο 

Πβλιχο, συπερϖισιοναρ, χοορδεναρ ε οριενταρ τεχνιχαmεντε οσ σερϖιοσ δε Ενγενηαρια δε 

Σεγυρανα δο Τραβαληο; Εστυδαρ ασ χονδι⌡εσ δε σεγυρανα δοσ λοχαισ δε τραβαληο ε δασ 

ινσταλα⌡εσ ε εθυιπαmεντοσ, χοm ϖιστασ εσπεχιαλmεντε αοσ προβλεmασ δε χοντρολε δε ρισχο, 

χοντρολε δε πολυιο, ηιγιενε δο τραβαληο, εργονοmια, προτεο χοντρα ινχνδιο ε σανεαmεντο; 

Πλανεϕαρ ε δεσενϖολϖερ α ιmπλανταο δε τχνιχασ ρελατιϖασ α γερενχιαmεντο ε χοντρολε δε ρισχοσ; 

ϖιστοριαρ, αϖαλιαρ, ρεαλιζαρ περχιασ, αρβιτραρ, εmιτιρ παρεχερ, λαυδοσ τχνιχοσ ε ινδιχαρ mεδιδασ δε 

χοντρολε σοβρε γραυ δε εξποσιο ε αγεντεσ αγρεσσιϖοσ δε ρισχοσ φσιχοσ, θυmιχοσ ε βιολ⌠γιχοσ, 

ταισ χοmο πολυεντεσ ατmοσφριχοσ, ρυδοσ, χαλορ ραδιαο εm γεραλ ε πρεσσ⌡εσ ανορmαισ, 

χαραχτεριζανδο ασ ατιϖιδαδεσ, οπερα⌡εσ ε λοχαισ ινσαλυβρεσ ε περιγοσοσ; Αναλισαρ ρισχοσ, 

αχιδεντεσ ε φαληασ,ινϖεστιγανδο χαυσασ, προπονδο mεδιδασ πρεϖεντιϖασ ε χορρετιϖασ ε οριεντανδο 
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τραβαληοσ εστατστιχοσ, ινχλυσιϖε χοm ρεσπειτο α χυστοσ ;Προπορ πολτιχασ, προγραmασ, νορmασ ε 

ρεγυλαmεντοσ δε Σεγυρανα δο Τραβαληο, ζελανδο πελα συα οβσερϖνχια ;Ελαβοραρ προϕετοσ δε 

σιστεmασ δε σεγυρανα ε ασσεσσοραρ α ελαβοραο δε προϕετοσ δε οβρασ, ινσταλα⌡εσ ε 

εθυιπαmεντοσ, οπινανδο δο ποντο δε ϖιστα δα Ενγενηαρια δε Σεγυρανα; Εστυδαρ ινσταλα⌡εσ, 

m〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ, ιδεντιφιχανδο σευσ ποντοσ δε ρισχο ε προϕετανδο δισποσιτιϖοσ δε 

Σεγυρανα; Προϕεταρ σιστεmασ δε προτεο χοντρα ινχνδιο, χοορδεναρ ατιϖιδαδεσ δε χοmβατε α 

ινχνδιο ε δε σαλϖαmεντο ε ελαβοραρ πλανοσ παρα εmεργνχια ε χατ〈στροφεσ; Ινσπεχιοναρ λοχαισ 

δε τραβαληο νο θυε σε ρελαχιονα χοm α Σεγυρανα δο Τραβαληο, δελιmιτανδο 〈ρεασ δε 

περιχυλοσιδαδε; Εσπεχιφιχαρ, χοντρολαρ ε φισχαλιζαρ σιστεmασ δε προτεο χολετιϖα ε εθυιπαmεντοσ 

δε σεγυρανα, ινχλυσιϖε οσ δε προτεο ινδιϖιδυαλ ε οσ δε προτεο χοντρα ινχνδιο, 

ασσεγυρανδο−σε δε συα θυαλιδαδε ε εφιχινχια; Οπιναρ ε παρτιχιπαρ δα εσπεχιφιχαο παρα 

αθυισιο δε συβστνχιασ ε εθυιπαmεντοσ χυϕα mανιπυλαο, αρmαζεναmεντο, τρανσπορτε ου 

φυνχιοναmεντο ποσσαm απρεσενταρ ρισχοσ, αχοmπανηανδο ο χοντρολε δο ρεχεβιmεντο ε δα 

εξπεδιο; Ελαβοραρ πλανοσ δεστιναδοσ α χριαρ ε δεσενϖολϖερ α πρεϖενο δε αχιδεντεσ, 

προmοϖενδο α ινσταλαο δε χοmισσ⌡εσ ε ασσεσσορανδο−ληεσ ο φυνχιοναmεντο; Οριενταρ ο 

τρειναmεντο εσπεχφιχο δε σεγυρανα 

δο τραβαληο ε ασσεσσοραρ α ελαβοραο δε προγραmασ δε τρειναmεντο γεραλ, νο θυε διζ ρεσπειτο ◊ 

Σεγυρανα δο Τραβαληο; Αχοmπανηαρ α εξεχυο δε οβρασ ε σερϖιοσ δεχορρεντεσ δα αδοο δε 

mεδιδασ δε σεγυρανα, θυανδο α χοmπλεξιδαδε δοσ τραβαληοσ α εξεχυταρ ασσιm ο εξιγιρ; 

Χολαβοραρ να φιξαο δε ρεθυισιτοσ δε απτιδο παρα ο εξερχχιο δε φυν⌡εσ, αποντανδο οσ ρισχοσ 

δεχορρεντεσ δεσσεσ εξερχχιοσ; Προπορ mεδιδασ πρεϖεντιϖασ νο χαmπο δε Σεγυρανα δο 

Τραβαληο, εm φαχε δο χονηεχιmεντο δα νατυρεζα ε γραϖιδαδε δασ λεσ⌡εσ προϖενιεντεσ δο 

Αχιδεντε δε Τραβαληο, ινχλυδασ ασ δοενασ δο τραβαληο; παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, 

εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε; εξερχερ 

ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1.Εσχολαριδαδε : Νϖελ συπεριορ 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε 

γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Ενγενηαρια, Ενγενηαρια Ινδυστριαλ ου Αρθυιτετυρα; Χερτιφιχαδο δε 

Εσπεχιαλιζαο χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 360 ηορασ/αυλα εm Ενγενηαρια δε Σεγυρανα δο 

Τραβαληο, αmβοσ φορνεχιδοσ πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 

3.Εξπερινχια προφισσιοναλ : Μνιmα δε χινχο ανοσ, νασ σεγυιντεσ ατιϖιδαδεσ, χοmπροϖαδασ 

πορ mειο δε ΧΑΤ/ΑΡΤ/ΡΡΤ: Dεσεmπενηο δε χαργο ου φυνο ε/ου ελαβοραο ου αν〈λισε δε 
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προϕετο ου εξεχυο ου διρεο ου φισχαλιζαο ου εστυδο τχνιχο ου περχια τχνιχα, 

ρελαχιοναδοσ ◊ Εσπεχιαλιζαο εm Σεγυρανα δο Τραβαληο. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε : ⊃ Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.11 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο Θυmιχο 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο Θυmιχο, περχιασ, 

εξαmεσ, ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ 

αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, 

ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 

ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; 

ρελατιϖοσ ◊ ινδστρια θυmιχα ε πετροθυmιχα ε δε αλιmεντοσ; προδυτοσ θυmιχοσ; τραταmεντο δε 

〈γυα ε ινσταλα⌡εσ δε τραταmεντο δε 〈γυα ινδυστριαλ ε δε ρεϕειτοσ ινδυστριαισ; παρτιχιπαρ δε γρυποσ 

δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε 

χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1.Εσχολαριδαδε : Νϖελ συπεριορ 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα : Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε 

γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Ενγενηαρια Θυmιχα φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 

συπεριορρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 

3.Εξπερινχια προφισσιοναλ : Μνιmα δε τρσ ανοσ χοmπροϖαδα πορ mειο δε ΧΑΤ ου ΑΡΤ/ΡΤΤ 

ουατεσταδο εmιτιδο πορ ινστιτυιο ου εmπρεσα χοντραταντε. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε : ⊃ Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.12 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο δε Τρ〈φεγο 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο, περχιασ, εξαmεσ, 

ϖιστοριασ,αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ αποιο τχνιχο 
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ε/ουχιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, ινφορmα⌡εσ, 

ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ 

ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου ιντερϖενιεντε, ου 

προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; Ελαβοραρ, δεσενϖολϖερ, 

πλανεϕαρ, χοορδεναρ ε χοντρολαρ προϕετοσ δε σιναλιζαο, ενγενηαρια δε τρ〈φεγο ε δε χαmπο, 

εστυδανδο ε δεφινινδο χαραχτερστιχασ, mτοδοσ δε εξεχυο ε ρεχυρσοσ νεχεσσ〈ριοσ, νο mβιτο 

δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ; πλανεϕαρ, φισχαλιζαρ ε ϖιστοριαρ α mανδο δα αυτοριδαδε α θυαλ σε 

ενχοντρα συβορδιναδο οβρασ ε σερϖιοσ δε mανυτενο ε αmπλιαο δε σιστεmασ τχνιχοσ δε 

σιναλιζαο ε οβρασ χορρελατασ; αναλισαρ προϕετοσ, εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ θυε ενϖολϖαm 

σιστεmασ δε τρνσιτο; παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ 

θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε 

ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1.Εσχολαριδαδε : Νϖελ συπεριορ 

2. Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο συπεριορ να 〈ρεα δε Ενγενηαρια χοm διπλοmα 

δεϖιδαmεντε ρεχονηεχιδο πελο ΜΕΧ χοντενδο οβριγατοριαmεντε α δισχιπλινα δε Ενγενηαρια δε 

Τρ〈φεγο ου χοm Εσπεχιαλιζαο χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 360 ηορασ/αυλα εm Ενγενηαρια δε 

Τρ〈φεγο. 

3. Εξπερινχια προφισσιοναλ: Μνιmα δε τρσ ανοσ νασ σεγυιντεσ ατιϖιδαδεσ χοmπροϖαδασ πορ 

mειο δε ΑΡΤ: Dεσεmπενηο δε χαργο ου φυνο ε/ου ελαβοραο ου αν〈λισε δε προϕετο ου 

εξεχυο ου διρεο ου φισχαλιζαο ου αχοmπανηαmεντο ου εστυδο τχνιχο ου περχια τχνιχα 

δε οβρα ου σερϖιο χορρελατο ◊ συα ηαβιλιταο ε/ου χερτιφιχαο. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε : ⊃ Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.13 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο Αϖαλιαδορ 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο, περχιασ, εξαmεσ, ϖιστοριασ, 

αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ αποιο τχνιχο ε/ου 

χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, ινφορmα⌡εσ, 

ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ 

ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου ιντερϖενιεντε, ου 

προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε 
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τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε 

χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1.Εσχολαριδαδε : Νϖελ συπεριορ 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο συπεριορ να 〈ρεα δε Ενγενηαρια ου Αρθυιτετυρα ε 

Υρβανισmο,χοm εσπεχιαλιζαο εm Ενγενηαρια δε Αϖαλια⌡εσ ε Περχιασ ου χερτιφιχαο εm 

χυρσο δεαϖαλιαο δε ιm⌠ϖεισ χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 20 ηορασ/αυλα θυε χοντεmπλε εm 

σευ προγραmα χοντεδο α χαπαχιταο εm ινφερνχια εστατστιχα απλιχαδα ◊ αϖαλιαο. 

3. Εξπερινχια προφισσιοναλ: Μνιmα δε τρσ ανοσ νασ σεγυιντεσ ατιϖιδαδεσ χοmπροϖαδασ πορ 

mειο δε ΑΡΤ ου ΡΡΤ: Dεσεmπενηο δε χαργο ου φυνο ε/ου ελαβοραο δε λαυδο δε αϖαλιαο 

χοm α υτιλιζαο δε ινφερνχια εστατστιχα, ελαβοραδο δε αχορδο χοm α ΝΒΡ 14.653. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε : ⊃ Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.14 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Ενγενηειρο δε Χοmπυταο 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο, περχιασ, εξαmεσ, 

ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ αποιο 

τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, 

ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 

ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; Φαζερ 

αν〈λισε δε σιστεmασ χοmπυταχιοναισ, σευσ σερϖιοσ αφινσ ε χορρελατοσ; παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε 

τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε 

χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1. Εσχολαριδαδε: Νϖελ συπεριορ 

2. Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο συπεριορ να 〈ρεα δε Ενγενηαρια δε Χοmπυταο ου 

Ενγενηαρια Ελτριχα χοm νφασε εm Χοmπυταο. 

3. Εξπερινχια προφισσιοναλ: Μνιmα δε τρσ ανοσ, χοmπροϖαδα πορ mειο δε ΑΡΤ ου ΡΡΤ. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε :  Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 
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Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.16 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Γε⌠λογο 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Ενγενηειρο Γε⌠λογο ου δε 

Γε⌠λογο, περχιασ, εξαmεσ, ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε 

χαmπο παρα χονφεριρ αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, 

πορ mειο δε λαυδοσ, ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου 

ουτροσ τραβαληοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα 

παρτε ου ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο 

Πβλιχο; Ρεαλιζαρ τραβαληοσ τοπογρ〈φιχοσ, λεϖανταmεντοσ γεολ⌠γιχοσ ε γεοφσιχοσ, εστυδοσ δε 

γεολογια εχονmιχα ε πεσθυισασ δε ριθυεζασ mινεραισ; Ρεαλιζαρ τραβαληοσ δε προσπεχο ε 

πεσθυισασ παρα α χυβαο δε ϕαζιδασ ε δετερmιναο δε σευ ϖαλορ εχονmιχο; Ελαβοραρ 

ρελατ⌠ριοσ δε θυε τρατα ο αρτ. 16, ιτεm ΙΞ, δο Χ⌠διγο δε Μινασ; παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, 

εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε; εξερχερ 

ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1. Εσχολαριδαδε: Νϖελ συπεριορ 

2. Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο συπεριορ να 〈ρεα δε Γεολογια, δεϖιδαmεντε 

ρεχονηεχιδο. 

3. Εξπερινχια προφισσιοναλ: Μνιmα δε τρσ ανοσ, χοmπροϖαδα πορ mειο δε ΑΡΤ ου ΡΡΤ. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε :  Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.17 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Γε⌠γραφο 

 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Γε⌠γραφο, περχιασ, εξαmεσ, 

ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ αποιο 

τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, 

ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 
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ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; 

Ρεαλιζαρ ρεχονηεχιmεντοσ, λεϖανταmεντοσ, εστυδοσ ε πεσθυισασ δε χαρ〈τερ φσιχο−γεογρ〈φιχο, 

βιογεογρ〈φιχο, αντροπογεογρ〈φιχο ε γεοεχονmιχο ε ασ ρεαλιζαδασ νοσ χαmποσ γεραισ ε 

εσπεχιαισ δα Γεογραφια, θυε σε φιζερεm νεχεσσ〈ριασ: α) να δελιmιταο ε χαραχτεριζαο δε 

ρεγι⌡εσ ε συβ−ρεγι⌡εσ γεογρ〈φιχασ νατυραισ ε ζονασ γεοεχονmιχασ, παρα φινσ δε πλανεϕαmεντο ε 

οργανιζαο φσιχο−εσπαχιαλ; β) νο εθυαχιοναmεντο ε σολυο, εm εσχαλα ναχιοναλ, ρεγιοναλ, ου 

λοχαλ, δε προβλεmασ ατινεντεσ αοσ ρεχυρσοσ νατυραισ δο Πασ; χ) να ιντερπρεταο δασ χονδι⌡εσ 

ηιδρολ⌠γιχασ δασ βαχιασ φλυϖιαισ; δ) νο ζονεαmεντο γεο−ηυmανο, χοm ϖιστασ αοσ πλανεϕαmεντοσ 

γεραλ ε ρεγιοναλ; ε) να πεσθυισα δε mερχαδο ε ιντερχmβιο χοmερχιαλ εm εσχαλα ρεγιοναλ ε ιντερ−

ρεγιοναλ; φ) να χαραχτεριζαο εχολ⌠γιχα ε ετολ⌠γιχα δα παισαγεm γεογρ〈φιχα ε προβλεmασ 

χονεξοσ; γ) να πολτιχα δε ποϖοαmεντο, mιγραο ιντερνα, ιmιγραο ε χολονιζαο δε ρεγι⌡εσ 

νοϖασ ου δε ρεϖαλοριζαο δε ρεγι⌡εσ δε ϖεληο ποϖοαmεντο; η) νο εστυδο φσιχο−χυλτυραλ δοσ 

σετορεσ γεοεχονmιχοσ δεστιναδοσ αο πλανεϕαmεντο δα προδυο; ι) να εστρυτυραο ου 

ρεεστρυτυραο δοσ σιστεmασ δε χιρχυλαο; ϕ) νο εστυδο ε πλανεϕαmεντο δασ βασεσ φσιχα ε 

γεοεχονmιχα δοσ νχλεοσ υρβανοσ ε ρυραισ; λ) νο απροϖειταmεντο, δεσενϖολϖιmεντο ε 

πρεσερϖαο δοσ ρεχυρσοσ νατυραισ; m) νο λεϖανταmεντο ε mαπεαmεντο δεστιναδο ◊ σολυο δοσ 

προβλεmασ ρεγιοναισ; ν) να διϖισο αδmινιστρατιϖα δα Υνιο, δοσ Εσταδοσ, δοσ Τερριτ⌠ριοσ ε δοσ 

Μυνιχπιοσ; Παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο 

δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα 

ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1. Εσχολαριδαδε: Νϖελ συπεριορ 

2. Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο συπεριορ να 〈ρεα δε Γεογραφια, δεϖιδαmεντε 

ρεχονηεχιδο. 

3. Εξπερινχια προφισσιοναλ: Μνιmα δε τρσ ανοσ. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε :  Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.19 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Πεδαγογο 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Πεδαγογο, περχιασ, εξαmεσ, 

ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ αποιο 

τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, 
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ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 

ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; 

Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, αϖαλιαρ ε εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ τχνιχο−πεδαγ⌠γιχασ, νο mβιτο δε συασ 

ατριβυι⌡εσ λεγαισ; ατυαρ εm σιστεmασ δε αϖαλιαο δε α⌡εσ δε ΤD&Ε, θυανδο σολιχιταδο πελα 

αυτοριδαδε χοmπετεντε; ελαβοραρ διαγν⌠στιχοσ δασ νεχεσσιδαδεσ δε ΤD&Ε; αϖαλιαρ προγραmασ ε 

προϕετοσ δε εδυχαο πρεσενχιαλ ε ◊ διστνχια αλινηαδοσ αο προϕετο δε πεσθυισα χονφορmε 

παρmετροσ δο ΧΝΠθ; ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ ρελατιϖασ αο δεσενϖολϖιmεντο δο δεσενηο ινστρυχιοναλ 

δε χυρσοσ να mοδαλιδαδε ◊ διστνχια ε πρεσενχιαλ; οριενταρ ατιϖιδαδεσ ϖολταδασ ◊ τρανσφορmαο 

δο δεσενηο ινστρυχιοναλ δε χυρσοσ εm λινγυαγεm mυλτιmδια ε εm mατεριαλ διδ〈τιχο παρα χυρσοσ 

πρεσενχιαισ, εντρε ουτροσ; σελεχιοναρ εστρατγιασ ινστρυχιοναισ ε mδιασ αδεθυαδασ αοσ διφερεντεσ 

τιποσ δε χοντεδοσ, οβϕετιϖοσ, πβλιχοσ−αλϖο ε mοδαλιδαδεσ δε ενσινο Παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε 

τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε 

χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1. Εσχολαριδαδε: Νϖελ συπεριορ 

2. Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο Συπεριορ εm Πεδαγογια, δεϖιδαmεντε ρεχονηεχιδο. 

3. Εξπερινχια προφισσιοναλ: Μνιmα δε τρσ ανοσ. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε :  Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

Χ⌠διγο Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

ΑΤΧ 1.20 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο Μδιχο ςετεριν〈ριο 

 

Ρολ δε ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ 

Ρεαλιζαρ, νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ δα προφισσο δε Μδιχο ςετεριν〈ριο, περχιασ, 

εξαmεσ, ϖιστοριασ, αϖαλια⌡εσ ε αν〈λισεσ δε δαδοσ δοχυmενταισ ε/ου δε χαmπο παρα χονφεριρ 

αποιο τχνιχο ε/ου χιεντφιχο ◊σ φυν⌡εσ δε εξεχυο δο Μινιστριο Πβλιχο, πορ mειο δε λαυδοσ, 

ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, περχιασ, απονταmεντοσ, παρεχερεσ ου ουτροσ τραβαληοσ 

νεχεσσ〈ριοσ ◊ ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εm θυε ο Μινιστριο Πβλιχο σεϕα παρτε ου 

ιντερϖενιεντε, ου προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ σοβ α πρεσιδνχια δο Μινιστριο Πβλιχο; Αυξιλιαρ 

α αυτοριδαδε χοmπετεντε να φισχαλιζαο δο χοmερχιο δε προδυτοσ δε οριγεm ανιmαλ; παρτιχιπαρ 

δα φισχαλιζαο σανιτ〈ρια θυανδο δετερmιναδο πελα αυτοριδαδε α θυαλ σε ενχοντρα συβορδιναδο; 

χοντριβυιρ mεδιαντε εστυδοσ αχερχα δα προλιφεραο δε δοενασ ινφεχτοχονταγιοσασ οχασιοναδασ 

πελο αυmεντο δε ανιmαισ ϖαδιοσ; αναλισαρ, δεσενϖολϖερ ε/ου παρτιχιπαρ δε προϕετοσ Ιντερ σετοριαισ 
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θυε χονχορραm παρα προmοϖερ α σαδε δοσ ανιmαισ; εmιτιρ διαγν⌠στιχο, πρεσχρεϖερ 

mεδιχαmεντοσ ρελαχιοναδοσ α πατολογιασ εσπεχφιχασ, απλιχανδο ρεχυρσοσ δε mεδιχινα πρεϖεντιϖα 

ου τεραπυτιχα; χολεταρ ε αϖαλιαρ δαδοσ να συα 〈ρεα δε ατυαο, δε φορmα α δεσενϖολϖερ 

ινδιχαδορεσ δε σαδε δοσ ανιmαισ; ελαβοραρ προγραmασ εδυχατιϖοσ ε δε ατενδιmεντο mδιχο−

πρεϖεντιϖο, ϖολταδο παρα α ποπυλαο ανιmαλ εm γεραλ; σολιχιταρ α mανδο δα αυτοριδαδε α θυαλ σε 

ενχοντρα συβορδιναδο α αο δε εξαmεσ−διαγν⌠στιχοσ εσπεχιαλιζαδοσ ρελαχιοναδοσ α συα 

εσπεχιαλιδαδε; αναλισαρ ε ιντερπρεταρ ρεσυλταδοσ δε εξαmεσ διϖερσοσ,χοmπαρανδο−οσ χοm οσ 

παδρ⌡εσ νορmαισ παρα χονφιρmαρ ου ινφιρmαρ ο διαγν⌠στιχο; παρτιχιπαρ δε χαπαχιτα⌡εσ ε 

τρειναmεντοσ σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο ου θυε χονϖοχαδο πελα γεστο δα ινστιτυιο; πλανεϕαρ ε 

οργανιζαρ θυαλιφιχαο, χαπαχιταο ε τρειναmεντο δοσ τχνιχοσ ε δεmαισ σερϖιδορεσ λοταδοσ νο 

⌠ργο εm θυε ατυα; Ρεαλιζαρ αϖαλια⌡εσ αχερχα δο χοντρολε δε ζοονοσεσ φειτο πελα 

mυνιχιπαλιδαδε ε/ου δεmαισ ινστιτυι⌡εσ; Ρεαλιζαρ α αϖαλιαο δε αγραϖοσ ε ιντερχορρνχιασ 

ρελαχιοναδασ α ανιmαισ σιναντρ⌠πιχοσ, δοmστιχοσ ε ερραντεσ; Ρεαλιζαρ αϖαλια⌡εσ αχερχα δε 

οχορρνχια δε mαυσ−τρατοσ α ανιmαισ εm διφερεντεσ σιτυα⌡εσ ε χοντεξτοσ; Ρεαλιζαρ αϖαλια⌡εσ 

ϖολταδασ παρα ασ χονδι⌡εσ σανιτ〈ριασ, δε σαδε ε δε βεm−εσταρ ανιmαλ εm διφερεντεσ σιτυα⌡εσ 

ε χοντεξτοσ; αϖαλιαρ διαγν⌠στιχοσ, αυτοριζα⌡εσ ε λιχενασ εmιτιδοσ πορ προφισσιοναισ λιβεραισ ε 

⌠ργοσ πβλιχοσ ενϖολϖενδο α σαδε ε ο βεm−εσταρ ανιmαλ; αϖαλιαρ ινιχιατιϖασ ε προϕετοσ θυε 

χονχορραm παρα α προmοο δα σαδε δοσ ανιmαισ; αϖαλιαρ πλανοσ ε προποσι⌡εσ παρα οχοντρολε 

δε ποπυλαο ανιmαλ ερραντε; Ρεαλιζαρ αϖαλιαο τχνιχα ε αχοmπανηαmεντο δε προποσι⌡εσ 

νορmατιϖασ ε/ου πλανοσ, προγραmασ ε πολτιχασ πβλιχασ αmβιενταισ ε εm σαδε ανιmαλ; 

Παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο, εϖεντοσ εξτερνοσ ε ρευνι⌡εσ τχνιχασ θυανδο δετερmιναδο πελα 

αυτοριδαδε χοmπετεντε; εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, δε ιντερεσσε δα ινστιτυιο. 

 

Ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα 

1. Εσχολαριδαδε: Νϖελ συπεριορ 

2.Ηαβιλιταο λεγαλ εσπεχφιχα: Χυρσο Συπεριορ εm Μεδιχινα ςετεριν〈ρια, δεϖιδαmεντε 

ρεχονηεχιδο. 

3. Εξπερινχια προφισσιοναλ: Μνιmα δε τρσ ανοσ, χοmπροϖαδα πορ mειο δε ΑΡΤ ου ΡΡΤ. 

4.Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο δε χλασσε χοmπετεντε :  Νεχεσσ〈ριο 

5. ϑορναδα δε Τραβαληο: Χοmπλετα (θυαρεντα ηορασ σεmαναισ). 

 

ΙΙΙ− DΑΣ ςΕDΑ∩∏ΕΣ 

3. Αλm δασ ϖεδα⌡εσ εστατυτ〈ριασ (αρτσ. 242 ε 243 δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 10.261, δε 

28/10/1968), αοσ νοmεαδοσ  ϖεδαδο ο εξερχχιο δα αδϖοχαχια ε δε χονσυλτορια τχνιχα. 
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Ις − DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο  

 

4. Σο ρεθυισιτοσ παρα ινσχριο: 

α) σερ βρασιλειρο νατο, νατυραλιζαδο ου χιδαδο πορτυγυσ α θυεm φοι χονφεριδα ιγυαλδαδε, νασ 

χονδι⌡εσ πρεϖιστασ νο αρτιγο 12, ινχισο ΙΙ, ♣ 1≡, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988; 

β)τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ χοmπλετοσ, να δατα δα ποσσε; 

χ)εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ δο Σερϖιο Μιλιταρ, σε δο σεξο mασχυλινο; 

δ)εσταρ εm σιτυαο ρεγυλαρ χοm α ϑυστια Ελειτοραλ; 

ε)ποσσυιρ Χυρσο Συπεριορ Χοmπλετο, νϖελ δε γραδυαο χοm ηαβιλιταο εσπεχφιχα, να δατα 

δα ποσσε; 

φ)ποσσυιρ, να δατα δα ποσσε, οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο 

χαργο δεσχριτασ νο χαπτυλο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 

γ)νο ρεγιστραρ αντεχεδεντεσ χριmιναισ;  

η)γοζαρ δε βοα σαδε φσιχα ε mενταλ; 

ι) νο ποσσυιρ ασ ϖεδα⌡εσ εστατυτ〈ριασ ε δεmαισ ϖεδα⌡εσ παρα ο χαργο δεσχριτασ νο 

χαπτυλο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ. 

4.1. Α εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δασ χονδι⌡εσ εξιγιδασ νο ιτεm αντεριορ σερ〈 

φειτα να δατα δα ποσσε. 

 

ς− DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 

 

5. Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 νο χονηεχιmεντο ε να τ〈χιτα αχειταο δασ νορmασ ε 

χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, εm ρελαο ◊σ θυαισ ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ 

θυαλθυερ εσπχιε δε δεσχονηεχιmεντο. 

5.1. Ο δεφεριmεντο δα ινσχριο δαρ−σε−〈 mεδιαντε ο πρεενχηιmεντο δα φιχηα δε ινσχριο ε ο 

παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. 

5.2. Οβϕετιϖανδο εϖιταρ νυσ δεσνεχεσσ〈ριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οριενταρ−σε νο σεντιδο δε 

ρεχοληερ ο ϖαλορ δα ινσχριο σοmεντε απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ 

παρα ο Χονχυρσο. 

5.3. Ο χανδιδατο, αο σε ινσχρεϖερ, εσταρ〈 δεχλαρανδο σοβ ασ πενασ δα λει, θυε, απ⌠σ 

ηαβιλιταο νο Χονχυρσο ε νο ατο δα ποσσε, ιρ〈 σατισφαζερ ασ χονδι⌡εσ εξιγιδασ παρα ο 

προϖιmεντο δο χαργο, νοσ τερmοσ δο Χαπτυλο Ις ε ιτεm 16.3 δο Χαπτυλο ΞςΙ, δεστε Εδιταλ. 

5.4. Ασ ινσχρι⌡εσ σερο εφετυαδασ εξχλυσιϖαmεντε πελα ιντερνετ, νο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, 

δυραντε ο περοδο δασ 10 ηορασ δε 11 δε νοϖεmβρο δε 2015 ατ ◊σ 16 ηορασ δε 04 δε 

δεζεmβρο δε 2015. 
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5.5. ℵσ 16 ηορασ (ηορ〈ριο δε Βρασλια) δο λτιmο δια δε ινσχριο, α φιχηα δε ινσχριο ε ο 

βολετο βανχ〈ριο νο εσταρο mαισ δισπονϖεισ νο σιτε. 

5.5.1. Ο περοδο δε ινσχρι⌡εσ ποδερ〈 σερ προρρογαδο, πορ νεχεσσιδαδε δε ορδεm τχνιχα 

ε/ου οπεραχιοναλ, α χριτριο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο. 

5.5.2. Α προρρογαο δασ ινσχρι⌡εσ θυε τρατα ο συβιτεm 5.5.1. ποδερ〈 σερ φειτα σεm πρϖιο 

αϖισο, βαστανδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ λεγαισ, α χοmυνιχαο δε προρρογαο φειτα νο σιτε δα 

Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ (ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ). 

5.6. Να ιmποσσιβιλιδαδε δε αχεσσο παρτιχυλαρ ◊ ιντερνετ, ο χανδιδατο ποδερ〈 εφετυαρ συα 

ινσχριο πορ mειο δε σερϖιοσ πβλιχοσ, ταισ χοmο οσ Ινφοχεντροσ δο Προγραmα Αχεσσα Σο 

Παυλο (ωωω.αχεσσασαοπαυλο.σπ.γοϖ.βρ), θυε δισπονιβιλιζα ποστοσ (λοχαισ πβλιχοσ παρα αχεσσο ◊ 

ιντερνετ), εm τοδασ ασ ρεγι⌡εσ δα χιδαδε δε Σο Παυλο, ασσιm χοmο εm ϖ〈ριασ χιδαδεσ δο 

Εσταδο δε Σο Παυλο. 

5.7. Εστε προγραmα, αλm δε οφερεχερ φαχιλιδαδε παρα οσ χανδιδατοσ θυε νο τεm αχεσσο ◊ 

ιντερνετ,  χοmπλεταmεντε γρατυιτο ε περmιτιδο α τοδο χιδαδο. Παρα υτιλιζαρ οσ εθυιπαmεντοσ, 

βαστα φαζερ χαδαστρο, απρεσεντανδο ο ΡΓ, νοσ πρ⌠πριοσ Ποστοσ Αχεσσα Σο Παυλο. 

5.8. Ο χανδιδατο, νο περοδο δε ινσχριο, δεϖερ〈: 

α) αχεσσαρ ο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ; 

β) λοχαλιζαρ, νο σιτε, ο ∀λινκ∀ χορρελατο αο Χονχυρσο Πβλιχο; 

χ) λερ τοταλ ε ατενταmεντε ο Εδιταλ ε πρεενχηερ, να ντεγρα ε χορρεταmεντε, α φιχηα δε 

ινσχριο, νοσ mολδεσ πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ; 

δ) ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο;  

ε) τρανσmιτιρ οσ δαδοσ δα ινσχριο; ε 

φ) εφετυαρ ο παγαmεντο εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια χορρεσπονδεντε δα ταξα δε ινσχριο, 

χονφορmε ταβελα αδιαντε: 

Χαργοσ Ταξα δε Ινσχριο 

Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο (ϖ〈ριασ εσπεχιαλιδαδεσ) Ρ∃ 160,00 

 

5.9. Ο δεσχυmπριmεντο δασ ινστρυ⌡εσ παρα ινσχριο πελα ιντερνετ, ιmπλιχαρ〈 α νο 

εφετιϖαο δα ινσχριο. 

5.10. Παρα ο χορρεσπονδεντε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, σοmεντε ποδερ〈 σερ υτιλιζαδο 

ο βολετο βανχ〈ριο γεραδο νο ατο δα ινσχριο, ατ α δατα λιmιτε δο ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ, 

χοm οβσερϖνχια δο ηορ〈ριο δε ατενδιmεντο βανχ〈ριο. 

5.11. Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ να 

λοχαλιδαδε εm θυε σε ενχοντρα ο χανδιδατο, ο βολετο δεϖερ〈 σερ παγο αντεχιπαδαmεντε.  
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5.12. Νο χασο δε αγενδαmεντο, α ινσχριο σοmεντε σερ〈 εφετιϖαδα σε χοmπροϖαδο ο 

παγαmεντο δα ταξα ατ ο λτιmο δια δο περοδο δε ινσχριο. 

5.13. Ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ποδερ〈 σερ εφετυαδο εm δινηειρο ου εm χηεθυε, εm 

θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια. 

5.14. Α ινσχριο πορ παγαmεντο εm χηεθυε σοmεντε σερ〈 χονσιδεραδα εφετιϖαδα απ⌠σ α 

ρεσπεχτιϖα χοmπενσαο. 

5.15. Χασο ο χηεθυε υτιλιζαδο παρα ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο φορ δεϖολϖιδο, ου 

εφετυαδο α mενορ, α ινσχριο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα/ανυλαδα, νο σενδο περmιτιδα 

χοmπλεmενταο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα. 

5.16. Νο σερ〈 εφετιϖαδα α ινσχριο σε ο παγαmεντο χορρεσπονδεντε φορ ρεαλιζαδο φορα δο 

περοδο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 

5.17. Νο ηαϖερ〈 δεϖολυο δα ιmπορτνχια παγα, mεσmο θυε εφετυαδα α mαιορ, δε 

παγαmεντο δο χορρεσπονδεντε ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο, εξχετο 

αο χανδιδατο αmπαραδο πελα Λει Εσταδυαλ ν≡σ. 12.147/05 (ισενο δα ταξα δε ινσχριο) ε 

12.782/2007 (ρεδυο δα ταξα δε ινσχριο). 

5.18. Α δεϖολυο δα ιmπορτνχια παγα σοmεντε οχορρερ〈 σε ο Χονχυρσο Πβλιχο νο σε 

ρεαλιζαρ. 

5.19. Α εφετιϖαο δα ινσχριο σοmεντε οχορρερ〈 απ⌠σ α ινφορmαο βανχ〈ρια δο 

χορρεσπονδεντε παγαmεντο δο βολετο ρεφερεντε ◊ ταξα δε ινσχριο. Α πεσθυισα παρα 

αχοmπανηαρ α σιτυαο δα ινσχριο ποδερ〈 σερ φειτα νο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, να π〈γινα δο 

Χονχυρσο Πβλιχο, α παρτιρ δο τερχειρο δια τιλ απ⌠σ ο ενχερραmεντο δο περοδο δε ινσχρι⌡εσ. 

Χασο σεϕα δετεχταδα φαλτα δε ινφορmαο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο Dισθυε 

ςΥΝΕΣΠ, πελο τελεφονε (0ΞΞ11) 3874−6300, εm διασ τεισ δε σεγυνδα α σ〈βαδο, δασ 8 ◊σ 20 

ηορασ (ηορ〈ριο δε Βρασλια), παρα ϖεριφιχαρ ο οχορριδο. 

5.20. Α Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ ε ο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο νο σε 

ρεσπονσαβιλιζαm πορ σολιχιταο δε ινσχριο πελα ιντερνετ νο ρεχεβιδα πορ mοτιϖοσ δε ορδεm 

τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε 

χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε 

δαδοσ. 

5.21. Εm χασο δε νεχεσσιδαδε δε χονδιο εσπεχιαλ (νο δεφιχιεντεσ ε/ου δεφιχιεντεσ) παρα 

ρεαλιζαρ ασ προϖασ ο χανδιδατο δεϖερ〈, δυραντε ο περοδο δε ινσχριο, ενχαmινηαρ α σολιχιταο, 

πορ ΣΕDΕΞ, φαζενδο χονσταρ νο ενϖελοπε χονφορmε σεγυε: 

Χονχυρσο Πβλιχο: Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο 

Χαργο: Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο (ϖ〈ριασ εσπεχιαλιδαδεσ) 

Νοmε χοmπλετο: 
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Χονδιο Εσπεχιαλ: 

Ρυα Dονα ΓερmαινεΒυρχηαρδ, 515 

ℑγυα Βρανχα – Σο Παυλο – ΣΠ – ΧΕΠ05002−062 

5.21.1. Νο ηαϖερ〈 αλτεραο δο λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα εm δεχορρνχια δο δισποστο νο 

“caput” deste item. 

5.22. Ο ατενδιmεντο ◊σ χονδι⌡εσ σολιχιταδασ φιχαρ〈 συϕειτο ◊ αν〈λισε δε ραζοαβιλιδαδε ε 

ϖιαβιλιδαδε δο πεδιδο. 

5.23. Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ ιντεγραλmεντε αο εσταβελεχιδο νο ιτεm 5.21 δεστε 

Χαπτυλο νο τερ〈 συα προϖα εσπεχιαλ πρεπαραδα ου ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ προϖιδενχιαδασ, σεϕα 

θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο. 

5.24. Παρα εφειτο δο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 5.21 δεστε Χαπτυλο, σερ〈 χονσιδεραδα, 

χονφορmε ο χασο, α δατα δε ποσταγεm φιξαδα πελα ΕΧΤ – Εmπρεσα Βρασιλειρα δε Χορρειοσ ε 

Τελγραφοσ (ρεmεσσα πορ ΣΕDΕΞ). 

5.25. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 οβσερϖαρ ε χυmπριρ ιντεγραλmεντε, θυανδο δα συα 

ινσχριο, ο δισποστο νο Χαπτυλο ςΙ δεστε Εδιταλ. 

5.26. Νο ατο δα ινσχριο, νο σερο σολιχιταδοσ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ χονσταντεσ 

νο Χαπτυλο Ις δεστε Εδιταλ, σενδο οβριγατ⌠ρια α συα χοmπροϖαο θυανδο δα ποσσε. 

5.27. Νοσ τερmοσ δο Dεχρετο 55.588, δε 17 δε mαρο δε 2010, ο χανδιδατο τραϖεστι ου 

τρανσεξυαλ ποδερ〈 σολιχιταρ α ινχλυσο ε υσο δο νοmε σοχιαλ παρα τραταmεντο δεϖενδο: 

5.27.1. πρεενχηερ ε ιmπριmιρ τοταλ ε χορρεταmεντε, δυραντε ο περοδο δε ινσχριο, ο 

ρεθυεριmεντο χονφορmε, mοδελο (ΑΝΕΞΟ ΙΙ); 

5.27.2. ασσιναρ ε ενχαmινηαρ πορ ΣΕDΕΞ χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ) , ατ ο λτιmο δια 

δο περοδο δε ινσχριο, παρα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ, φαζενδο χονσταρ νο ενϖελοπε χονφορmε 

σεγυε: 

 

Χονχυρσο Πβλιχο: Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο 

Χαργο: Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο (ϖ〈ριασ εσπεχιαλιδαδεσ) 

Νοmε χοmπλετο 

Ρεθυεριmεντο νοmε Σοχιαλ 

Ρυα Dονα ΓερmαινεΒυρχηαρδ, 515 

ℑγυα Βρανχα – Σο Παυλο – ΣΠ – ΧΕΠ05002−062 

 

5.27.2.1. Ο χανδιδατο φιχα χιεντε θυε, ο νοmε σοχιαλ δεϖερ〈 σερ ο νιχο διϖυλγαδο εm τοδα ε 

θυαλθυερ πυβλιχαο. 
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5.28. Οσ χανδιδατοσ θυε σε ϕυλγαρεm αmπαραδοσ πελα Λει Εσταδυαλ ν≡ 12.147/05, θυε πρεϖ α 

γρατυιδαδε δα ινσχριο εm Χονχυρσοσ Πβλιχοσ ε πελα Λει Εσταδυαλ ν≡ 12.782/07, θυε πρεϖ α 

ρεδυο δε 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο ϖαλορ δα ινσχριο, ποδερο εφετυαρ α ινσχριο νο 

περοδο δε 11 δε νοϖεmβρο δε 2015 α 12 δε νοϖεmβρο δε 2015,παρα σολιχιταρ α ισενο ε/ου 

παρα α ρεδυο δο ϖαλορ δο παγαmεντο δα ινσχριο νοσ χασοσ δε: 

 

5.28.1. Ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο παρα ο Dοαδορ δε Σανγυε: 

α) Παρα τερ διρειτο ◊ ινσχριο ισεντα, ο δοαδορ δεϖερ〈 χοmπροϖαρ α δοαο δε 

σανγυε, θυε νο ποδερ〈 σερ ινφεριορ α 3 (τρσ) ϖεζεσ εm υm περοδο δε 12 (δοζε) mεσεσ 

αντεριορ, α χονταρ δα δατα δο τρmινο δο περοδο δε πεδιδο δε ισενο, ρεαλιζαδα εm ⌠ργο οφιχιαλ 

ου εντιδαδε χρεδενχιαδα πελα Υνιο, πελο Εσταδο ου πορ Μυνιχπιο. 

 

β) Α χοmπροϖαο δα χονδιο δε δοαδορ δε σανγυε δεϖερ〈 σερ ενχαmινηαδα νο 

οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm παπελ τιmβραδο χοm δατα, ασσινατυρα ε χαριmβο δα εντιδαδε 

χολετορα, ατ 13 δε νοϖεmβρο δε 2015. 

 

5.28.2. Ρεδυο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο: τερ〈 διρειτο ◊ ρεδυο δε 50% 

(χινθυεντα πορ χεντο) δο ϖαλορ δα ινσχριο ο χανδιδατο θυε χοmπροϖαρ ΧΥΜΥΛΑΤΙςΑΜΕΝΤΕ 

 

α)Σερ εστυδαντε ρεγυλαρmεντε mατριχυλαδο εm χυρσο πρ−ϖεστιβυλαρ ου χυρσο συπεριορ, εm 

νϖελ δε γραδυαο ου π⌠σ−γραδυαο. Παρα χοmπροϖαρ α χονδιο δε εστυδαντε, ο χανδιδατο 

δεϖερ〈 ενχαmινηαρ υm δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 

 

α1) Οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα δε χερτιδο ου δεχλαραο, εm παπελ τιmβραδο, χοm 

ασσινατυρα ε χαριmβο δο σετορ χοmπετεντε, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο πβλιχο ου 

πριϖαδο; 

 

β1) Χ⌠πια αυτεντιχαδα δα χαρτειρα δε ιδεντιδαδε εστυδαντιλ ου δοχυmεντο σιmιλαρ, εξπεδιδο 

πορ ινστιτυιο δε ενσινο πβλιχο ου πριϖαδο, ου πορ εντιδαδε δε ρεπρεσενταο δισχεντε. 

 

5.28.3. Περχεβερ ρεmυνεραο mενσαλ ινφεριορ α 2 (δοισ) σαλ〈ριοσ mνιmοσ ου εστιϖερ 

δεσεmπρεγαδο ο χανδιδατο δεϖερ〈:  

α2)ενχαmινηαρ χ⌠πια αυτεντιχαδα δο χοmπροϖαντε δε ρενδα ου δεχλαραο, πορ εσχριτο, δα 

χονδιο δε δεσεmπρεγαδο. 
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β2) Σε δεσεmπρεγαδο, α δεχλαραο δεϖερ〈 χοντερ: νοmε χοmπλετο δο χανδιδατο, νmερο 

δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, νmερο δο ΧΠΦ, δατα ε ασσινατυρα. 

 

5.29. Ασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο ου δε ρεδυο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο δε θυε 

τρατα ο ιτεm 5.28 δεστε ε σευσ συβιτενσ σερο ρεαλιζαδοσ νο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, δα 

Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ, νο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ, δασ 10 ηορασ δε 11 δε νοϖεmβρο δε 2015 ◊σ 

23η59mιν ατ 12 δε νοϖεmβρο δε 2015(ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια), πορ mειο δο λινκ ρεφερεντε 

αο Χονχυρσο Πβλιχο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο, δεϖενδο ο χανδιδατο λερ ε 

αχειταρ ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ εm Εδιταλ, παρα ρεθυερερ α ινσχριο δε Ισενο ε/ου δε 

Ρεδυο δα ταξα δα Ινσχριο. 

5.30. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενχαmινηαρ οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα δοσ δοχυmεντοσ 

ινδιχαδοσ νο ιτεm 5.28 ε σευσ συβιτενσ, mαισ α χ⌠πια αυτεντιχαδα δο σευ δοχυmεντο δε 

ιδεντιδαδε, ατ 13 δε νοϖεmβρο δε 2015,πορ Σεδεξ, Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), ◊ Φυνδαο 

ςΥΝΕΣΠ – Ρεφ.: Ισενο/Ρεδυο δο Παγαmεντο δο ςαλορ δα Ινσχριο/ΜΠ/ΣΠ –  να Ρυα Dονα 

ΓερmαινεΒυρχηαρδ, 515, ℑγυα Βρανχα  – Σο Παυλο − ΣΠ − ΧΕΠ 05002−062. 

5.30.1. Νο σερο χονσιδεραδασ ασ χ⌠πιασ νο αυτεντιχαδασ βεm χοmο οσ δοχυmεντοσ 

ενχαmινηαδοσ πορ φαξ, Χορρειο Ελετρνιχο ου πορ ουτρο mειο θυε νο ο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 

5.30.2. Χονσιδεραm−σε, ταmβm, χ⌠πιασ αυτεντιχαδασ, παρα φινσ δε χοmπροϖαο δε 

δοχυmεντοσ δε ισενο ου δε ρεδυο δεσχριτα νεστε Χαπτυλο, οσ δοχυmεντοσ χοντενδο 

carimbos com a descrição “confere com o original”, datados e assinados por autoridade pública. 

5.30.3. Οσ δοχυmεντοσ ενχαmινηαδοσ παρα ασ ινσχρι⌡εσ δε ισενο ε/ου δε ρεδυο δε 

παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο τερο ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο ε νο 

σερο δεϖολϖιδοσ. 

5.30.4. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ να ινσχριο δε ισενο ου δε ρεδυο ε α δοχυmενταο 

απρεσενταδα σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ρεσπονδενδο χιϖιλ ε χριmιναλmεντε 

πελο τεορ δασ αφιρmατιϖασ. 

5.30.5. Α θυαλθυερ τεmπο, ποδερο σερ ρεαλιζαδασ διλιγνχιασ ρελατιϖασ ◊ σιτυαο δεχλαραδα 

πελο χανδιδατο, δεφερινδο ου νο σευ πεδιδο. 

5.30.6. Ο χανδιδατο θυε νο χοmπροϖαρ ασ χονδι⌡εσ χονσταντεσ νοσ συβιτενσ 5.28.1.ε 

5.28.2 ΧΥΜΥΛΑΤΙςΑΜΕΝΤΕ, νο τερ〈 α ινσχριο δε ρεδυο δο ϖαλορ δο παγαmεντο δα 

ινσχριο ατενδιδο ε τερ〈 σευ πεδιδο δε ινσχριο ινϖαλιδαδο. 

 

5.31. Εξπιραδο ο περοδο δε ποσταγεm, δοσ δοχυmεντοσ, νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε 

ινχλυσο δε δοχυmεντοσ, σοβ θυαλθυερ ηιπ⌠τεσε ου αλεγαο. 
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5.32. Ασ ινσχρι⌡εσ παρα ισενο ου παρα ρεδυο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο σερο 

αναλισαδασ ε ϕυλγαδασ πελα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ. 

 

5.33. Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο ου ρεδυο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο αο 

χανδιδατο θυε: 

α) δειξαρ δε εφετυαρ α ινσχριο χοm ισενο ου ρεδυο δε παγαmεντο πελα 

Ιντερνετ; 

β) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 

χ) φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmεντο; 

δ) πλειτεαρ α ισενο ου α ρεδυο σεm απρεσενταρ οσ δοχυmεντοσ πρεϖιστοσ 

νεστε Χαπιτυλο. 

ε) νο οβσερϖαρ ο περοδο δε ποσταγεm δοσ δοχυmεντοσ; 

φ) νο τρανσmιτιρ οσ δαδοσ. 

 

5.34. Α παρτιρ δε 25 δε νοϖεmβρο δε 2015, χανδιδατο δεϖερ〈 ϖεριφιχαρ νο ενδερεο 

ελετρνιχο δα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ (ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ) οσ ρεσυλταδοσ δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δασ 

ινσχρι⌡εσ δε ισενο ου δε ρεδυο δο ϖαλορ δε παγαmεντο δα ταξα δα ινσχριο δεφεριδοσ ε 

ινδεφεριδοσ, οβσερϖαδοσ οσ mοτιϖοσ δο ινδεφεριmεντο δα ταξα δε ινσχρι⌡εσ δε ισενο ου δε 

ρεδυο. 

 

5.35. Οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm σευ πεδιδο δε ινσχριο δε ισενο δεφεριδο τερο συα 

ινσχριο ϖαλιδαδα, νο γερανδο βολετο παρα παγαmεντο δε ινσχριο. 

 

5.36. Οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm σευ πεδιδο δε ρεδυο δε ινσχριο δεφεριδο δεϖερο 

ρετορναρ αο σιτε δα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ (ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ) παρα γεραρ βολετο χορρεσπονδεντε α 

50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, εφετυανδο ο παγαmεντο ατ ο λτιmο δια 

δε ινσχριο. 

 

5.37. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ πεδιδο δε ισενο ου δε ρεδυο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα 

ινσχριο ινδεφεριδο ποδερ〈 απρεσενταρ ρεχυρσο νο πραζο δε 2 (δοισ)  διασ τεισ απ⌠σ α διϖυλγαο, 

νο σιτε δα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ, δα ρελαο δοσ πεδιδοσ δε ινσχρι⌡εσ ινδεφεριδασ. 

 

5.37.1. Εm 03 δε δεζεmβρο δε 2015, απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ ρεφερεντεσ αοσ πεδιδοσ 

δε ισενο ου δε ρεδυο σερ〈 δισπονιβιλιζαδα νο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, δα Φυνδαο 

ςΥΝΕΣΠ, α ρελαο δοσ πεδιδοσ δεφεριδοσ ε ινδεφεριδοσ. 
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5.38. Αο αχεσσαρ ο σιτε δα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ, ο χανδιδατο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε 

ινφορmαδο πελο σιστεmα δε ινσχριο δε θυε συα ινσχριο δε: 

 

α) ισενο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο φοι δεφεριδα ε εφετιϖαδα, νο γερανδο 

βολετο παρα παγαmεντο δα ινσχριο; 

β) ρεδυο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο φοι δεφεριδα, δεϖενδο ο χανδιδατο γεραρ ο 

βολετο χορρεσπονδεντε α 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο ϖαλορ δα ινσχριο, εφετυανδο ο 

παγαmεντο ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο. 

 

5.39. Ο χανδιδατο θυε τενηα εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο α παρτιρ δα ϖιγνχια δα Λει Φεδεραλ 

ν≡ 11.689/2008 ποδερ〈 ινφορmαρ, να φιχηα δε ινσχριο, εστα οπο παρα φινσ δε χριτριο δε 

δεσεmπατε: 

5.39.1. Dεσδε θυε τενηα, χοmπροϖαδαmεντε σιδο ϕυραδο νοσ τερmοσ δο αρτιγο 440 δο Χ⌠διγο 

δε Προχεσσο Πεναλ – Dεχρετο−Λει 3.689, δε 03/10/1941, ιντροδυζιδο πελα Λει Φεδεραλ ν≡ 

11.689/2008; 

 

5.40. Ο χανδιδατο θυε φιζερ ϕυσ αο πρεϖιστο νο ιτεm 5.39. δεστε Χαπτυλο δεϖερ〈 ενχαmινηαρ ◊ 

Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ,  ατ ο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, φαζενδο 

χονσταρ νο ενϖελοπε ο θυε σεγυε: 

Χονχυρσο Πβλιχο:Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο 

Χαργο: Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο (ϖ〈ριασ εσπεχιαλιδαδεσ) 

Νοmε Χοmπλετο:  

Χονδιο δε ϑυραδο 

Ρυα Dονα Γερmαινε Βυρχηαρδ, 515 

ℑγυα Βρανχα – Σο Παυλο – ΣΠ – ΧΕΠ05002−062 

 

5.41. Παρα φινσ δε χοmπροϖαο, σερο αχειτασ χερτιδ⌡εσ, δεχλαρα⌡εσ, ατεσταδοσ ε ουτροσ 

δοχυmεντοσ πβλιχοσ (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) εmιτιδοσ πελοσ ϕυζοσ ε τριβυναισ 

δε ϕυστια εσταδυαισ ε ρεγιοναισ φεδεραισ δο πασ. 

 

5.42. Ο δοχυmεντο απρεσενταδο τερ〈 ϖαλιδαδε παρα εστε Χονχυρσο ε νο σερ〈 δεϖολϖιδο. 

 

5.43. Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ αο ιτεm5.39 δεστε Χαπτυλο, νο τερ〈 συα χονδιο δε 

ϕυραδο υτιλιζαδα χοmο χριτριο δε δεσεmπατε. 



  

 

 

27 

 

 

5.44. Ινφορmα⌡εσ χοmπλεmενταρεσ ρεφερεντεσ ◊ ινσχριο ποδερο σερ οβτιδασ νο σιτε 

ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ ου, δε σεγυνδα−φειρα α σ〈βαδο (διασ τεισ), δασ 8 ◊σ 20 ηορασ (ηορ〈ριο δε 

Βρασλια) πελο Dισθυε ςΥΝΕΣΠ, νο τελεφονε (0ξξ11) 3874−6300. 

 

ςΙ – DΑΣ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ DΑΣ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

 

6. Α παρτιχιπαο δε χανδιδατο χοm δεφιχινχια νο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 

ασσεγυραδα νοσ τερmοσ δο αρτιγο 37, ινχισο ςΙΙΙ, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ ε δα Λει Χοmπλεmενταρ 

Εσταδυαλ ν≡ 683/92, δεσδε θυε ασ ατριβυι⌡εσ σεϕαm χοmπατϖεισ χοm α συα δεφιχινχια. Ο 

χανδιδατο χοm δεφιχινχια χονχορρερ〈 ◊σ ϖαγασ εξιστεντεσ ου ασ θυε συργιρεm δεντρο δο πραζο 

δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο.  

6.1. Σερο ρεσερϖαδασ, πορ Μαχρορρεγιο, 10% (δεζ πορ χεντο) δασ ϖαγασ δο χαργο δε 

Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, χονφορmε δισποστο νο αρτιγο 10 δα Λει 

Χοmπλεmενταρ ν≡ 1.118, δε 1≡ δε ϕυνηο δε 2010, ε παρ〈γραφο 1≡ δο αρτιγο 15 δα Ρεσολυο 81, 

δε 31 δε ϕανειρο δε 2012, δο Χονσεληο Ναχιοναλ δο Μινιστριο Πβλιχο, να σεγυιντε 

χονφορmιδαδε: 

 

Μαχρορρεγιο 
Τοταισ  

δε ςαγασ  

ςαγασ παρα  

Αmπλα 

Χονχορρνχια 

ςαγασ Ρεσερϖαδασ 

παρα Πεσσοα χοm  

Dεφιχινχια 

Μαχρορρεγιο Ι, χοm σεδε να Χαπιταλ, 

χοmπρεενδενδο ασ ℑρεασ Ρεγιοναισ δα 

Χαπιταλ, δα Γρανδε Σο Παυλο Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ, δε 

Σαντοσ ε δο ςαλε δο Ριβειρα 

21 19 2 

Μαχρορρεγιο ΙΙ, χοm σεδε εm Χαmπινασ, 

χοmπρεενδενδο ασ ℑρεασ Ρεγιοναισ δε 

Χαmπινασ ε δε Ταυβατ; 

7 6 1 

Μαχρορρεγιο ΙΙΙ, χοm σεδε εm Πιραχιχαβα, 

χοmπρεενδενδο ασ ℑρεασ Ρεγιοναισ δε 

Σοροχαβα ε δε Πιραχιχαβα; 

5 4 1 
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Μαχρορρεγιο Ις, χοm σεδε εm Βαυρυ, 

χοmπρεενδενδο ασ ℑρεασ Ρεγιοναισ δε 

Αραατυβα, δε Βαυρυ ε δε Πρεσιδεντε 

Πρυδεντε; 

4 3 1 

Μαχρορρεγιο ς, χοm σεδε εm Ριβειρο Πρετο

χοmπρεενδενδο ασ ℑρεασ Ρεγιοναισ δε 

Φρανχα, δε Ριβειρο Πρετο ε δε Σο ϑοσ δο 

Ριο Πρετο. 

3 2 1 

Τοταλ  40 34 6 

 

 

6.1.1 Εm ρεσπειτο ◊σ δεmαισ ϖαγασ θυε συργιρεm ου φορεm χριαδασ νο πραζο δε ϖαλιδαδε δο 

Χονχυρσο, οβσερϖαρ−σε−〈 ο δισποστο νο αρτιγο 10 δα Λει Χοmπλεmενταρ Εσταδυαλ ν≡ 1.118, δε 1≡ 

δε ϕυνηο δε 2010, γαραντινδο−σε ο παταmαρ mνιmο δε 10% α χανδιδατο δα λιστα εσπεχιαλ δε 

πεσσοασ χοm δεφιχινχια, πορ ορδεm δε χλασσιφιχαο παρα προϖιmεντο δοσ χαργοσ, χονσιδερανδο−

σε χαδα ρεγιοναλ ινδιϖιδυαλmεντε. 

6.2. Ο χανδιδατο, αντεσ δε σε ινσχρεϖερ, δεϖερ〈 ϖεριφιχαρ σε ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο 

εσπεχιφιχαδασ νο ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ ΙΙ – DΑΣ ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΧΑΡΓΟ, σο χοmπατϖεισ χοm α συα 

δεφιχινχια. 

6.3. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 εσπεχιφιχαρ, να φιχηα δε ινσχριο, ο τιπο δε δεφιχινχια θυε 

απρεσεντα, οβσερϖαδο ο δισποστο νο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298, δε 20.12.99, ε να 

Σmυλα 377, δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια ε νο περοδο δε ινσχριο, ενχαmινηαρ οσ 

documentos descritos nas alíneas “a” e “b” deste Capítulo, por meio de SEDEX, fazendo constar 

νο ενϖελοπε ο θυε σεγυε: 

Χονχυρσο Πβλιχο: Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο 

Χαργο: Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο (ϖ〈ριασ εσπεχιαλιδαδεσ) 

Νοmε Χοmπλετο 

Σολιχιταο δε ινσχριο χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια 

Ρυα Dονα Γερmαινε Βυρχηαρδ, 515 

ℑγυα Βρανχα – Σο Παυλο – ΣΠ – ΧΕΠ05002−062 

 

α) ρελατ⌠ριο mδιχο ατεστανδο α εσπχιε, ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα 

ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενα – ΧΙD, βεm 

χοmο α χαυσα δα δεφιχινχια, ινχλυσιϖε παρα ασσεγυραρ πρεϖισο δε αδαπταο δα συα προϖα; 
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β) δαδοσ πεσσοαισ: νοmε χοmπλετο, ε χ⌠πιασ σιmπλεσ δοσ δοχυmεντοσ ΡΓ ε ΧΠΦ, ανεξαδοσ 

αο ρελατ⌠ριο ε ινφορmαρ α χονδιο εσπεχιαλ θυε νεχεσσιτα. 

6.4. Σερο χονσιδεραδασ δεφιχινχιασ αθυελασ χονχειτυαδασ πελα mεδιχινα εσπεχιαλιζαδα, δε 

αχορδο χοm οσ παδρ⌡εσ mυνδιαλmεντε εσταβελεχιδοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ ◊ εσπχιε, ε θυε 

χονστιτυαm λιmιταο θυε ιmπλιθυε εm γραυ αχεντυαδο δε διφιχυλδαδε παρα ιντεγραο σοχιαλ. 

6.5. Ασ ινσχρι⌡εσ δοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια σερο εξαmιναδασ πορ εθυιπε 

mυλτιπροφισσιοναλ χονστιτυδα πελο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο, νο Ατο ν≡ 119 ΠΓϑ− 

δε 16 δε σετεmβρο δε 2015, πυβλιχαδα νο DΟΕ δε 18 δε σετεmβρο δε 2015, νοσ τερmοσ ε παρα 

οσ φινσ δο αρτ. 18 δα Ρεσολυο ν≡ 81, δε 31 δε ϕανειρο δε 2012, δο Χονσεληο Ναχιοναλ δο 

Μινιστριο Πβλιχο. 

6.6. Οσ χανδιδατοσ θυε νο χοmπροϖαρεm α δεφιχινχια νοσ τερmοσ δεστε Χαπτυλο νο τερο 

συασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ να λιστα εσπεχιαλ ε περmανεχερο νο χερταmε σεm ποσσιβιλιδαδε δε 

χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ. 

6.7. Ο τεmπο παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, ε το σοmεντε νεστε χασο, α θυε ασ πεσσοασ χοm 

δεφιχινχια σερο συβmετιδασ ποδερ〈, δεσδε θυε ρεθυεριδο ϕυστιφιχαδαmεντε, σερ διφερεντε 

δαθυελε πρεϖιστο παρα οσ δεmαισ χανδιδατοσ, λεϖανδο−σε εm χοντα ο γραυ δε διφιχυλδαδε 

απρεσενταδο εm δεχορρνχια δα δεφιχινχια. 

6.8. Ο χανδιδατο ινσχριτο χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια θυε νεχεσσιταρ δε χονδι⌡εσ 

εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα δεϖερ〈 οβσερϖαρ ο συβιτεm 5.21.ε σευσ συβιτενσ δο 

Χαπτυλο ς, δεστε Εδιταλ. 

6.9. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια παρτιχιπαρ〈 δο χερταmε εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ 

δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε τανγε αο χοντεδο ε ◊ αϖαλιαο δα προϖα, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 2≡ 

δα Λ.Χ. ν≡ 683/92. 

6.10. Ο χανδιδατο θυε νο ατο δα ινσχριο νο δεχλαραρ σερ πεσσοα χοm δεφιχινχια ου 

aquele que se declarar e não atender ao solicitado na alínea “a” do subitem 6.3. deste Capítulo, 

νο σερ〈 χονσιδεραδο πεσσοα χοm δεφιχινχια ε νο ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο εm φαϖορ δε συα 

σιτυαο. 

6.11. Απ⌠σ ο πραζο δε ινσχριο, φιχα προιβιδα θυαλθυερ ινχλυσο ου εξχλυσο δε χανδιδατο δα 

λιστα εσπεχιαλ δε πεσσοα χοm δεφιχινχια. 

6.12. Ο χανδιδατο ινσχριτο χοmο πεσσοαχοmδεφιχινχια, χονσιδεραδο ηαβιλιταδο εm τοδασ ασ 

φασεσ δο Χονχυρσο ε θυε ατενδερ αο δισποστο νο ιτεm 6.3. δεστε Χαπτυλο, σερ〈 χονϖοχαδο παρα 

περχια mδιχα, να χιδαδε δε Σο Παυλο − ΣΠ, παρα ϖεριφιχαο δα χοmπατιβιλιδαδε δε συα 

δεφιχινχια χοm ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο, πορ εσπεχιαλιστα να 〈ρεα δε δεφιχινχια δε 
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χαδα χανδιδατο, δεϖενδο ο λαυδο σερ προφεριδο νο πραζο δε 5  (χινχο) διασ, χονταδοσ δο 

ρεσπεχτιϖο εξαmε. 

6.12.1. Α περχια mδιχα ποδερ〈 σερ ρεαλιζαδα δυραντε ο Χονχυρσο, νο ποδενδο σερ 

χονφιγυραδα α γαραντια δε ϖαγα νο Χερταmε, υmα ϖεζ θυε ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ απροϖαδο ε 

χλασσιφιχαδο εm τοδασ ασ φασεσ. 

6.13. Θυανδο α περχια χονχλυιρ πελα ιναπτιδο δο χανδιδατο, δεσδε θυε πορ ελε ρεθυεριδο, 

χονστιτυιρ−σε−〈, νο πραζο δε 5 (χινχο) διασ, χονταδοσ δα δατα δα διϖυλγαο δο ρεσυλταδο δο 

ρεσπεχτιϖο εξαmε, ϕυντα mδιχα παρα νοϖα ινσπεο, δα θυαλ ποδερ〈 παρτιχιπαρ προφισσιοναλ 

ινδιχαδο πελο ιντερεσσαδο. 

6.13.1. Α ϕυντα mδιχα δεϖερ〈 απρεσενταρ χονχλυσο νο πραζο δε 5 (χινχο) διασ, χονταδοσ δα 

δατα δα ρεαλιζαο δο εξαmε. 

6.14. Νο χαβερ〈 θυαλθυερ ρεχυρσο δα δεχισο προφεριδα πελα ϕυντα mδιχα, νοσ τερmοσ δα 

Λει Χοmπλεmενταρ Εσταδυαλ ν≡ 683/92. 

6.15. Φινδο ο πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 6.12, δεστε Χαπτυλο, σερο διϖυλγαδασ ασ Λιστασ 

δε Χλασσιφιχαο Dεφινιτιϖα Γεραλ ε Εσπεχιαλ, δασ θυαισ σερο εξχλυδασ ασ πεσσοασ χοm 

δεφιχινχια, χονσιδεραδασ ιναπτασ παρα ο εξερχχιο δο χαργο. 

6.16. Σερ〈 εξχλυδο δα Λιστα Εσπεχιαλ ο χανδιδατο θυε νο τιϖερ χοmπροϖαδα α δεφιχινχια 

δεχλαραδα ου νο χοmπαρεχερ νο δια, ηορα ε λοχαλ mαρχαδο παρα α ρεαλιζαο δα περχια mδιχα 

πασσανδο α φιγυραρ απενασ να Λιστα δε Χλασσιφιχαο Dεφινιτιϖα Γεραλ. 

6.17. Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο παρα ϕυστιφιχαρ ο ατρασο ου 

αυσνχια δο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ◊ αϖαλιαο δε θυε τρατα ο συβιτεm 6.12. 

6.18. Α νο οβσερϖνχια, πελο χανδιδατο, δε θυαισθυερ δισποσι⌡εσ δεστε Χαπτυλο, ιmπλιχαρ〈 

να περδα δο διρειτο α σερ νοmεαδο παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 

6.19. Απ⌠σ α ινϖεστιδυρα δο χανδιδατο νο χαργο, α δεφιχινχια νο ποδερ〈 σερ αργυιδα παρα 

ϕυστιφιχαρ α χονχεσσο δε ρεαδαπταο δο χαργο, βεm χοmο παρα αποσενταδορια πορ ινϖαλιδεζ. 

6.20. Παρα εφειτο δοσ πραζοσ εστιπυλαδοσ νεστε Χαπτυλο, σερ〈 χονσιδεραδο, χονφορmε ο χασο, 

α δατα δε ποσταγεm φιξαδα πελα Εmπρεσα Βρασιλειρα δε Χορρειοσ ε Τελγραφοσ – ΕΧΤ. 

6.21. Οσ δοχυmεντοσ ενχαmινηαδοσ φορα δα φορmα ε δοσ πραζοσ εστιπυλαδοσ νεστε Χαπτυλο 

νο σερο χονηεχιδοσ. 

6.22. Νο ηαϖενδο χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm 

δεφιχινχια, σερ〈 ελαβοραδα σοmεντε α Λιστα δε Χλασσιφιχαο Dεφινιτιϖα Γεραλ. 

 

ςΙΙ – DΑΣ ΧΑΝDΙDΑΤΑΣ ΛΑΧΤΑΝΤΕΣ 
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7. Φιχα ασσεγυραδο ◊σ mεσ λαχταντεσ ο διρειτο δε παρτιχιπαρεm δο χονχυρσο, νοσ χριτριοσ ε 

χονδι⌡εσ εσταβελεχιδοσ πελοσ αρτιγοσ 227 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτιγο 4≡ δα Λει ν≡ 8.069/90 

(Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε) ε αρτιγοσ 1≡ ε 2≡ δα Λει ν≡ 10.048/2000. 

7.1. Α χανδιδατα θυε σεϕα mε λαχταντε δεϖερ〈 ενχαmινηαρ ρεθυεριmεντο πορ Σεδεξ ◊ 

Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ, φαζενδο χονσταρ νο ενϖελοπε ο θυε σεγυε: 

Χονχυρσο Πβλιχο: Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο 

Νοmε χοmπλετο δο χανδιδατο χοm ρεθυεριmεντο χοντενδο: ο νοmε δο ρεσπονσ〈ϖελ mαιορ δε 

18 ανοσ πελα χριανα ε ο νοmε δα χριανα 

Χαργο: Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο (ϖ〈ριασ εσπεχιαλιδαδεσ) 

Σολιχιταο δε Αmαmενταο 

Ρυα Dονα Γερmαινε Βυρχηαρδ, 515 

ℑγυα Βρανχα – Σο Παυλο – ΣΠ – ΧΕΠ05002−062 

7.2. Νοσ ηορ〈ριοσ πρεϖιστοσ παρα αmαmενταο, α mε ποδερ〈 ρετιραρ−σε, τεmποραριαmεντε, 

δα σαλα/λοχαλ εm θυε εσταρο σενδο ρεαλιζαδασ ασ προϖασ, παρα ατενδιmεντο αο σευ βεβ, εm 

σαλα εσπεχιαλ α σερ ρεσερϖαδα πελα Χοορδεναο. 

7.3. Νο ηαϖερ〈 χοmπενσαο δο τεmπο δε αmαmενταο εm φαϖορ δα χανδιδατα.  

7.4. Παρα α αmαmενταο ο βεβ δεϖερ〈 περmανεχερ νο αmβιεντε α σερ δετερmιναδο πελα 

Χοορδεναο. 

7.5. Ο βεβ δεϖερ〈 εσταρ αχοmπανηαδο σοmεντε δε υm αδυλτο ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα γυαρδα 

(φαmιλιαρ ου τερχειρο ινδιχαδο πελα χανδιδατα), ε α περmαννχια τεmπορ〈ρια δεσσε αδυλτο, εm λοχαλ 

απροπριαδο, σερ〈 ινδιχαδα πελα Χοορδεναο δο Χονχυρσο. 

7.6.A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma “fiscal” da 

Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ − Φυνδαο παρα ο ςεστιβυλαρ δα Υνιϖερσιδαδε Εστadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, sem a presença do responsável pela guarda da criança que garantirá que sua 

χονδυτα εστεϕα δε αχορδο χοm οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ. 

 

ςΙΙΙ – DΑ ΠΡΟςΑ 

 

8.  Ο χονχυρσο πβλιχο χονσταρ〈 δασ σεγυιντεσ προϖασ, χοmπονεντεσ ε νmερο δε 

θυεστ⌡εσ: 

8.1.1. Παρα οσ χαργοσ: Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –(Αρθυιτετο ε Υρβανιστα Εσπεχιαλιστα εm 

Πλανεϕαmεντο Υρβανο), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –(Βι⌠λογο), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –

(Ενγενηειρο Αγρνοmο), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –(Ενγενηειρο Αϖαλιαδορ), Αναλιστα 

Τχνιχο Χιεντφιχο –(Ενγενηειρο Χιϖιλ), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –(Ενγενηειρο δε 

Σεγυρανα δο Τραβαληο), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –(Ενγενηειρο δε Τρ〈φεγο), Αναλιστα 
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Τχνιχο Χιεντφιχο –(Ενγενηειρο Φλορεσταλ), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –(Ενγενηειρο 

Ινδυστριαλ), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –(Ενγενηειρο Θυmιχο), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –

(Γε⌠γραφο), Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο –(Γε⌠λογο),Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο (Μδιχο 

ςετεριν〈ριο)ε Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο – (Πεδαγογο),ϖαλεm οσ σεγυιντεσ χοmπονεντεσ νο 

χοντεδο δα προϖα: 

 

ΠΡΟςΑΣ (ΦΑΣΕ ∨ΝΙΧΑ) ΧΟΜΠΟΝΕΝΤΕΣ Ν≡ DΕ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ 

 

Προϖα Οβϕετιϖα 

 

 

Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 

Ματεm〈τιχα 

Ατυαλιδαδεσ 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

 

10 

10 

05 

05 

 

30 

 

Προϖα Dισσερτατιϖα 

 

Εστυδο δε Χασο 

 

01 

 

8.1.2. Εξχλυσιϖαmεντε παρα ο χαργο Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο(Ενγενηειρο δα 

Χοmπυταο)ϖαλεm οσ σεγυιντεσ χοmπονεντεσ νο χοντεδο δα προϖα: 

 

ΠΡΟςΑ (ΦΑΣΕ ∨ΝΙΧΑ) ΧΟΜΠΟΝΕΝΤΕΣ Ν≡ DΕ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ 

 

Προϖα Οβϕετιϖα 

 

 

Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 

Ματεm〈τιχα 

Ατυαλιδαδεσ 

Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

 

10 

10 

05 

05 

 

30 

 

Προϖα Dισσερτατιϖα 

 

Εστυδο δε Χασο 

 

 01 

 



  

 

 

33 

 

8.1.3. Α προϖα σερ〈 ρεαλιζαδα εm φασε νιχα δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο χοmποστα 

δε προϖα οβϕετιϖα (χονηεχιmεντοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ) ε προϖα δισσερτατιϖα (εστυδο δε χασο). 

8.1.4 Α προϖα σερ〈 ρεαλιζαδα νο περοδο δα mανη, τερ〈 δυραο δε 5 (χινχο) ηορασ ε ϖερσαρ〈 

σοβρε ο χοντεδο προγραm〈τιχο ρελαχιοναδο νο Ανεξο ΙΙΙ, δο πρεσεντε Εδιταλ.  

8.1.5. Α προϖα οβϕετιϖα σερ〈 χοmποστα δε 60 (σεσσεντα) θυεστ⌡εσ εm φορmα δε mλτιπλα 

εσχοληα χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ χαδα ε απενασ υmα αλτερνατιϖα χορρετα ε ϖισα αϖαλιαρ ο γραυ 

δε χονηεχιmεντο δο χανδιδατο νεχεσσ〈ριο παρα ο δεσεmπενηο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο. 

8.1.6. Α προϖα δισσερτατιϖα ϖερσαρ〈 σοβρε ο χοντεδο προγραm〈τιχο ρελαχιοναδο νο Ανεξο ΙΙΙ, 

δο πρεσεντε Εδιταλ ε σερ〈 χοmποστα δε υm χασο πρ〈τιχο ρελατιϖο ◊ εσπεχιαλιδαδε εσχοληιδα παρα 

σερ σολυχιοναδο. 

8.1.6.1 Α προϖα δισσερτατιϖα ϖισα αϖαλιαρ α χαπαχιδαδε δο χανδιδατο εm δεσενϖολϖερ α 

προποστα απρεσενταδα, χοm χλαρεζα, χονχισο, πρεχισο, χοερνχια ε οβϕετιϖιδαδε. Σερο 

αϖαλιαδασ, αινδα, α οργανιζαο δο τεξτο, α αν〈λισε ε σντεσε δοσ φατοσ εξαmιναδοσ, ασσιm χοmο 

α χορρεο γραmατιχαλ. 

 

ΙΞ – DΑ ΠΡΕΣΤΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ  

 

9. Α προϖα σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 24 δε ϕανειρο δε 2016, δεϖενδο ο χανδιδατο οβσερϖαρ, τοταλ 

ε ατενταmεντε, οσ ιτενσ ε σευσ συβιτενσ, δεστε Εδιταλ, νο ποδενδο σερ αλεγαδα θυαλθυερ 

εσπχιε δε δεσχονηεχιmεντο. 

 

 

 

ΠΡΟςΑ 

 

DΑΤΑ 

 

ΠΕΡΙΟDΟ 

 

Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ – 

Εσπεχφιχοσε Dισσερτατιϖα 

 

 

24.01.2016 

 

Μανη 

 

 

9.1. Οσ χανδιδατοσ ρεαλιζαρο ασ προϖασ νασ Σεδεσ δασ Μαχρορρεγι⌡εσ δο Μινιστριο Πβλιχο 

δο Εσταδο χονφορmε συα ινσχριο δεϖενδο ατενταρ παρα οσ λοχαισ α σεγυιρ: 

 

ΙΝΣΧΡΙΤΟΣ ΛΟΧΑΛ DΕ ΠΡΟςΑ 
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ΝΑΜΑΧΡΟΡΡΕΓΙ℘Ο 

Ι Χαπιταλ 

ΙΙ Χαmπινασ 

ΙΙΙ Πιραχιχαβα 

Ις Βαυρυ 

ς Ριβειρο Πρετο  

 

9.2. Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρεαλιζαρ α προϖα να δατα, ηορ〈ριο,σαλα, τυρmα ε λοχαλ 

χονσταντεσ δα χονϖοχαο, α σερ δισπονιβιλιζαδα, εξχλυσιϖαmεντε, νο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, 

να π〈γινα δο Χονχυρσο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο, νο ποδενδο σερ αλεγαδα 

θυαλθυερ εσπχιε δε δεσχονηεχιmεντο. 

9.2.1. Νοσ 5 διασ θυε αντεχεδερεm ◊ δατα πρεϖιστα παρα α προϖα, ο χανδιδατο ποδερ〈 αινδα 

χονταταρ ο Dισθυε ςΥΝΕΣΠ, εm διασ τεισ δε σεγυνδα α σ〈βαδο, δασ 8 ηορασ ◊σ 20 ηορασ. 

9.2.2. Εϖεντυαλmεντε, σε, πορ θυαλθυερ θυε σεϕα ο mοτιϖο, ο σευ νοmε νο χονσταρ δα 

Χονϖοχαο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm α Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ, παρα ϖεριφιχαρ ο 

οχορριδο.  

9.3. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α προϖα, χονσταντε δα 

Χονϖοχαο, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 60 mινυτοσ, mυνιδο δε: 

α) χανετα δε τιντα αζυλ ου πρετα ε χορπο τρανσπαρεντε, λ〈πισ πρετο ε βορραχηα mαχια;  

β) οριγιναλ ου ξεροξ αυτεντιχαδα δε υm δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιφιχαο: Χδυλα 

δε Ιδεντιδαδε (ΡΓ), Χαρτειρα δε ργο ου Χονσεληο δε Χλασσε, Χαρτειρα δε Τραβαληο ε 

Πρεϖιδνχια Σοχιαλ (ΧΤΠΣ), Χερτιφιχαδο Μιλιταρ, Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο, εξπεδιδα νοσ 

τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 9.503/97, Πασσαπορτε, Χαρτειρασ δε Ιδεντιδαδε εξπεδιδασ πελασ Φορασ 

Αρmαδασ, Πολχιασ Μιλιταρεσ ε Χορποσ δε Βοmβειροσ Μιλιταρεσ. 

9.3.1. Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δα ρεαλιζαο δα προϖα, 

δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε νο οριγιναλ ου αυτεντιχαδο, πορ mοτιϖο δε περδα, ρουβο ου φυρτο, δεϖερ〈 

απρεσενταρ δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δε οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, εξπεδιδο η〈 νο 

m〈ξιmο 30 (τριντα) διασ, σενδο εντο συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, χοmπρεενδενδο χολετα 

δε δαδοσ, mοτιϖο, ε ασσινατυρα εm φορmυλ〈ριο εσπεχφιχο. 

9.3.2. Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε 

ιδεντιφιχαο γερε δϖιδασ θυαντο ◊ φισιονοmια, α ασσινατυρα, ◊ χονδιο δε χονσερϖαο δο 

δοχυmεντο ε/ου α πρ⌠πρια ιδεντιφιχαο. 

9.3.3. Σοmεντε σερ〈 αδmιτιδο να σαλα ου λοχαλ δε προϖασ ο χανδιδατο θυε απρεσενταρ υm δοσ 

documentos discriminados na alínea “b” deste subitem e desde que permita, com clareza, a sua 

ιδεντιφιχαο.  
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9.3.4. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” deste subitem 

ε/ου νο απρεσενταρ ο Βολετιm δε Οχορρνχια δεσχριτο νο συβιτεm 9.3.1.νο φαρ〈 α προϖα, σενδο 

χονσιδεραδο αυσεντε ε ελιmιναδο δο Χονχυρσο.  

9.3.5. Νο σερο αχειτοσ προτοχολο, χ⌠πια σιmπλεσ δοσ δοχυmεντοσ χιταδοσ, ου θυαισθυερ 

ουτροσ δοχυmεντοσ νο χονσταντεσ δεστε Εδιταλ, ινχλυσιϖε χαρτειρα φυνχιοναλ δε ορδεm πβλιχα ου 

πριϖαδα.  

9.3.6. Νο σερ〈 αδmιτιδο να σαλα ου νο λοχαλ δε προϖασ ο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ απ⌠σ ο 

ηορ〈ριο εσταβελεχιδο παρα ο σευ ινχιο.  

9.4. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αυσενταρ−σε δα σαλα ου λοχαλ δε προϖασ σεm ο 

αχοmπανηαmεντο δε υm φισχαλ.  

9.5. Εξχετυαδα α σιτυαο πρεϖιστα νο συβιτεm 7.2. δο Χαπτυλο ςΙΙ, νο σερ〈 περmιτιδα α 

περmαννχια δε θυαλθυερ αχοmπανηαντε νασ δεπενδνχιασ δο λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα, 

ποδενδο οχασιοναρ ινχλυσιϖε α νο παρτιχιπαο δο χανδιδατο νο Χονχυρσο.  

9.6. Ο χανδιδατο θυε, εϖεντυαλmεντε, νεχεσσιταρ αλτεραρ αλγυm δαδο χαδαστραλ, νο δια δα 

προϖα, δεϖερ〈 σολιχιταρ φορmυλ〈ριο εσπεχφιχο παρα ταλ φιναλιδαδε, θυε δεϖερ〈 σερ δαταδο ε 

ασσιναδο πελο χανδιδατο ε εντρεγυε αο φισχαλ. 

9.6.1. Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ αοσ τερmοσ δεστε συβιτεm νο τερ〈 συα χορρεο 

χαδαστραλ εφετυαδα, δεϖενδο αρχαρ, εξχλυσιϖαmεντε, χοm ασ χονσεθυνχιασ αδϖινδασ δε συα 

οmισσο.  

9.7. Ο χανδιδατο θυε θυειρα φαζερ αλγυmα ρεχλαmαο ου συγεστο δεϖερ〈 προχυραρ α σαλα δε 

χοορδεναο νο λοχαλ εm θυε εστιϖερ πρεστανδο ασ προϖασ.  

9.8. Νο ηαϖερ〈 προρρογαο δο τεmπο πρεϖιστο παρα α απλιχαο δα προϖα εm ϖιρτυδε δε 

αφασταmεντο, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, δε χανδιδατο δα σαλα ου λοχαλ δε προϖασ.  

9.9. Σο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ινχλυσιϖε νο θυε διζ ρεσπειτο αοσ σευσ δαδοσ 

πεσσοαισ, α ϖεριφιχαο ε α χονφερνχια δο mατεριαλ εντρεγυε πελα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ, παρα α 

ρεαλιζαο δα προϖα. 

9.10. Dυραντε α προϖα, νο σερ〈 περmιτιδα θυαλθυερ εσπχιε δε χονσυλτα α χ⌠διγοσ, λιϖροσ, 

mανυαισ, ιmπρεσσοσ, ανοτα⌡εσ ε/ου ουτρο τιπο δε πεσθυισα, υτιλιζαο δε ουτρο mατεριαλ νο 

φορνεχιδο πελα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ, υσο δε τελεφονε χελυλαρ, βιπ. Ταβλετ, σmαρτπηονε, νοτεβοοκ, 

ρεχεπτορ, γραϖαδορ, προτετορ αυριχυλαρ, ρελ⌠γιο δε θυαλθυερ νατυρεζα, βον, γορρο, χηαπυ ε 

⌠χυλοσ δε σολ.  

9.10.1. Ο χανδιδατο αο ινγρεσσαρ νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δαπροϖα, δεϖερ〈 mαντερ δεσλιγαδο 

θυαλθυερ απαρεληο ελετρνιχο θυε εστεϕα σοβ συα ποσσε, αινδα θυε οσ σιναισ δε αλαρmε εστεϕαm 

νοσ mοδοσ δε ϖιβραο ε σιλενχιοσο. 
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9.10.2. ⊃ αχονσελη〈ϖελ θυε οσ χανδιδατοσ ρετιρεm ασ βατεριασ δοσ χελυλαρεσ, γαραντινδο θυε 

νενηυm σοm σεϕα εmιτιδο, ινχλυσιϖε δεσπερταδορ, χασο εστεϕα ατιϖαδο. 

9.10.3. Ο χανδιδατο σερ〈 συmαριαmεντε εξχλυδο δο Χονχυρσο, χασο φορ συρπρεενδιδο 

υτιλιζανδο ου πορτανδο οσ οβϕετοσ ινδιχαδοσ νο συβιτεm 9.10. 

9.10.4. Νο ινχιο δα απλιχαο δα προϖα, ποδερ〈 σερ χοληιδα α ιmπρεσσο διγιταλ δο χανδιδατο, 

σενδο θυε, να ιmποσσιβιλιδαδε δε ο χανδιδατο ρεαλιζαρ ο προχεδιmεντο, εσσε δεϖερ〈 ρεγιστραρ συα 

ασσινατυρα, εm χαmπο πρ−δετερmιναδο, πορ τρσ ϖεζεσ. 

9.11. Σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο ο χανδιδατο θυε: 

α) νο χοmπαρεχερ ◊σ προϖασ, χονφορmε χονϖοχαο οφιχιαλ, δισπονιβιλιζαδα νο σιτε 

ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο; 

β) απρεσενταρ−σε φορα δε λοχαλ, σαλα, τυρmα, δατα ε/ου δο ηορ〈ριο εσταβελεχιδοσ να 

Χονϖοχαο; 

c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” dos 

συβιτενσ 9.3.ε9.3.1 (θυανδο φορ ο χασο) δεστε Χαπτυλο; 

δ) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ λεϖανδο α Φοληα δε Ρεσποστασ, Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ου 

ουτροσ mατεριαισ νο περmιτιδοσ, δυραντε ο προχεσσο, δα σαλα ου δο λοχαλ δε προϖασ σεm ο 

αχοmπανηαmεντο δε υm φισχαλ; 

ε) εστιϖερ, δυραντε α απλιχαο δα προϖα, φαζενδο υσο δε χαλχυλαδορα , ρελ⌠γιο,  αγενδα 

ελετρνιχα ου σιmιλαρ, απαρεληοσ σονοροσ, ΒΙΠ, παγερ, ωαλκmαν, γραϖαδορ ε/ου θυαλθυερ ουτρο τιπο 

δε ρεχεπτορ ε εmισσορ δε mενσαγενσ, βεm χοmο χοm ο χελυλαρ λιγαδο; 

φ) φορ συρπρεενδιδο πελο δετεχτορ δε mεταισ, πορτανδο χελυλαρ ου ουτρο εθυιπαmεντο θυε 

περmιτα χοmυνιχαο mεσmο δεσλιγαδο;  

γ) φορ συρπρεενδιδο εm χοmυνιχαο χοm ουτρο χανδιδατο ου τερχειροσ, ϖερβαλmεντε ου πορ 

εσχριτο, βεm χοmο φαζενδο υσο δε mατεριαλ νο περmιτιδο παρα α ρεαλιζαο δα προϖα; 

η) λαναρ mειοσ ιλχιτοσ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα; 

ι) νο δεϖολϖερ αο φισχαλ θυαλθυερ mατεριαλ δε απλιχαο δα προϖα, φορνεχιδο πελα Φυνδαο 

ςΥΝΕΣΠ; 

ϕ) δυραντε ο προχεσσο, νο ατενδερ α θυαισθυερ δασ δισποσι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ; 

λ) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ; 

m) αγιρ χοm ινχορρεο ου δεσχορτεσια παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε ενχαρρεγαδα 

δα απλιχαο δα προϖα.  

9.12. Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρετιραρ−σε δα σαλα δε απλιχαο δα προϖα δεποισ δε 

τρανσχορριδο ο τεmπο δε 75% δο τοταλ δα δυραο δα προϖα. 

 

Ξ – DΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ  
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10. Ο ηορ〈ριο δε ινχιο δα προϖα σερ〈 δεφινιδο εm χαδα σαλα δε απλιχαο, απ⌠σ οσ δεϖιδοσ 

εσχλαρεχιmεντοσ σοβρε συα απλιχαο.  

10.1. Νο ατο δα ρεαλιζαο δα προϖα, ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 α φοληα δε ρεσποστασ ε ο χαδερνο 

δε θυεστ⌡εσ. 

10.2. Ο χανδιδατε δεϖερ〈 χονφεριρ: 

α) να φοληα δε ρεσποστασ: ο σευ νοmε ε ο νmερο δο σευ δοχυmεντο δε 

ιδεντιφιχαο; 

β) νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ δα προϖα οβϕετιϖα: ο σευ νοmε, πρδιο, σαλα, χαρτειρα, ε 

ινσχριο; 

10.3.Νο σερ〈 περmιτιδα α ιντερφερνχια ου α παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο 

δε χανδιδατο θυε τενηα σολιχιταδο χονδιο εσπεχιαλ παρα εσσε φιm. Νεσσε χασο, ο χανδιδατο 

σερ〈 αχοmπανηαδο πορ υm φισχαλ δα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ δεϖιδαmεντε τρειναδο, αο θυαλ δεϖερ〈 

διταρ ασ ρεσποστασ. 

10.4. Ο χανδιδατο λερ〈 ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, ρεσολϖερ〈 ασ θυεστ⌡εσ προποστασ ε 

τρανσχρεϖερ〈 ασ ρεσποστασ παρα α Φοληα δε Ρεσποστασ, χοm χανετα δε τιντα αζυλ ου πρετα, 

ασσινανδο α φοληα σοmεντε νο χαmπο απροπριαδο.  

10.5. Α Φοληα δε Ρεσποστασ, χυϕο πρεενχηιmεντο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο,  ο νιχο 

δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο ελετρνιχα ε δεϖερ〈 σερ εντρεγυε νο φιναλ δα προϖα αο φισχαλ δε 

σαλα.  

10.6. Νο σερ〈 χοmπυταδα θυεστο χοm εmενδα ου ρασυρα, αινδα θυε λεγϖελ, νεm θυεστο 

νο ρεσπονδιδα ου θυε χοντενηα mαισ δε υmα ρεσποστα, mεσmο θυε υmα δελασ εστεϕα χορρετα.  

10.7. Νο δεϖερ〈 σερ φειτα νενηυmα mαρχα φορα δο χαmπο ρεσερϖαδο ◊σ ρεσποστασ ου ◊ 

ασσινατυρα, ποισ θυαλθυερ mαρχα ποδερ〈 σερ λιδα πελασ λειτορασ ⌠πτιχασ, πρεϕυδιχανδο ο 

δεσεmπενηο δο χανδιδατο. 

10.8. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, ηαϖερ〈 συβστιτυιο δα Φοληα δε Ρεσποστασ πορ ερρο δο 

χανδιδατο. 

10.9. Α σαδα δα σαλα δε προϖασ σοmεντε σερ〈 περmιτιδα δεποισ δε τρανσχορριδο ο τεmπο δε 

75% (σετεντα ε χινχο πορ χεντο) δο ινχιο δα προϖα (απονταδο εm συα σαλα δε προϖα) ε 

εντρεγανδο, οβριγατοριαmεντε, αο φισχαλ δε σαλα, α συα Φοληα δε Ρεσποστασ ε ο σευ Χαδερνο δε 

Θυεστ⌡εσ δα προϖα Οβϕετιϖα.  

10.10. Ο χανδιδατο, αο τρmινο δα προϖα, δεϖερ〈 σαιρ δα σαλα λεϖανδο σοmεντε ο γαβαριτο δε 

Ρεσποστασ (ονδε απονταρ〈, σε δεσεϕαρ χονφεριρ ο σευ δεσεmπενηο θυανδο δα διϖυλγαο δο 

γαβαριτο, ασ συασ ρεσποστασ). 
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10.11. Νο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε ◊ δατα δε απλιχαο δα προϖα α Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ 

διϖυλγαρ〈 αο χανδιδατο νο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, νο λινκ ρεσπεχτιϖο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ο 

ρεσπεχτιϖο χαδερνο δα προϖα οβϕετιϖα. 

 

Dα Προϖα Dισσερτατιϖα: 

10.12 Να προϖα δισσερτατιϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναρ νιχα ε εξχλυσιϖαmεντε νο λοχαλ 

δεστιναδο εσπεχιφιχαmεντε παρα εσσα φιναλιδαδε, να χαπα δο χαδερνο. Θυαλθυερ σιναλ, mαρχα, 

δεσενηο, ρυβριχα, ασσινατυρα ου νοmε, φειτο πελο χανδιδατο, εm θυαλθυερ λοχαλ δο χαδερνο θυε 

νο ο εστιπυλαδο πελα ςυνεσπ παρα α ασσινατυρα δο χανδιδατο, θυε ποσσα περmιτιρ συα 

ιδεντιφιχαο, αχαρρεταρ〈 α ατριβυιο δε νοτα ζερο ◊ προϖα δισσερτατιϖα ε α χονσεθυεντε 

ελιmιναο δο χανδιδατο δο χονχυρσο. 

10.13. ⊃ ϖεδαδο ο υσο δε χορρετορ δε τεξτο, δε χανετα mαρχα−τεξτο ου δε θυαλθυερ ουτρο 

mατεριαλ θυε ποσσα ιδεντιφιχαρ α προϖα, σοβ πενα δε ατριβυιο δε νοτα ζερο ◊ προϖα δισσερτατιϖα ε 

α χονσεθυεντε ελιmιναο δο χανδιδατο δο χονχυρσο. 

10.14. Α προϖα δισσερτατιϖα δεϖερ〈 σερ mανυσχριτα, εm λετρα λεγϖελ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα 

τρανσπαρεντε δε τιντα δε χορ αζυλ ου πρετα. Ο υσο δε χανετα δε τιντα δε ουτρα χορ νο εσπαο 

δεστιναδο αο τεξτο δεφινιτιϖο αχαρρεταρ〈 α ατριβυιο δε νοτα ζερο ◊ ρεσποστα δο χανδιδατο. 

10.15. Νο σερ〈 περmιτιδα α ιντερφερνχια ου παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ παρα α 

ρεαλιζαο δα προϖα ε/ου τρανσχριο δασ ρεσποστασ, σαλϖο εm χασο εm θυε ο χανδιδατο τενηα 

σολιχιταδο χονδιο εσπεχιαλ παρα εσσε φιm. Νεσσε χασο, ο χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ υm 

φισχαλ δα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ δεϖιδαmεντε τρειναδο, αο θυαλ δεϖερ〈 διταρ ο τεξτο, εσπεχιφιχανδο 

οραλmεντε α γραφια δασ παλαϖρασ ε οσ σιναισ γρ〈φιχοσ δε αχεντυαο ε ποντυαο. 

10.16. Νο σερ〈 αδmιτιδο ο υσο δε θυαλθυερ ουτρα φοληα δε παπελ παρα ρασχυνηο ου χοmο 

παρτε ου ρεσποστα δεφινιτιϖα − διϖερσα δασ εξιστεντεσ νο χαδερνο. Παρα ταντο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 

ατενταρ παρα οσ εσπαοσ εσπεχφιχοσ δεστιναδοσ παρα ρασχυνηο ε παρα ρεσποστα δεφινιτιϖα, α φιm 

δε θυε νο σεϕα πρεϕυδιχαδο. 

10.17. Οσ χαmποσ ρεσερϖαδοσ παρα ασ ρεσποστασ δεφινιτιϖασ δα προϖα δισσερτατιϖα σερο οσ 

νιχοσ ϖ〈λιδοσ παρα α αϖαλιαο δασ θυεστ⌡εσ. Οσ χαmποσ ρεσερϖαδοσ παρα ρασχυνηο σο δε 

πρεενχηιmεντο φαχυλτατιϖο ε νο σερο χονσιδεραδοσ παρα αϖαλιαο. 

10.18. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ, ατενταmεντε, οσ τερmοσ δασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ να 

χαπα δο χαδερνο δε προϖα, νο ποδενδο σερ αλεγαδα θυαλθυερ εσπχιε δε δεσχονηεχιmεντο. 

10.19. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, ηαϖερ〈 συβστιτυιο δο χαδερνο δε προϖα πορ ερρο δο χανδιδατο. 

10.20. Απ⌠σ ο τρmινο δο πραζο πρεϖιστο παρα α δυραο δα προϖα, νο σερ〈 χονχεδιδο τεmπο 

αδιχιοναλ παρα ο χανδιδατο χοντινυαρ ρεσπονδενδο ου προχεδενδο ◊ τρανσχριο παρα α παρτε 

δεφινιτιϖα δο χαδερνο δε προϖα. 
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10.21. Αο φιναλ δα προϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντρεγαρ ο χαδερνο χοmπλετο αο φισχαλ δα σαλα. 

Σερ〈 ατριβυδα νοτα ζερο ◊ προϖα χυϕο χαδερνο νο εστιϖερ χοmπλετο. 

10.22. Dεϖερο περmανεχερ εm χαδα υmα δασ σαλασ δε προϖασ οσ 3 (τρσ) λτιmοσ 

χανδιδατοσ, ατ θυε ο λτιmο δελεσ εντρεγυε συα προϖα, ασσινανδο τερmο ρεσπεχτιϖο. 

 

ΞΙ – DΟ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ DΑ ΠΡΟςΑ Ε ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο 

 

11. Α προϖα οβϕετιϖα σερ〈 αϖαλιαδα να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 40 (θυαρεντα) ποντοσ. 

11.1. Α νοτα δα προϖα οβϕετιϖα τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο εσερ〈 οβτιδα πελα 

σεγυιντε φ⌠ρmυλα: 

 

ΝΠ= Ναξ40 

  Νθ 

ονδε: 

 

ΝΠ = νοτα δα προϖα 

Να = νmερο δε αχερτοσ 

Νθ =νmερο δε θυεστ⌡εσ 

11.2. Α προϖα δισσερτατιϖα, σερ〈 αϖαλιαδα να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 60 (σεσσεντα) ποντοσ 

οβσερϖανδο−σε ο χριτριο δε εσχορε βρυτο, ε τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο οβεδεχιδασ 

ασ σεγυιντεσ ρεγρασ: 

 

11.2.1. Σερ〈 ατριβυδα νοτα 0 (ζερο) ◊ προϖα θυε: 

α) απρεσενταρ νοmε, ρυβριχα, ασσινατυρα, σιναλ, mαρχα ου ινφορmαο νο περτινεντε αο 

σολιχιταδο νασ θυεστ⌡εσ θυε ποσσα περmιτιρ α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο; 

β) απρεσενταρ σιναισ δε υσο δε χορρετορ δε τεξτο ου δε χανετα mαρχα−τεξτο; 

χ) εστιϖερ φαλτανδο φοληασ. 

 

11.2.2. Σερ〈 ατριβυδα νοτα 0 (ζερο) ◊ θυεστο θυε: 

α) φυγιρ αο τεmα προποστο; 

β) εστιϖερ εm βρανχο;  

χ) απρεσενταρ τεξτοσ σοβ φορmα νο αρτιχυλαδα ϖερβαλmεντε ου φορ εσχριτα εm λνγυα διφερεντε 

δα πορτυγυεσα;  

δ) φορ εσχριτα χοm χανετα δε τιντα δε χορ διφερεντε δε αζυλ ου πρετα;  

ε) απρεσενταρ λετρα ιλεγϖελ ε/ου ινχοmπρεενσϖελ;  



  

 

 

40 

 

φ) απρεσενταρ ο τεξτο δεφινιτιϖο φορα δο εσπαο ρεσερϖαδο παρα ταλ. 

 

11.2.3. Σερ〈 χονσιδεραδο χοmο νο−εσχριτο ο τεξτο ου τρεχηο δε τεξτο θυε: 

α) εστιϖερ ρασυραδο; 

β) φορ ιλεγϖελ ου ινχοmπρεενσϖελ; 

χ) φορ εσχριτο εm λνγυα διφερεντε δα πορτυγυεσα; 

δ) φορ εσχριτο φορα δο εσπαο δεστιναδο αο τεξτο δεφινιτιϖο. 

 

ΞΙΙ – DΑ ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΦΙΝΑΛ 

 

12. Σερ〈 χονσιδεραδο ηαβιλιταδο ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 20 ποντοσ 

να προϖα οβϕετιϖα ε νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 30 (τριντα) ποντοσ να προϖα δισσερτατιϖα. 

12.1. Α ποντυαο φιναλ χορρεσπονδερ〈 ◊ σοmα δασ νοτασ οβτιδασ νασ 2 (δυασ) προϖασ 

Οβϕετιϖα ε Dισσερτατιϖα. 

 

ΞΙΙΙ – ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ DΑ ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΦΙΝΑΛ 

 

13.Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε να ποντυαο φιναλ, τερ〈 πρεφερνχια παρα φινσ δε δεσεmπατε, 

απ⌠σ α οβσερϖνχια δο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο27 δα Λει ν° 10.741 /03 (Εστατυτο 

δο Ιδοσο), συχεσσιϖαmεντε ο χανδιδατο θυε: 

α) οβτιϖερ mαιορ ποντυαο να προϖα δισσερτατιϖα; 

β) οβτιϖερ mαιορ ποντυαο να προϖα οβϕετιϖα; 

χ) οβτιϖερ mαιορ νmερο δε φιληοσ mενορεσ δε 18 ανοσ δε ιδαδε, νο τρmινο δο περοδο δε 

ινσχρι⌡εσ; 

δ) mαισ ιδοσο (εντρε 18 ε 60 ανοσ δε ιδαδε); 

ε) ο εξερχχιο εφετιϖο δα φυνο δε ϕυραδο. 

13.1. Περmανεχενδο ο εmπατε, πορ τερεm οσ χανδιδατοσ να mεσmα σιτυαο νασχιδο νο 

mεσmο δια, δεϖερο απρεσενταρ χ⌠πια δε χερτιδο δε νασχιmεντο, ου δοχυmεντο εθυιϖαλεντε, νο 

πραζο δε 2 (δοισ) διασ τεισ, παρα αφεριρ α αντεριοριδαδε δο νασχιmεντο, πελα ηορα ε mινυτο δο 

παρτο.  

13.2. Α χερτιδο σερ〈 σολιχιταδα πελα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ − Φυνδαο παρα ο ςεστιβυλαρ δα 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, quando for o caso.  

13.2.1. Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ α ρεφεριδα σολιχιταο σερ〈 χλασσιφιχαδο εm ποσιο 

ινφεριορ α δοσ δεmαισ χανδιδατοσ εm σιτυαο δε εmπατε. 
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13.3. Περmανεχενδο αινδα ο εmπατε, προχεδερ−σε−〈 αο σορτειο πβλιχο εντρε οσ χανδιδατοσ 

ενϖολϖιδοσ. 

13.4. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερο χλασσιφιχαδοσ εm λιστασ πορ ορδεm δεχρεσχεντε δε 

ποντυαο φιναλ, σενδο υmα Γεραλ (τοδοσ οσ χανδιδατοσ) ε ουτρα Εσπεχιαλ (πεσσοα χοm 

δεφιχινχια). 

 

ΞΙς–DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

 

14. Ο πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο σερ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ, χονταδοσ δο 1≡ δια τιλ 

ιmεδιαταmεντε σεγυιντε αο δα δατα δε διϖυλγαο ου δο φατο θυε ληε δευ οριγεm. 

14.1. Παρα ρεχορρερ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 υτιλιζαρ ο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, 

να π〈γινα δο Χονχυρσο Πβλιχο, σεγυινδο ασ ινστρυ⌡εσ αλι χοντιδασ. 

14.2. Ο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δο ρεχυρσο ρεφερεντε 〈 σολιχιταο δε ισενο ε ου ρεδυο δε 

ταξα δε ινσχριο σερ〈 διϖυλγαδο οφιχιαλmεντε, εξχλυσιϖαmεντε, νο σιτε δα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ. 

14.3. Νο χασο δε ινδεφεριmεντο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 προχεδερ χονφορmε εσταβελεχιδο νο 

ιτεm5.37.δο Χαπτυλο ς − DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ. 

14.4. Α ποντυαο ρελατιϖα ◊(σ) θυεστο(⌡εσ) ανυλαδα(σ) σερ〈 ατριβυδα α τοδοσ οσ 

χανδιδατοσ πρεσεντεσ να προϖα. 

14.5. Νο χασο δε προϖιmεντο δο ρεχυρσο ιντερποστο δεντρο δασ εσπεχιφιχα⌡εσ, εσσε ποδερ〈, 

εϖεντυαλmεντε, αλτεραρ α νοτα/χλασσιφιχαο ινιχιαλ οβτιδα πελο χανδιδατο παρα υmα 

νοτα/χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ, ου αινδα ποδερ〈 οχορρερ α δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο 

θυε νο οβτιϖερ ο mνιmο δε αχερτοσ εξιγιδο παρα ηαβιλιταο. 

14.6. Α δεχισο δο δεφεριmεντο ου ινδεφεριmεντο δε ρεχυρσο σερ〈 πυβλιχαδα νο Dι〈ριο Οφιχιαλ 

δο Εσταδο Ποδερ Εξεχυτιϖο – Σεο Ι ε δισπονιβιλιζαδα νο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ, χοm 

εξχεο δο ρεσυλταδο δα σολιχιταο δε ρεδυο/ισενο δα ταξα δε ινσχριο, θυε σερ〈 απενασ 

διϖυλγαδα νο σιτε δα Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ. 

14.7. Ο ρεχυρσο ιντερποστο φορα δα φορmα ε δοσ πραζοσ εστιπυλαδοσ νεστε χαπτυλο νο σερ〈 

χονηεχιδο, βεm χοmο νο σερ〈 χονηεχιδο αθυελε θυε νο απρεσενταρ φυνδαmενταο ε 

εmβασαmεντο, ου aquele que não atender às instruções constantes do “link” Recursos na 

π〈γινα εσπεχφιχα δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

14.8. Νο σερ〈 αχειτο ε χονηεχιδο ρεχυρσο ιντερποστο πελοσ Χορρειοσ, πορ mειο δε φαξ, ε−mαιλ 

ου πορ θυαλθυερ ουτρο mειο αλm δο πρεϖιστο νεστε Χαπτυλο. 

14.9. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεϖισο δε ρεχυρσο, δε γαβαριτο οφιχιαλ 

δεφινιτιϖο, δο ρεσυλταδο δασ προϖασ οβϕετιϖασ, εσχριτα ε δισχυρσιϖα, δα ποντυαο φιναλ ε 

χλασσιφιχαο. 
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14.10. Παρα χονσυλταρ συα δισσερτατιϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 διγιταρ ο σευ ΧΠΦ ε σεγυιρ ασ 

οριεντα⌡εσ νο σιτε ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ. 

 14.11. Θυανδο ο ρεχυρσο σε ρεφεριρ αο γαβαριτο δα προϖα οβϕετιϖα, δεϖερ〈 σερ ελαβοραδο δε 

φορmα ινδιϖιδυαλιζαδα, ου σεϕα, 01 (υm) ρεχυρσο παρα χαδα θυεστο ε α δεχισο σερ〈 τοmαδα 

mεδιαντε παρεχερ τχνιχο δα Βανχα Εξαmιναδορα 

 14.12. Α Βανχα Εξαmιναδορα χονστιτυι λτιmα ινστνχια παρα οσ ρεχυρσοσ, σενδο σοβερανα 

εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο πελα θυαλ νο χαβερο ρεχυρσοσ αδιχιοναισ. 

14.13..Σοmεντε σερο χονσιδεραδοσ οσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ παρα α φασε α θυε σε ρεφερεm ε 

νο πραζο εστιπυλαδο, νο σενδο αχειτο, πορταντο, ρεχυρσοσ ιντερποστοσ εm πραζο δεστιναδο α 

εϖεντο διϖερσο δαθυελε εm ανδαmεντο. 

14.14. Α ιντερποσιο δε ρεχυρσο νο οβστα ο ρεγυλαρ ανδαmεντο δο χρονογραmα δο 

Χονχυρσο Πβλιχο. 

14.15. Νο χασο δε ρεχυρσο εm πενδνχια ◊ ποχα δα ρεαλιζαο δε αλγυmασ δασ εταπασ δο 

Χονχυρσο Πβλιχο, ο χανδιδατο ποδερ〈 παρτιχιπαρ χονδιχιοναλmεντε δα εταπα σεγυιντε.  

14.16. Ο χανδιδατο θυε νο ιντερπυσερ ρεχυρσο νο πραζο mενχιοναδο σερ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελασ 

χονσεθυνχιασ αδϖινδασ δε συα οmισσο. 

14.17. Θυανδο δα πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δασ προϖασ οβϕετιϖα ε δισσερτατιϖα, σερο 

δισπονιβιλιζαδοσ οσ εσπεληοσ δα φοληα δεφινιτιϖα δε ρεσποστασ δα προϖα οβϕετιϖα, ε δα ρεσποστα ◊ 

προϖα δισσερτατιϖα/δισχυρσιϖα, ϕυνταmεντε χοm ασ ρεσποστασ εσπεραδασ ε γραδε δε χορρεο. 

 

Ξς – DΟ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

 

15. Α νοmεαο σερ〈 δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο Μινιστριο Πβλιχο δε Σο Παυλο ε οβεδεχερ〈 

ριγοροσαmεντε α ορδεm δε χλασσιφιχαο φιναλ; 

15.1. Α νοmεαο ποδερ〈 σερ πρεχεδιδα δε χονϖοχαο παρα ανυνχια δο χανδιδατο, πορ 

πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δε Σο Παυλο, Ποδερ Εξεχυτιϖο, Σεο Ι − Χονχυρσοσ. 

15.2. Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ δεϖερο συβmετερ−σε α ινσπεο δε σαδε α σερ ρεαλιζαδα 

εm ργο Μδιχο δο Εσταδο, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο, προϖενδο−σε οσ χαργοσ χοm αθυελεσ 

χονσιδεραδοσ απτοσ. 

15.3. Πορ οχασιο δα ποσσε, ο χανδιδατο νοmεαδο δεϖερ〈 χοmπροϖαρ ο πρεενχηιmεντο δασ 

σεγυιντεσ χονδι⌡εσ: 

15.3.1. σερ βρασιλειρο νατο, νατυραλιζαδο ου χιδαδο πορτυγυσ α θυεm φοι χονφεριδα 

ιγυαλδαδε, νασ χονδι⌡εσ πρεϖιστασ νο αρτιγο 12, ινχισο ΙΙ, ♣ 1≡, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988; 

15.3.2. τερ 18 (δεζοιτο) ανοσ δε ιδαδε; 
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15.3.3. εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ ρεσυλταντεσ δα Λεγισλαο Ελειτοραλ ε δο Σερϖιο 

Μιλιταρ, mεδιαντε απρεσενταο δε χερτιδο δο χαρτ⌠ριο ελειτοραλ ε δο χερτιφιχαδο δε δισπενσα δα 

χορποραο ου δο χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα. 

15.3.4. Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δε χυρσο ρεχονηεχιδο χονφορmε ρεθυισιτοσ χονσταντεσ νο 

χαπτυλο ΙΙ δο πρεσεντε εδιταλ.; 

15.3.5. νο ρεγιστραρ αντεχεδεντεσ χριmιναισ, ινχοmπατϖεισ χοm ο εξερχχιο δο χαργο, 

αχηανδο−σε νο πλενο εξερχχιο δε σευσ διρειτοσ χιϖισ ε πολτιχοσ, χοmπροϖανδο ταισ ρεθυισιτοσ 

χοm α απρεσενταο δε Ατεσταδο δε Αντεχεδεντεσ Χριmιναισ ε Χερτιδο δο Χαρτ⌠ριο Ελειτοραλ; 

15.3.6. τερ βοα χονδυτα σοχιαλ ε σερ δετεντορ δε χοmπροϖαδα ιδονειδαδε mοραλ, νο mβιτο 

πεσσοαλ ε προφισσιοναλ, αφεριδασ πορ δεχλαραο δο πρ⌠πριο νοmεαδο ε ϖεριφιχαδασ πελο Μινιστριο 

Πβλιχο εm ινϖεστιγαο σοχιαλ; 

15.3.7. σεεξ−σερϖιδορ πβλιχο νο τερ σοφριδο πενα δε δεmισσο ου δεmισσο α βεm δο 

σερϖιο πβλιχο πελο πραζο δε 5 (χινχο) ε 10 (δεζ) ανοσ ρεσπεχτιϖαmεντε, νοσ τερmοσ δο αρτ. 307, 

παρ〈γραφο νιχο, δα Λει 10.261, δε 28 δε ουτυβρο δε 1968 (Εστατυτο δοσ Φυνχιον〈ριοσ Πβλιχοσ 

Χιϖισ δο Εσταδο δε Σο Παυλο), χοm συα ρεδαο αλτεραδα πελο αρτ. 1≡, παρ〈γραφο νιχο δα Λει 

Χοmπλεmενταρ 942, δε 06 δε ϕυνηο δε 2003,απρεσεντανδο χερτιδο δα εντιδαδε ου ⌠ργο α θυε 

εστεϕα ϖινχυλαδο. 

15.3.7.1.σεεξ−σερϖιδορ πβλιχο νο τερ σοφριδο πενα δε δεmισσο ου δεmισσο α βεm δο 

σερϖιο πβλιχο εm θυαλθυερ εντε δα φεδεραο απρεσεντανδο χερτιδο δα εντιδαδε ου ⌠ργο α 

θυε εστεϕα ϖινχυλαδο. 

15.3.8. απρεσενταρ δεχλαραο δε βενσ να φορmα δο Ατο (Ν) ν≡ 054/95−ΠΓϑ, δε 15/02/95; 

15.3.9. σε mιλιταρ, απρεσενταρ, ταmβm, χερτιδο δε διστριβυιο δο Τριβυναλ δε ϑυστια Μιλιταρ 

δο Εσταδο εm θυε λοταδο (Πολιχιαλ Μιλιταρ) ου δα ρεσπεχτιϖα Αυδιτορια Μιλιταρ (Φορασ Αρmαδασ) ε 

χερτιδ⌡εσ δε οβϕετο ε π δοσ φειτοσ απονταδοσ δεϖιδαmεντε ατυαλιζαδασ; 

15.3.10. γοζαρ δε βοα σαδε φσιχα ε mενταλ;  

15.3.11. νο ρεχεβερ προϖεντοσ δε αποσενταδορια ου ρεmυνεραο δε χαργο, εmπρεγο ου 

φυνο πβλιχα, ρεσσαλϖαδοσ οσ χαργοσ αχυmυλ〈ϖεισ πρεϖιστοσ να Χονστιτυιο Φεδεραλ; 

15.3.12. νο σερο αχειτοσ προτοχολοσ, νεm χ⌠πιασ δοσ δοχυmεντοσ χιταδοσ, αινδα θυε 

αυτεντιχαδασ, ου θυαισθυερ ουτροσ δοχυmεντοσ διϖερσοσ δοσ αντεριορmεντε δεφινιδοσ; 

15.3.13. οβσερϖαρ οσ ιmπεδιmεντοσ χονσταντεσ νο χαπτυλο ΙΙΙ δο πρεσεντε εδιταλ.; 

15.3.14. Σερ〈 τορναδο σεm εφειτο ο ατο δε νοmεαο δο χανδιδατο θυε νο χυmπριρ 

ιντεγραλmεντε ο εσταβελεχιδο νοσ Χαπτυλοσ Ις, ς ε ΞςΙ, δεστε Εδιταλ. 

 

ΞςΙ– DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 
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16. Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπορτα ο χονηεχιmεντο δασ πρεσεντεσ ινστρυ⌡εσ ε α αχειταο 

τ〈χιτα δασ χονδι⌡εσ δο Χονχυρσο Πβλιχο, ταισ χοmο σε αχηαm εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε νασ 

νορmασ λεγαισ περτινεντεσ. 

16.1. Α ινεξατιδο δασ αφιρmατιϖασ ε/ου ιρρεγυλαριδαδεσ νοσ δοχυmεντοσ δοσ χανδιδατοσ 

ινσχριτοσ, mεσmο θυε ϖεριφιχαδασ α θυαλθυερ τεmπο, εm εσπεχιαλ πορ οχασιο δα ποσσε, 

αχαρρεταρο α νυλιδαδε δα ινσχριο χοm τοδασ ασ δεχορρνχιασ, σεm πρεϕυζο δασ δεmαισ 

mεδιδασ δε ορδεm αδmινιστρατιϖα, χιϖιλ ου χριmιναλ. 

16.1.1. Σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ χριmιναισ χαβϖεισ, ποδερ〈 σερ ανυλαδα α ινσχριο ου α 

προϖα δο χανδιδατο, σε ϖεριφιχαδα φαλσιδαδε δε δεχλαραο ε /ου ιρρεγυλαριδαδε να πρεσταο δα 

προϖα. 

16.2. Ο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο ε α Φυνδαο ςΥΝΕΣΠ − Φυνδαο παρα 

o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,não se responsabilizam 

πορ εϖεντυαισ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο δεχορρεντεσ δε: 

α) ενδερεο νο ατυαλιζαδο;  

β) ενδερεο δε διφχιλ αχεσσο. 

16.3. Ασ χονϖοχα⌡εσ, αϖισοσ ε ρεσυλταδοσ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερο πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο 

Οφιχιαλ δο Εσταδο − Ποδερ Εξεχυτιϖο − Σεο Ι − Χονχυρσοσ, ε εσταρο δισπονϖεισ νο σιτε 

ωωω.ϖυνεσπ.χοm.βρ σενδο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ο σευ αχοmπανηαmεντο. 

16.4. Ασ δεσπεσασ ρελατιϖασ ◊ παρτιχιπαο δο χανδιδατο νο Χονχυρσο ε α απρεσενταο παρα 

α ποσσε ε εξερχχιο χορρερο ◊σ εξπενσασ δο πρ⌠πριο χανδιδατο. 

16.5. Ο Χονχυρσο Πβλιχο τερ〈 ϖαλιδαδε δε 2 (δοισ) ανοσ, α χονταρ δα δατα δε συα 

ηοmολογαο, ποδενδο σερ προρρογαδα πορ ιγυαλ περοδο. 

16.6. Α απροϖαο νο Χονχυρσο Πβλιχο νο γερα διρειτο ◊ νοmεαο, ρεσερϖανδο−σε αο 

Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο ο διρειτο δε νοmεαρ οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ να 

mεδιδα δε συασ νεχεσσιδαδεσ ε δε αχορδο χοm α δισπονιβιλιδαδε οραmεντ〈ρια. 

16.7. ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ο αχοmπανηαmεντο δασ πυβλιχα⌡εσ νο Dι〈ριο 

Οφιχιαλ δο Εσταδο − Ποδερ Εξεχυτιϖο, Σεο Ι – Μινιστριο Πβλιχο παρα, απ⌠σ α ηοmολογαο δο 

Χονχυρσο Πβλιχο, ϖεριφιχαρ α συα εϖεντυαλ νοmεαο. 

16.8 Ο σερϖιδορ νοmεαδο παρα χαργο δε προϖιmεντο εφετιϖο δασ χαρρειρασ δο Μινιστριο 

Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο φιχαρ〈 συϕειτο, δυραντε ο περοδο δε 36 (τριντα ε σεισ) mεσεσ, 

α εστ〈γιο προβατ⌠ριο αο λονγο δο θυαλ α ασσιδυιδαδε, ποντυαλιδαδε, απτιδο, δισχιπλινα, 

χαπαχιδαδε ε εφιχινχια δεmονστραδασ σερο οβϕετο δε αϖαλιαο ϖισανδο συα χονφιρmαο 

να χαρρειρα ου α εξονεραο δο ρεσπεχτιϖο χαργο. 

16.9. Οσ ιτενσ δεστε Εδιταλ ποδερο σοφρερ εϖεντυαισ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ ου αχρσχιmοσ 

ενθυαντο νο χονσυmαδα α προϖιδνχια ου εϖεντο θυε ληεσ δισσερ ρεσπειτο, ατ α δατα δε 
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χονϖοχαο παρα α προϖα χορρεσπονδεντε, χιρχυνστνχια θυε σερ〈 mενχιοναδα εm Εδιταλ ου 

Αϖισο α σερ πυβλιχαδο.  

16.10. Νο σερ〈 φορνεχιδο αο χανδιδατο θυαλθυερ δοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δε χλασσιφιχαο 

νο Χονχυρσο Πβλιχο, ϖαλενδο, παρα εσσε φιm, α πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο – Ποδερ 

Εξεχυτιϖο, Σεο Ι. 

16.11. Τοδα χονϖοχαο οβεδεχερ〈 αο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια. 

16.12. Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ πελο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο ε, 

νο θυε τανγε ◊ ρεαλιζαο δο Χονχυρσο, πελα ςΥΝΕΣΠ − Φυνδαο παρα ο ςεστιβυλαρ δα 

Υνιϖερσιδαδε Εσταδυαλ Παulista “Júlio de Mesquita Filho”. 

 Ε παρα θυε νινγυm ποσσα αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο  εξπεδιδο ο πρεσεντε Εδιταλ. 

 

    Σο Παυλο, 07νοϖεmβρο  δε 2015 

 

 

 

ΑΝΕΞΟ Ι 

ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΠΑΡΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛ ΟΥ ΧΟΝDΙ∩℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ 

 

ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ 

 

Ευ,___________________________________________ΡΓν≡_____________________,ΧΠΦ. 

ν≡____________________ 

ςενηο ρεθυερερ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο: 

(     ) – Προϖα εm Βραιλε 

(     ) – Προϖα Αmπλιαδα – Φοντε 

(     ) – Αχοmοδα⌡εσ 

(     ) – Ουτροσ (δεσχρεϖερ α χονδιο) 

Νεστεσ Τερmοσ,  

Πεδε δεφεριmεντο. 

Εm _____/___ / 2015. 

_______________________ 

Ασσινατυρα δο χανδιδατο 

Οβσ.: Ο λαυδο mδιχο ε α σολιχιταο παρα προϖα εσπεχιαλ ου χονδιο εσπεχιαλ (σε φορ ο χασο

δεϖερο σερ ενχαmινηαδοσ ου ποσταδοσ ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο.  
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ 

REQUERIMENTO DE “NOME SOCIAL” 

 

 

Nos termos do artigo 2º, “caput”, do Decreto nº 55.588 , de 17 de março de 2010, eu 

_____________________________ (νοmε χιϖιλ δο ιντερεσσαδο) , πορταδορ δα Χδυλα δε 

Ιδεντιδαδε ν≡ _________________________, ινσχριτο νο ΧΠΦ σοβ ν

________________________,  

σολιχιτο α ινχλυσο ε υσο δο mευ νοmε  σοχιαλ (______________________________________ 

____________________________________________________)ινδιχαο δο νοmε σοχιαλ, 

νοσ ρεγιστροσ εσταδυαισ, ρελατιϖοσ αοσ σερϖιοσ πβλιχοσ πρεσταδοσ πορ εστε ⌠ργο ου υνιδαδε. 

 

Νεστεσ Τερmοσ, 

Πεδε δεφεριmεντο. 

Εm _____/___ / 2015. 

_______________________ 

Ασσινατυρα δο χανδιδατο 

Οβσ.: ο ρεθυεριmεντο ε οσ δοχυmεντοσ δεϖερο σερ ενχαmινηαδοσ ου ποσταδοσ ατ ο λτιmο δια 

δε ινσχριο. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ 

 

 

ΧΟΝΤΕ∨DΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟΣ 

 

Νο θυε σε ρεφερε ◊ ατυαλιζαο δα λεγισλαο ινδιχαδα, ινφορmα−σε θυε δεϖε σερ χονσιδεραδα 

α λεγισλαο ατυαλιζαδα, τενδο χοmο βασε ατ α δατα δα πυβλιχαο οφιχιαλ δο Εδιταλ δε Αβερτυρα 

δε Ινσχρι⌡εσ ε Ινστρυ⌡εσ Εσπεχιαισ. 

 

ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ ΧΟΜΠΛΕΤΟ 

 

Παρα οσ χαργοσ: Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Αρθυιτετο ε Υρβανιστα Εσπεχιαλιστα εm 

Πλανεϕαmεντο Υρβανο, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Βι⌠λογο, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − 

Ενγενηειρο Αγρνοmο, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Αϖαλιαδορ, Αναλιστα Τχνιχο 

Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Χιϖιλ, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο δε Σεγυρανα 

δοΤραβαληο, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο δε Τρ〈φεγο, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − 

Ενγενηειρο Φλορεσταλ, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Ινδυστριαλ, Αναλιστα Τχνιχο 

Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Θυmιχο, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Γε⌠γραφο, Αναλιστα Τχνιχο 

Χιεντφιχο − Γε⌠λογο, Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Μδιχο ςετεριν〈ριο ε Αναλιστα Τχνιχο 

Χιεντφιχο – Πεδαγογο  

 

ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Λειτυρα ε ιντερπρεταο δε διϖερσοσ τιποσ δε τεξτοσ (λιτερ〈ριοσ ε νο λιτερ〈ριοσ). Σιννιmοσ ε 

αντνιmοσ. Σεντιδο πρ⌠πριο ε φιγυραδο δασ παλαϖρασ. Ποντυαο. Χλασσεσ δε παλαϖρασ: 

συβσταντιϖο, αρτιγο, αδϕετιϖο, νυmεραλ, προνοmε, ϖερβο, αδϖρβιο, πρεποσιο ε χονϕυνο: 

εmπρεγο ε σεντιδο θυε ιmπριmεm ◊σ ρελα⌡εσ θυε εσταβελεχεm. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 

Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. Χολοχαο προνοmιναλ. Χρασε. 

 

ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 

Οπερα⌡εσ χοm νmεροσ ρεαισ. Μνιmο mλτιπλο χοmυm ε m〈ξιmο διϖισορ χοmυm. Ποτνχιασ 

ε ραζεσ. Ραζο ε προπορο. Πορχενταγεm. Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ ε χοmποστα. Μδια αριτmτιχα 

σιmπλεσ ε πονδεραδα. ϑυρο σιmπλεσ. Εθυαο δο 1.≡ ε 2.≡ γραυσ. Σιστεmα δε εθυα⌡εσ δο 1.≡ 
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γραυ. Ρελαο εντρε γρανδεζασ: ταβελασ ε γρ〈φιχοσ. Σιστεmασ δε mεδιδασ υσυαισ. Γεοmετρια: 

φορmα, περmετρο, 〈ρεα, ϖολυmε, νγυλο, τεορεmα δε Πιτ〈γορασ. Ρεσολυο δε σιτυα⌡εσ−

προβλεmα. 

 

ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ 

Θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ α φατοσ πολτιχοσ, εχονmιχοσ, σοχιαισ ε χυλτυραισ, ναχιοναισ ε 

ιντερναχιοναισ, οχορριδοσ α παρτιρ δε 1≡ δε mαιο δε 2015, διϖυλγαδοσ να mδια λοχαλ ε/ου ναχιοναλ.  

 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ 

ΜΣ−Wινδοωσ 7: χονχειτο δε παστασ, διρετ⌠ριοσ, αρθυιϖοσ ε αταληοσ, 〈ρεα δε τραβαληο, 〈ρεα δε 

τρανσφερνχια, mανιπυλαο δε αρθυιϖοσ ε παστασ, υσο δοσ mενυσ, προγραmασ ε απλιχατιϖοσ, 

ιντεραο χοm ο χονϕυντο δε απλιχατιϖοσ ΜΣ−Οφφιχε 2010. ΜΣ−Wορδ 2010: εστρυτυρα β〈σιχα δοσ 

δοχυmεντοσ, εδιο ε φορmαταο δε τεξτοσ, χαβεαληοσ, παρ〈γραφοσ, φοντεσ, χολυνασ, 

mαρχαδορεσ σιmβ⌠λιχοσ ε νυmριχοσ, ταβελασ, ιmπρεσσο, χοντρολε δε θυεβρασ ε νυmεραο δε 

π〈γινασ, λεγενδασ, νδιχεσ, ινσερο δε οβϕετοσ, χαmποσ πρεδεφινιδοσ, χαιξασ δε τεξτο. ΜΣ−Εξχελ 

2010: εστρυτυρα β〈σιχα δασ πλανιληασ, χονχειτοσ δε χλυλασ, λινηασ, χολυνασ, παστασ ε γρ〈φιχοσ, 

ελαβοραο δε ταβελασ ε γρ〈φιχοσ, υσο δε φ⌠ρmυλασ, φυν⌡εσ ε mαχροσ, ιmπρεσσο, ινσερο δε 

οβϕετοσ, χαmποσ πρεδεφινιδοσ, χοντρολε δε θυεβρασ ε νυmεραο δε π〈γινασ, οβτενο δε δαδοσ 

εξτερνοσ, χλασσιφιχαο δε δαδοσ. ΜΣ−ΠοωερΠοιντ 2010: εστρυτυρα β〈σιχα δασ απρεσεντα⌡εσ, 

χονχειτοσ δε σλιδεσ, ανοτα⌡εσ, ργυα, γυιασ, χαβεαληοσ ε ροδαπσ, νο⌡εσ δε εδιο ε 

φορmαταο δε απρεσεντα⌡εσ, ινσερο δε οβϕετοσ, νυmεραο δε π〈γινασ, βοτ⌡εσ δε αο, 

ανιmαο ε τρανσιο εντρε σλιδεσ. Χορρειο Ελετρνιχο: υσο δε χορρειο ελετρνιχο, πρεπαρο ε ενϖιο 

δε mενσαγενσ, ανεξαο δε αρθυιϖοσ. Ιντερνετ: Ναϖεγαο Ιντερνετ, χονχειτοσ δε ΥΡΛ, λινκσ, 

σιτεσ, βυσχα ε ιmπρεσσο δε π〈γινασ. 

 

 

ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

 

ΑΤΧ 1.01 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Αρθυιτετο ε Υρβανιστα Εσπεχιαλιστα εm 

Πλανεϕαmεντο Υρβανο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Φυνδαmεντοσ δο προϕετο: περχεπο ε ελαβοραο δα φορmα ε δο εσπαο; ρεπερτ⌠ριο δε 

αρθυιτετυρα mοδερνα ε χοντεmπορνεα βρασιλειρα ε mυνδιαλ. Ελαβοραο ε αϖαλιαο δε 

προγραmασ δε νεχεσσιδαδεσ: διαγραmασ φυνχιοναισ (οργανογραmασ), διmενσιοναmεντο δε 

νεχεσσιδαδεσ ε δε αmβιεντεσ. Ρεπρεσενταο εm δεσενηο τχνιχο. Τοπογραφια: σιστεmασ δε 
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ρεφερνχια ηοριζονταλ ε ϖερτιχαλ, νορτε γεογρ〈φιχο ε νορτε mαγντιχο, χυρϖασ δε νϖελ, χονϖεν⌡εσ 

τοπογρ〈φιχασ; πρεχισο δε λεϖανταmεντοσ τοπογρ〈φιχοσ. Χονδι⌡εσ δε ιmπλανταο δασ 

εδιφιχα⌡εσ: αδεθυαο φσιχο−αmβιενταλ αο στιο, ινσερο υρβανα, ατενδιmεντο α νορmασ 

υρβανστιχασ ε εδιλχιασ. ⊆νδιχεσ υρβανστιχοσ: χονχειτοσ β〈σιχοσ θυαντο αο απροϖειταmεντο, ◊ 

οχυπαο δοσ λοτεσ ε αο χοντρολε δε δενσιδαδεσ. Νορmασ αmβιενταισ απλιχ〈ϖεισ α προϕετοσ δε 

αρθυιτετυρα ε υρβανισmο: χονχειτοσ ε παρmετροσ ρελατιϖοσ ◊σ 〈ρεασ δε πρεσερϖαο περmανεντε, 

υνιδαδεσ δε χονσερϖαο, ιmπαχτο αmβιενταλ ε λιχενχιαmεντο αmβιενταλ; mοδαλιδαδεσ δε 

λιχενχιαmεντο αmβιενταλ δεφινιδασ να λεγισλαο ε νορmασ φεδεραισ ε δο Εσταδο δε Σο Παυλο. 

Dεσεmπενηο δε εδιφιχα⌡εσ ε σευσ σιστεmασ, ελεmεντοσ ε χοmπονεντεσ: χονχειτυαο β〈σιχα, 

ρεθυισιτοσ, ατριβυτοσ, χριτριοσ ε mτοδοσ. Χιρχυλαο ε σεγυρανα νασ εδιφιχα⌡εσ: ασπεχτοσ δε 

προϕετο ε εξεχυο; διmενσιοναmεντο σεγυνδο ασ λοτα⌡εσ πρεϖιστασ; νορmασ δε σεγυρανα 

χοντρα ινχνδιο; αχεσσιβιλιδαδε δασ εδιφιχα⌡εσ – ΝΒΡ 9050. Ηαβιταβιλιδαδε δασ εδιφιχα⌡εσ: 

εξιγνχιασ δε σεγυρανα, σαλυβριδαδε ε χονφορτο τρmιχο ε αχστιχο; οριενταο δε αmβιεντεσ ε 

προτεο δε φαχηαδασ; χονχειτοσ β〈σιχοσ δε χονδιχιοναmεντο τρmιχο ε δε χονδιχιοναmεντο 

αχστιχο δασ εδιφιχα⌡εσ; ιλυmιναο νατυραλ ε αρτιφιχιαλ; παρmετροσ δε ιλυmιναο ε ϖεντιλαο 

δασ εδιφιχα⌡εσ ε δοσ αmβιεντεσ χονφορmε α λεγισλαο εσταδυαλ περτινεντε (Χ⌠διγο Σανιτ〈ριο δο 

Εσταδο δε Σο Παυλο). Εστρυτυρασ ε φυνδα⌡εσ: τιπολογια, σιστεmασ εστρυτυραισ, mατεριαισ ε 

σιστεmασ χονστρυτιϖοσ; πρ−διmενσιοναmεντο. Ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ: δεφινι⌡εσ β〈σιχασ δοσ 

προϕετοσ εσπεχφιχοσ ε ιντερφερνχιασ χοm ο προϕετο δε αρθυιτετυρα. Χαδερνοσ δε ενχαργοσ, 

εσπεχιφιχα⌡εσ τχνιχασ ε χριτριοσ δε mεδιο δε οβρασ ε σερϖιοσ. Εστιmατιϖα δε χυστοσ, 

οραmενταο ε χοντρολε δε χυστοσ δε οβρασ ε σερϖιοσ; mεδιδασ δε ραχιοναλιζαο δε χυστοσ: 

ασπεχτοσ δε προϕετο ε εξεχυο. Προγραmαο ε χοντρολε δε οβρασ: ρεδεσ δε ΠΕΡΤ−ΧΠΜ, 

διαγραmασ δε Γανττ, Χυρϖασ Σ. Λιχιτα⌡εσ δε οβρασ ε σερϖιοσ: δεφινι⌡εσ, ασπεχτοσ τχνιχοσ, 

mοδαλιδαδεσ δε λιχιταο; ινστρυmεντοσ δε χοντρολε δε οβρασ. Σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο εm 

χαντειροσ δε οβρασ. Λεγισλαο προφισσιοναλ ε τιχα προφισσιοναλ. Λει ν.≡ 13.146, δε 6 δε ϕυληο δε 

2015. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 

58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ 1.02 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο – Βι⌠λογο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Μιχροβιολογια:Μορφολογια ε εστρυτυρα δα χλυλα mιχροβιανα (βαχτριασ, φυνγοσ, παρασιτασ ε 

ϖρυσ). Νυτριο, χρεσχιmεντο ε mεταβολισmο. Γεντιχα ε ταξονοmια βαχτεριανα. Μεχανισmοσ δε 

πατογενιχιδαδε δασ βαχτριασ. Χονχειτοσ γεραισ σοβρε οσ πρινχιπαισ γρυποσ δε ινδιχαδορεσ 

mιχροβιανοσ δε θυαλιδαδε αmβιενταλ ε πατ⌠γενοσ δε ιmπορτνχια αmβιενταλ. Χονχειτοσ γεραισ 

σοβρε βαχτριασ αναερ⌠βιχασ. Νο⌡εσ δε Βιολογια Μολεχυλαρ, Χυλτυρα δε χλυλασ. Μιχροβιολογια 
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απλιχαδα αο σανεαmεντο αmβιενταλ (βαχτεριολογια, παρασιτολογια, ϖιρολογια ε mιχολογια). 

Εχολογια:Χονχειτοσ δε Εχολογια γεραλ ε απλιχαδα (βιοδιϖερσιδαδε δε φαυνα ε φλορα, εχοσσιστεmασ, 

χοmυνιδαδεσ, εστρυτυρα δε ποπυλα⌡εσ, νιχηο εχολ⌠γιχο, ηαβιτατ, συχεσσο εχολ⌠γιχα, εχολογια 

δε ποπυλα⌡εσ, χονσερϖαο δε ρεχυρσοσ νατυραισ, φραγmενταο, εφειτο δε βορδα, περδα δε 

βιοδιϖερσιδαδε, χορρεδορεσ εχολ⌠γιχοσ, δισπερσο δε φαυνα ε φλορα, αθυεχιmεντο γλοβαλ); 

Ρεχονηεχιmεντο δοσ εχοσσιστεmασ τερρεστρεσ εξιστεντεσ νο Εσταδο δε Σο Παυλο; Χονχειτοσ 

β〈σιχοσ δε εχοσσιστεmασ αθυ〈τιχοσ χοστειροσ ε οχενιχοσ; Ιντροδυ⌡εσ ινδεσεϕαδασ δε ανιmαισ 

εξ⌠τιχοσ ου αλ⌠χτονεσ ε σευσ εφειτοσ σοβρε ποπυλα⌡εσ ε χοmυνιδαδεσ εm αmβιεντεσ νατυραισ; 

Εχολογια δε Παισαγεm; Βιογεογραφια; Νο⌡εσ δοσ ιmπαχτοσ αmβιενταισ χαυσαδοσ πελα πολυιο ε 

ιmπλανταο ε οπεραο δε εmπρεενδιmεντοσ ε ατιϖιδαδεσ. Λιmνολογια:Χονχειτοσ β〈σιχοσ δε 

λιmνολογια: προπριεδαδεσ φσιχο−θυmιχασ δα 〈γυα, χιχλοσ βιογεοθυmιχοσ, ευτροφιζαο, 

προδυτιϖιδαδε πριm〈ρια, χαραχτερστιχασ ε χοmπαρτιmεντοσ δασ 〈γυασ χοντινενταισ (αmβιεντεσ 

λντιχοσ ε λ⌠τιχοσ), σεδιmεντοσ λmνιχοσ, υσοσ mλτιπλοσ δα 〈γυα; Χαραχτερστιχασ δασ 

χοmυνιδαδεσ αθυ〈τιχασ ε συασ ιντερα⌡εσ (βιολογια ε εχολογια δο φιτοπλνχτον, ζοοπλνχτον, 

ινϖερτεβραδοσ βεντνιχοσ ε ιχτιοφαυνα); Τχνιχασ δε χολετα ε πρεσερϖαο δε αmοστρασ 

αmβιενταισ ε mατεριαλ βιολ⌠γιχο, ινχλυσιϖε αmοστρασ ζοολ⌠γιχασ ε βοτνιχασ; Ρεχυπεραο δε 

εχοσσιστεmασ αθυ〈τιχοσ. Προτεο, Χοντρολε ε Μονιτοραmεντο Αmβιενταλ:Μονιτοραmεντο 

αmβιενταλ: χονχειτοσ, οβϕετιϖοσ ε συασ απλιχα⌡εσ νο mονιτοραmεντο δε σολο, αρ, 〈γυα, φαυνα, 

φλορα ε εχοσσιστεmασ. Παδρ⌡εσ δε θυαλιδαδε δε αρ, σολο ε 〈γυα; Χονχειτοσ δε Ινδιχαδορεσ 

βιολ⌠γιχοσ δε εξποσιο ε εφειτο; Αϖαλιαο εχοτοξιχολ⌠γιχα δε αmβιεντεσ αθυ〈τιχοσ ε τερρεστρεσ; 

νδιχεσ δε θυαλιδαδε δασ 〈γυασ ε ϖαρι〈ϖεισ φσιχασ ε θυmιχασ υτιλιζαδασ παρα ιντερπρεταο δα 

θυαλιδαδε αmβιενταλ; Τχνιχασ δε ρεχυπεραο ε ρεσταυραο δε 〈ρεασ δεγραδαδασ. Αϖαλιαο 

δε Ρισχο ε δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ:Μετοδολογιασ απλιχαδασ ◊ αϖαλιαο δε ιmπαχτο αmβιενταλ, 

ινχλυινδο ασπεχτοσ ρελαχιοναδοσ ◊ Φαυνα ε Φλορα; Νο⌡εσ δε διαγν⌠στιχο αmβιενταλ, χοm 

λεϖανταmεντο ε χλασσιφιχαο δα ϖεγεταο εξιστεντε, ϖεριφιχαο δα οχορρνχια δε φαυνα νατιϖα ε 

δελιmιταο δε εσπαοσ προτεγιδοσ, αϖαλιαο δε προχεσσοσ εροσιϖοσ; Πρινχιπαισ ινστρυmεντοσ δε 

ρεχυπεραο δε 〈ρεασ δεγραδαδασ; ςοχαο ε ϖαλοραο δε δανοσ αmβιενταισ. Εδυχαο 

σανιτ〈ρια ε αmβιενταλ:Νο⌡εσ δε σαδε πβλιχα, επιδεmιολογια ε σανεαmεντο αmβιενταλ. 

Σιστεmασ δε αβαστεχιmεντο ε τραταmεντο δε 〈γυα. Σιστεmασ δε εσγοτοσ σανιτ〈ριοσ. Γεστο δε 

Ρεσδυοσ.  Εχοτοξιχολογια:Χονχειτοσ, Ιντροδυο δε αγεντεσ θυmιχοσ νο αmβιεντε, Μεχανισmοσ 

βιοθυmιχοσ δοσ αγεντεσ θυmιχοσ, Μτοδοσ δε ενσαιοσ δε εχοτοξιχιδαδε, ρεαλιζαο ε 

ιντερπρεταο δε ενσαιοσ δε τοξιχιδαδε, χυλτιϖο ε mανυτενο δε οργανισmοσ χοm οργανισmοσ 

αθυ〈τιχοσ, Γενοτοξιχιδαδε αmβιενταλ. Τεστεσ δε γενοτοξιχιδαδε; Ενσαιοσ mιχροβιανοσ παρα α 

δετεχο δε mυτ〈γενοσ αmβιενταισ. Μονιτοριζαο αmβιενταλ ε βιολ⌠γιχα:Παδρ⌡εσ δε θυαλιδαδε 

δε αρ, σολο ε 〈γυα; Ινδιχαδορεσ βιολ⌠γιχοσ δε εξποσιο ε εφειτο; Αϖαλιαο εχοτοξιχολ⌠γιχα δε 
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αmβιεντεσ αθυ〈τιχοσ ε τερρεστρεσ; Τεστεσ δε γενοτοξιχιδαδε; Ενσαιοσ mιχροβιανοσ παρα α 

δετεχο δε mυτ〈γενοσ αmβιενταισ; Μιχροβιολογια απλιχαδα αο σανεαmεντο αmβιενταλ 

(βαχτεριολογια, παρασιτολογια, ϖιρολογια ε mιχολογια); Νο⌡εσ δε γεντιχα; Χυλτυρα δε χλυλασ. 

Φιτογεογραφια ε βιοmασ δο Βρασιλ:Βιοmασ δο Εσταδο δε Σο Παυλο. Εχολογια ε mανεϕο δε 

φραγmεντοσ φλορεσταισ. Βιολογια δα χονσερϖαο: εστρατγιασ παρα χονσερϖαο δε εσπχιεσ, 

ηαβιτατ ε παισαγενσ. Νο⌡εσ δε ταξονοmια, σιστεm〈τιχα ε χλασσιφιχαο δε αϖιφαυνα, mαστοφαυνα, 

ηερπετοφαυνα ε ιχτιοφαυνα. Dισπερσο δε φλυξο γνιχο εm ποπυλα⌡εσ νατυραισ. Αδαπταο ε 

εσπεχιαο. Τχνιχασ δε mονιτοραmεντο δα φαυνα. Χονσερϖαο δα φαυνα σιλϖεστρε. Εχολογια ε 

διστριβυιο δοσ ανιmαισ: εστρυτυρα δε ποπυλα⌡εσ ε mεταποπυλα⌡εσ, εφειτοσ δα ιντροδυο δε 

εσπχιεσ εξ⌠τιχασ ε αλ⌠χτονεσ εm αmβιεντεσ νατυραισ, φραγmενταο δε εχοσσιστεmασ ε εφειτο 

δε βορδα, mεδιδασ παρα χονσερϖαο δε αϖιφαυνα, mαστοφαυνα, ηερπετοφαυνα ε ιχτιοφαυνα. 

Ηαβιτατσ mαρινηοσ ε χοστειροσ, προτεο δε 〈ρεασ δε ρεπροδυο ε δε αλιmενταο δε φαυνα 

mαρινηα, τχνιχασ δε mονιτοραmεντο δε ποπυλα⌡εσ δε αϖεσ, mαmφεροσ ε ρπτεισ mαρινηοσ. 

Μανεϕο δε φαυνα: ιντροδυ⌡εσ, ρειντροδυ⌡εσ, τρανσλοχα⌡εσ, αδενσαmεντο ποπυλαχιοναλ δε 

φαυνα σιλϖεστρε, mανεϕο δε φαυνα σιλϖεστρε, ποπυλα⌡εσ ε mεταποπυλα⌡εσιν−σιτυ ε εξ−σιτυ, φαυνα 

αmεααδα δε εξτινο. Χ⌠διγο Φλορεσταλ – Λει ν≡ 12.651/2012. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μειο 

Αmβιεντε – Λει ν.≡ 6.938/1981. Λει δε χριmεσ αmβιενταισ – Λει ν.≡ 9.605/1998. Dεχρετο δε χριmεσ 

αmβιενταισ – Dεχρετο ν.≡ 6.514/2008. Λει δα Ματα Ατλντιχα – Λει ν.≡ 11.428/2006. Dεχρετο θυε 

ρεγυλαmεντα α Λει δα Ματα Ατλντιχα – Dεχρετο ν.≡ 6.660/2008. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε 

νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ 1.03 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Χιϖιλ 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Προϕετοσ Ροδοϖι〈ριοσ: Μεχνιχα δοσ σολοσ: χλασσιφιχαο γεραλ δοσ σολοσ, ενσαιοσ 

φυνδαmενταισ; χοmπαχταο ε αδενσαmεντο; εσταβιλιζαο δε ταλυδεσ; εροσ⌡εσ; αο δα 〈γυα 

νοσ σολοσ ε συα ιmπορτνχια παρα ο προϕετο. Φυνδα⌡εσ: τιποσ δε φυνδα⌡εσ; Ενσαιοσ; σονδαγεm 

παρα φυνδαο, ιντερπρεταο, προϖα δε χαργα. Χ〈λχυλο δασ φυνδα⌡εσ. Εστρυτυρασ: νο⌡εσ 

φυνδαmενταισ, ιδεντιφιχαο δοσ πρινχιπαισ τιποσ εστρυτυραισ, χ〈λχυλοσ δε εστρυτυρασ σιmπλεσ; 

Χονχρετο αρmαδο: προπριεδαδεσ δο χονχρετο; mατεριαισ, χιmεντο, αγρεγαδοσ, φερραγεm; φορmασ ε 

αρmα⌡εσ. Χοντρολε δε θυαλιδαδε. Ενσαιοσ. Ελαβοραο δο Προϕετο: σεθυνχια δοσ εστυδοσ 

νεχεσσ〈ριοσ παρα συα ελαβοραο; χ〈λχυλοσ δοσ ελεmεντοσ δο προϕετο γεοmτριχο, τερραπλαναγεm; 

παϖιmενταο. Οβρασ δε αρτε χορρεντεσ. Dρεναγεm. Οβρασ χοmπλεmενταρεσ. Οβρασ δε αρτε 

εσπεχιαισ; χλασσιφιχαο δασ ροδοϖιασ; τερmοσ τχνιχοσ, δεφινι⌡εσ, εθυιπαmεντοσ ε συασ 

απλιχα⌡εσ: ενσαιοσ δε λαβορατ⌠ριο, ιντερπρεταο δοσ ενσαιοσ; mαρχα⌡εσ, χοντρολε ε λιβεραο 
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τοπογρ〈φιχοσ. Τολερνχιασ γεοmτριχασ; Χλασσιφιχαο δοσ mατεριαισ πορ χατεγορια: ρεγυλαριζαο, 

προχεσσοσ, εθυιπαmεντοσ ε συα υτιλιζαο: ενσαιοσ δε λαβορατ⌠ριο, mαρχαο χοντρολε ε 

λιβερα⌡εσ τοπογρ〈φιχασ; χονηεχιmεντοσ δοσ εθυιπαmεντοσ ε συασ απλιχα⌡εσ, τιποσ, mατεριαισ, 

ενσαιοσ, φιναλιδαδεσ ε προχεσσοσ δε: Συβ−βασε ε Βασε; ρεϖεστιmεντο; διστνχια δε τρανσπορτε; 

mεδι⌡εσ δε Οβρασ δε Αρτε. Χονσερϖαο δε Ροδοϖιασ: τερραπλαναγεm. Προχεσσοσ υτιλιζαδοσ. 

Εθυιπαmεντοσ ε συασ απλιχα⌡εσ: χονχειτυαο ροτινειρα: δεφινιο ε ταρεφασ παρα ροδοϖιασ 

παϖιmενταδασ ου νο; χονσερϖαο περι⌠διχα. Dεφινιο ε ταρεφασ παρα ροδοϖιασ παϖιmενταδασ 

ου νο; ρεσταυραο. Εθυιπαmεντο ε χονσερϖαο; σιναλιζαο δε οβρασ. Μειο αmβιεντε: 

λεγισλαο αmβιενταλ (Ρεσολυ⌡εσ δο ΧΟΝΑΜΑ, Εστυδοσ δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ – ΕΙΑ ε Ρελατ⌠ριο 

δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ – ΡΙΜΑ). Γερνχια δα ςια: χοντρολε δε χαργοσ; mονιτοραmεντο δο τρ〈φεγο. 

Λιχιταο, εδιταλ, προϕετο, εσπεχιφιχα⌡εσ, χοντρατοσ, πλανεϕαmεντο, αν〈λισε δο προϕετο, 

λεϖανταmεντο δε θυαντιδαδεσ, πλανο δε τραβαληο, λεϖανταmεντο δε ρεχυρσοσ, οραmεντο, 

χοmποσιο δε χυστοσ, χρονογραmασ, διαγραmασ δε ΓΑΝΤΤ, ΠΕΡΤ/ΧΠΜ ε ΝΕΟΠΕΡΤ, χυρϖα Σ, 

Χ⌠διγο δε Οβρασ. Εστραδασ ε Τρανσπορτεσ – Εστυδο ε πλανεϕαmεντο δε τρανσπορτεσ, οπεραο, 

χυστοσ ε τχνιχασ δε ιντεγραο mοδαλ, Νορmασ Τχνιχασ (ροδοϖιασ ε φερροϖιασ). Νορmασ 

τχνιχασ δα ΑΒΝΤ. Παρχελαmεντο, Υσο ε Οχυπαο δο Σολο. Υρβανιζαο: χονχειτοσ δε 

λοτεαmεντο (χονδι⌡εσ ε ρεστρι⌡εσ παρα παρχελαmεντο δο σολο); υρβανιζαο δε ασσενταmεντοσ 

πρεχ〈ριοσ; ινφραεστρυτυρα υρβανα παρα υρβανιζαο δε γλεβασ (αβερτυρα δε ϖιασ, αβαστεχιmεντο δε 

〈γυα, εσγοτο σανιτ〈ριο, παϖιmενταο, δρεναγεm, ρεδε δε διστριβυιο δε ενεργια ε ιλυmιναο 

πβλιχα. Λεγισλαο δε ρεγυλαριζαο φυνδι〈ρια (Λεισ ν.≡11.977/09, ν.≡ 12.424/11, προϖιmεντοσ δα 

Χορρεγεδορια δο Εσταδο δε Σο Παυλο σοβρε ρεγυλαριζαο φυνδι〈ρια ε Λει ν.≡ 6.766/79). 

Λεγισλαο αmβιενταλ (Χ⌠διγο Φλορεσταλ, ρεσολυ⌡εσ Χοναmα ν.≡ 303 ε ν.≡ 369). Νο⌡εσ δε 

σιστεmα χαρτογρ〈φιχο ε γεοπροχεσσαmεντο. Νο⌡εσ δε γεστο δε ρισχο νοσ mυνιχπιοσ χοm βασε 

νο σιστεmα Ναχιοναλ δε Dεφεσα Χιϖιλ (σαβερ ιδεντιφιχαρ θυανδο υmα 〈ρεα  χονσιδεραδα δε ρισχο 

δε δεσλιζαmεντο ου εσχορρεγαmεντο δε ενχοστασ ε δε αλαγαmεντο). Χ⌠διγο δε Οβρασ. 

Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ δε ΑυτοΧαδ (ϖερσο ατυαλ). Λει ν.≡ 13.146, δε 6 δε ϕυληο δε 2015. Λει ν.≡ 

12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 

δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ 1.04 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Αγρνοmο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Τοπογραφια: πλανιmετρια: ινστρυmεντοσ τοπογρ〈φιχοσ, γονιοmετρια, δεχλιναο mαγντιχα ε 

παϖιmενταο δε ρυmοσ, mεδιο δε διστνχιασ, mτοδοσ δε λεϖανταmεντοσ τοπογρ〈φιχοσ, 

mεδιο δε 〈ρεασ. Αλτιmετρια: χονχειτοσ φυνδαmενταισ, mτοδοσ δε νιϖελαmεντο, περφισ 
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τοπογρ〈φιχοσ, χυρϖασ δε νϖελ. Χαρτογραφια. Παισαγισmο, ϕαρδιναγεm ε αρβοριζαο δε ϖιασ 

πβλιχασ. Παισαγισmο. Χονηεχιmεντο δα χλασσιφιχαο βοτνιχα δασ πρινχιπαισ πλαντασ υτιλιζαδασ 

εm ϕαρδιναγεm ε παισαγισmο. Νο⌡εσ γεραισ: χονχειτοσ δε εχολογια δα παισαγεm ε δε 〈ρεασ 

ϖερδεσ. Ηιστ⌠ριχο δα αρτε δοσ ϕαρδινσ ε εστιλοσ δε ϕαρδινσ. Χλασσιφιχαο δοσ ϕαρδινσ. Φατορεσ 

δετερmιναντεσ να ελαβοραο δε προϕετοσ παισαγστιχοσ. Πλανεϕαmεντο ε εξεχυο δε mαχρο ε 

mιχρο ϕαρδινσ. Χονηεχιmεντο δε mατεριαλ ϖεγετατιϖο α σερ υτιλιζαδο: πλαντασ φλορφερασ, φοληαγενσ, 

αρβυστοσ, τρεπαδειρασ, παλmειρασ, 〈ρϖορεσ ορναmενταισ ε 〈ρϖορεσ φρυτφερασ παρα α φαυνα. 

Ελαβοραο δο αντεπροϕετο. Ελαβοραο δο mεmοριαλ δεσχριτιϖο. Ελαβοραο δο οραmεντο: χυστο 

δασ πλαντασ, χυστο δε ουτροσ mατεριαισ, χυστο δα mο δε οβρα, χυστο δε εξεχυο ε χυστο δε 

mανυτενο. Ελαβοραο δο χοντρατο. ϑαρδιναγεm. Σιστεmα σολο−〈γυα−λυζ πλαντα. Νο⌡εσ δε 

φερραmεντασ ε εθυιπαmεντοσ. Ποδα: τιποσ ε απλιχα⌡εσ. Μτοδοσ δε προπαγαο δε πλαντασ. 

Εστυφασ, εστυφινσ, ριπαδοσ, τιποσ ε φιναλιδαδεσ. ςιϖειροσ: πλανεϕαmεντο ε χονστρυο δο ϖιϖειρο, 

αο δο ηυmο, αο δα ϖερmιχυλιτα, πρεπαρο δο σολο παρα οσ χαντειροσ, τιποσ δε πλαντιο, mανεϕο ε 

ιρριγαο, προβλεmασ φιτοσσανιτ〈ριοσ. Πλαντασ εm ϖασοσ: εξεχυο ε mανυτενο. Πλαντασ εm 

ϕαρδινειρασ: εξεχυο ε mανυτενο. Ιmπορτνχια εχονmιχα ε σοχιαλ δα φλοριχυλτυρα. Σιτυαο δο 

mερχαδο ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ. Τεχνολογιασ mαισ υτιλιζαδασ νο χυλτιϖο δε φλορεσ ε πλαντασ 

ορναmενταισ. Πλαντασ ανυαισ ε περενεσ. Αρβοριζαο δε πραασ ε ϖιασ πβλιχασ: πρινχπιοσ 

β〈σιχοσ παρα ο προϕετο δε αρβοριζαο υρβανα. Ιmπλανταο δα αρβοριζαο εm ϖιασ πβλιχασ: 

εσταβελεχιmεντο δε χαντειροσ ε φαιξασ περmε〈ϖεισ, δεφινιο δασ εσπχιεσ. Παρmετροσ παρα 

αρβοριζαο δε πασσειοσ εm ϖιασ πβλιχασ. Παρmετροσ παρα αρβοριζαο δε 〈ρεασ λιϖρεσ 

πβλιχασ. Πλαντιο δε 〈ρϖορεσ: πρεπαρο δο λοχαλ, πλαντιο δα mυδα νο λοχαλ δεφινιτιϖο, τυτορεσ, 

προτετορεσ, mανεϕο, ιρριγαο ε τραταmεντο φιτοσσανιτ〈ριο, φατορεσ εσττιχοσ. Χαραχτερστιχασ δασ 

πρινχιπαισ 〈ρϖορεσ ορναmενταισ υτιλιζαδασ νο Εσταδο δε Σο Παυλο: νοmε ποπυλαρ, νοmε 

χιεντφιχο, χορ δα φλοραο, τιπο δο πορτε, οβσερϖα⌡εσ ινερεντεσ ◊ εσπχιε. Dοενασ ε πραγασ. 

Χλασσιφιχαο δασ δοενασ δασ πλαντασ. Χοντρολε δασ δοενασ ϖεγεταισ: εξχλυσο, ερραδιχαο, 

προτεο ε ιmυνιζαο. Φυνγιχιδασ: πρινχπιοσ δε χοντρολεσ ενϖολϖιδοσ, υσοσ mαισ χορρεντεσ ε 

χοmποσιο θυmιχα. Πραγασ δασ πλαντασ ε ρεσπεχτιϖοσ χοντρολεσ: δεφεσα φιτοσσανιτ〈ρια χοm 

ινχλυσο δε εξτινο δε φορmιγυειροσ. Γενεραλιδαδεσ σοβρε δοενασ δασ γρανδεσ χυλτυρασ. Υσο 

αδεθυαδο, χλασσιφιχαο, τοξιχολογια ε ρεχειτυ〈ριο αγρονmιχο δοσ αγροτ⌠ξιχοσ. Χορρεο δο σολο: 

αδυβαο οργνιχα ε mινεραλ. Αχιδιmετρια: εσχαλα δε ϖαλορεσ δο πΗ, πεαγmετρο. Ηερβιχιδασ: 

τιποσ, εmπρεγο, τοξιδεζ, ποδερ ρεσιδυαλ. Γραmαδοσ: φορmαο δε γραmαδοσ, δεσχριο δοσ τιποσ 

δε γραmα ηαβιτυαλmεντε υτιλιζαδοσ, mανυτενο δε γραmαδοσ. Ερϖασ δανινηασ εm γραmαδοσ: 

δεσχριο ε ρεσπεχτιϖο χοmβατε. Ολεριχυλτυρα: ασ ηορταλιασ να αλιmενταο ηυmανα 

(ιmπορτνχια), προπαγαο δε ηορταλιασ, νυτριο mινεραλ, ιρριγαο, χοντρολε φιτοσσανιτ〈ριο 

(χονϖενχιοναλ ε αλτερνατιϖο), χοmερχιαλιζαο. Φρυτιχυλτυρα: ιmπορτνχια δασ φρυτασ να αλιmενταο 
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ηυmανα. Χοmερχιαλιζαο. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ 

Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ 1.06 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Φλορεσταλ 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Πολτιχασ πβλιχασ δε ινφραεστρυτυρα. Γερενχιαmεντο ε γεστο αmβιενταλ. Πολτιχα Ναχιοναλ δε 

mειο αmβιεντε. ΣΙΣΝΑΜΑ. Αϖαλιαο δε Ιmπαχτοσ Αmβιενταισ: mτοδοσ ε απλιχαο. 

Ζονεαmεντο αmβιενταλ. Πολτιχα Ναχιοναλ δε ρεχυρσοσ ηδριχοσ. Εστυδοσ δε ιmπαχτο αmβιενταλ ε 

ρελατ⌠ριο δε ιmπαχτο αmβιενταλ. Λιχενχιαmεντο αmβιενταλ: χονχειτο ε φιναλιδαδε, απλιχαο, 

εταπασ, λιχενασ, χοmπετνχιασ, εστυδοσ αmβιενταισ, αν〈λισε τχνιχα, ⌠ργοσ ιντερϖενιεντεσ. 

Νο⌡εσ δε χαρτογραφια. Νο⌡εσ δε σενσοριαmεντο ρεmοτο ε γεοπροχεσσαmεντο.. Νο⌡εσ δε 

πεδολογια ε γεοmορφολογια. Νο⌡εσ δε γεοτεχνια. Χονσερϖαο δε σολο ε 〈γυα. Τχνιχασ δε 

ρεχυπεραο δε 〈ρεασ δεγραδαδασ. Χλιmατολογια. Ηιδρολογια. Ηιδρ〈υλιχα. Σανεαmεντο β〈σιχο. 

Χιχλαγεm δε νυτριεντεσ. Νο⌡εσ δε Εχολογια γεραλ. Νο⌡εσ δε αν〈λισε σοχιαλ ε εχονmιχα δε 

προϕετοσ. Ιmπαχτοσ αmβιενταισ δε οβρασ χιϖισ δε ινφραεστρυτυρα. Νο⌡εσ δε σιστεmασ ε οβρασ 

ηιδρ〈υλιχασ. Χονχειτοσ σοβρε γεραο δε ενεργια ελτριχα. Νο⌡εσ δε οβρασ, σιστεmασ ε 

εστρυτυρασ δε τρανσmισσο δε ενεργια. Εχολογια φλορεσταλ. Χονηεχιmεντο δασ φισιονοmιασ ϖεγεταισ 

οχορρεντεσ νο Εσταδο δε Σο Παυλο; ιδεντιφιχαο ε χλασσιφιχαο δασ φισιονοmιασ ϖεγεταισ. 

Νο⌡εσ δε χλασσιφιχαο, mανεϕο ε χονσερϖαο δοσ σολοσ, δε αδυβαο ε χορρεο δε σολοσ. 

Χονηεχιmεντο δα λεγισλαο φλορεσταλ ε αmβιενταλ απλιχαδα νο Εσταδο δε Σο Παυλο. 

Ρεχονηεχιmεντο δοσ εχοσσιστεmασ εξιστεντεσ νο Εσταδο δε Σο Παυλο ε σευσ εστ〈γιοσ 

συχεσσιοναισ. Τχνιχασ δε ιmπλανταο ε χονδυο δε πλαντιοσ φλορεσταισ. Νο⌡εσ δε ηιδρολογια ε 

γεολογια. Βιολογια δα χονσερϖαο: εστρατγιασ παρα χονσερϖαο δε εσπχιεσ, ηαβιτατ ε 

παισαγενσ. Χ⌠διγο φλορεσταλ: Λει Φεδεραλ ν.≡ 12.651/12; Λει Φεδεραλ ν.≡ 12.727/12; Dεχρετο 

Φεδεραλ ν.≡7.830/12. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ 

Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ 1.07 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Ινδυστριαλ 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Οπερα⌡εσ ινδυστριαισ: Προχεσσοσ δε οβτενο, προχεσσαmεντο ε γεστο δε mατεριαισ. 

Αν〈λισε δε ϖιαβιλιδαδε εχονmιχα απλιχαδα α πλαντασ ινδυστριαισ. Αρρανϕοσ φσιχοσ δε πλαντασ 

ινδυστριαισ. Τεχνολογια ινδυστριαλ. Πλανεϕαmεντο ε χοντρολε δε προδυο Γεραο δε ενεργια: 

Σιστεmασ δε γεραο, χογεραο ε τρανσmισσο δε ενεργια ελτριχα. Αν〈λισε δε ϖιαβιλιδαδε 

εχονmιχα παρα απροϖειταmεντο δε φοντεσ δε ενεργια τραδιχιοναισ ε αλτερνατιϖασ. Αρρανϕοσ φσιχοσ 

δε πλαντασ γεραδορασ ε σιστεmασ δε τρανσmισσο. Πλανεϕαmεντο ε χοντρολε δε σιστεmασ δε 
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γεραο ε διστριβυιο δε ενεργια. Σανεαmεντο β〈σιχο: Πλανεϕαmεντο, Ιmπλανταο ε οπεραο 

δε σιστεmασ δε σανεαmεντο β〈σιχο. Αν〈λισε δε ϖιαβιλιδαδε εχονmιχα εm οβρασ δε σανεαmεντο 

β〈σιχο. Αν〈λισε δε ιmπαχτο σοχιαλ εm οβρασ δε σανεαmεντο β〈σιχο. Αρρανϕοσ φσιχοσ δε σιστεmασ 

δε σανεαmεντο β〈σιχο. Τελεχοmυνιχα⌡εσ: Πλανεϕαmεντο, ιmπλανταο ε οπεραο δε σιστεmασ 

δε τελεχοmυνιχα⌡εσ. Αν〈λισε δε ϖιαβιλιδαδε εχονmιχα εm σιστεmασ δε τελεχοmυνιχα⌡εσ. 

Dισποσιο εσπαχιαλ δε σιστεmασ δε τελεχοmυνιχα⌡εσ. Τρανσπορτεσ: Πλανεϕαmεντο, ιmπλανταο 

ε οπεραο δε σιστεmασ δε τρανσπορτεσ. Αν〈λισε δε τρανσπορτε ιντερmοδαλ. Αν〈λισε δε ϖιαβιλιδαδε 

εχονmιχα εm σιστεmασ δε τρανσπορτεσ. Αν〈λισε δε ιmπαχτο σοχιαλ εm σιστεmασ δε τρανσπορτεσ. 

Αν〈λισε δε απλιχαβιλιδαδε δε σιστεmασ δε τρανσπορτε ιντερmοδαισ. Λογστιχα: Λογστιχα απλιχαδα. 

Πλανεϕαmεντο δε σιστεmασ δε αρmαζεναmεντο ε διστριβυιο. Μτοδοσ δε διmενσιοναmεντο δε 

σιλοσ ε ουτροσ τιποσ δε 〈ρεασ δε αρmαζεναmεντο Πλανεϕαmεντο: Τεοριασ εχονmιχασ. Αν〈λισε δε 

σριεσ τεmποραισ. Ενγενηαρια φινανχειρα. Αν〈λισε δε δεχισ⌡εσ ε ρισχο. Εστρατγια δε προδυο. 

Σιστεmασ δε ινφορmα⌡εσ γερενχιαισ. Οργανιζαο δε εmπρεσασ. Φυνδαmεντοσ δε Μαρκετινγ. 

Μειο αmβιεντε: Αν〈λισε δε ιmπαχτοσ δε οβρασ δε ινφραεστρυτυρα. Μεδιδασ mιτιγαδορασ δε 

ιmπαχτοσ αmβιενταισ. Γεστο δε πασσιϖοσ αmβιενταισ. Απλιχαο δε χρδιτοσ δε χαρβονο ε ουτροσ 

πρινχπιοσ χοmπενσατ⌠ριοσ. Λεγισλαο: χονηεχιmεντοσ ελεmενταρεσ να 〈ρεα δε ενγενηαρια 

ινδυστριαλ – ινφραεστρυτυρα, ρεφερεντε ◊ λεγισλαο απλιχαδα α ινϖεστιmεντοσ. Λεγισλαο απλιχαδα ◊ 

χονχεσσο δε σερϖιοσ πβλιχοσ. Λιχενχιαmεντο αmβιενταλ δε οβρασ δε ινφραεστρυτυρα.  

Μεχανισmοσ δε φινανχιαmεντο δε οβρασ δε ινφραεστρυτυρα. Προχεσσοσ λιχιτατ⌠ριοσ. Ατριβυι⌡εσ 

προφισσιοναισ. Λει ν.≡ 13.146, δε 6 δε ϕυληο δε 2015. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 

(Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ 1.10 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο– Ενγενηειρο δε Σεγυρανα δο Τραβαληο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Χονηεχιmεντοσ δε λεγισλαο τραβαληιστα. Νορmασ ρεγυλαmενταδορασ δα Πορταρια ν.≡ 3.214/78 

δο ΜΤΕ. Λεγισλαο Γεραλ δε Ηιγιενε ε Σεγυρανα δο Τραβαληο. Ελαβοραο ε χονδυο δο 

ΠΠΡΑ. Αν〈λισε ε εσπεχιφιχαο τχνιχα δε ΕΠΙ ε ΕΠΧ. Πλανοσ δε εmεργνχια. Πλανοσ δε 

αβανδονο δε εδιφιχα⌡εσ. Βριγαδασ δε ινχνδιο/εθυιπεσ δε αβανδονο. Τεχνολογια δε Πρεϖενο 

ε Χοmβατε α Ινχνδιοσ. Γεστο δε ρεσδυοσ. Σιστεmα δε γεστο εm Σεγυρανα, Σαδε ε Μειο 

Αmβιεντε δε Τραβαληο. Εργονοmια. Προγραmασ Πρεϖεντιϖοσ ε Χορρετιϖοσ δε Σεγυρανα. 

Ινσπε⌡εσ ε αυδιτοριασ εm σεγυρανα. Μανυσειο δε εθυιπαmεντοσ παρα αϖαλιαο αmβιενταλ. 

Λεγισλα⌡εσ χορρελατασ (λαυδοσ τχνιχοσ δε ινσαλυβριδαδε ε περιχυλοσιδαδε). Λεγισλαο 

Πρεϖιδενχι〈ρια ε λεγισλα⌡εσ χορρελατασ (αποσενταδορια εσπεχιαλ). Λει ν.≡ 13.146, δε 6 δε ϕυληο δε 

2015. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 

58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 
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ΑΤΧ 1.11 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο– Ενγενηειρο Θυmιχο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Προχεσσοσ ινδυστριαισ δε θυmιχα οργνιχα ε ινοργνιχα. Οπερα⌡εσ υνιτ〈ριασ. Βαλανο δε 

mασσα ε δε ενεργια. Φσιχο−θυmιχα. Προχεσσοσ δε χοmβυστο. Ιντερπρεταο δε λαψουτ δε 

ινσταλα⌡εσ ινδυστριαισ ε δε σιστεmασ δε τραταmεντο δε εφλυεντεσ γασοσοσ ε λθυιδοσ, πλαντασ 

βαιξασ εm εσχαλα. Μεχνιχα δοσ φλυιδοσ. Νο⌡εσ σοβρε mανυσειο ε σεγυρανα χοm προδυτοσ 

θυmιχοσ ε σιστεmασ δε γεστο δε θυαλιδαδε. Χ〈λχυλο. Εστατστιχα. Νο⌡εσ β〈σιχασ δε 

ενγενηαρια αmβιενταλ ε δε Λεγισλαο Αmβιενταλ (πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ – Χονστιτυιο 

Φεδεραλ δε 1988 ε Πολτιχα Ναχιοναλ δο Μειο Αmβιεντε – Λει ν.≡ 6.938/81). Λει ν.≡ 12.757, δε 18 

δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 

2012. 

 

ΑΤΧ – 1.12. Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο δε Τρ〈φεγο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

 Λεγισλαο δε Τρνσιτο: Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο (Λει ν.≡ 9.503/97, ατυαλιζα⌡εσ 

περτινεντεσ, ρεσολυ⌡εσ ε πορταριασ ρελαχιοναδασ). Μυνιχιπαλιζαο δο τρνσιτο: ατριβυι⌡εσ ε 

ρεσπονσαβιλιδαδεσ δοσ ⌠ργοσ mυνιχιπαισ δε τρνσιτο. Ενγενηαρια δε Τρ〈φεγο: ςαρι〈ϖεισ β〈σιχασ 

ε mτοδοσ δε χολετα δε δαδοσ εm χαmπο. Αν〈λισε δα οπεραο εm φλυξο χοντνυο (πιστα σιmπλεσ 

ε mλτιπλασ φαιξασ, εντρελααmεντοσ, εντραδασ ε σαδασ). Αν〈λισε δα οπεραο εm φλυξο 

δεσχοντνυο (ιντερσε⌡εσ χοm σιναλιζαο δε πρεφερνχια, αν〈λισε ε προϕετο φυνχιοναλ, ε 

ιντερσε⌡εσ χοm σεm〈φοροσ, αν〈λισε, προγραmαο ε χοορδεναο). Εθυιπαmεντοσ δε χοντρολε 

δε τρ〈φεγο: σεm〈φοροσ, χεντραισ σεmαφ⌠ριχασ ε δισποσιτιϖοσ δε φισχαλιζαο ελετρνιχα. Αν〈λισε δε 

σεγυρανα δε τρνσιτο. Προϕετο Γεοmτριχο δε ςιασ: Προϕετο δα σεο τρανσϖερσαλ. Αλινηαmεντο 

ςερτιχαλ ε Ηοριζονταλ. Dιστνχια δε ϖισιβιλιδαδε δε παραδα ε δεχισο. Προϕετο δε ιντερσε⌡εσ εm 

νϖελ. Πρινχπιοσ δε χαναλιζαο δε τρ〈φεγο. Dιστνχια δε ιντερϖισιβιλιδαδε ε χοντρολε δε τρ〈φεγο 

εm ιντερσε⌡εσ. Προϕετο δε ιντερσε⌡εσ εm Dεσνϖελ (ιντερχονεξ⌡εσ). Τιποσ δε χονφιγυραο ε 

προϕετο δοσ ραmαισ δε εντραδα ε σαδα.  Αν〈λισε δε ιmπαχτοσ αmβιενταισ ε δε ϖιζινηανα. Προϕετο 

δε σιναλιζαο ϖι〈ρια. Χονστρυο ε Μανυτενο δε ςιασ: Μτοδοσ δε ρεχονηεχιmεντο ε δε 

λεϖανταmεντο τοπογρ〈φιχοσ ε δε λοχαο δε οβρασ ϖι〈ριασ. Προϕετο δε παϖιmεντοσ φλεξϖεισ ε 

ργιδοσ. Ιmπλανταο δε σιναλιζαο ϖι〈ρια. Ματεριαισ παρα οβρασ ϖι〈ριασ ε σιναλιζαο. Αϖαλιαο 

δε παϖιmεντοσ. Μανυτενο δε ϖιασ, παϖιmεντοσ ε σιναλιζαο. Προχεσσοσ ε εθυιπαmεντοσ 

υτιλιζαδοσ να χονστρυο, παϖιmενταο, σιναλιζαο ε mανυτενο δε ϖιασ. Μιτιγαο δε 

ιmπαχτοσ αmβιενταισ ε δε ϖιζινηανα. Χοντραταο δε οβρασ πβλιχασ: Φορmασ δε χοντραταο ε 
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σευσ λιmιτεσ λεγαισ. Πρινχπιοσ τιχοσ ε λεγαισ να αδmινιστραο πβλιχα. Εσπεχιφιχαο δε 

εστυδοσ, εθυιπαmεντοσ ε οβρασ παρα χοντραταο εξτερνα. Εσπεχιφιχαο δε εθυιπαmεντοσ ε 

mατεριαισ παρα χοmπρα διρετα. Λει ν.≡ 13.146, δε 6 δε ϕυληο δε 2015. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε 

νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ – 1.13. Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο Αϖαλιαδορ 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Αϖαλιαο δε ιm⌠ϖεισ: Χονχειτοσ Γεραισ – ςαλορ ε Μερχαδο. Μετοδολογια Χιεντφιχα Απλιχαδα 

◊ Ενγενηαρια δε Αϖαλια⌡εσ. Χονχειτοσ Νορmατιϖοσ δα ΑΒΝΤ 14.653 − παρτε 1: Προχεδιmεντοσ 

Γεραισ; παρτε 2: Ιm⌠ϖεισ Υρβανοσ; παρτε 3: Ιm⌠ϖεισ Ρυραισ. Χονχειτοσ Νορmατιϖοσ δο ΙΒΑΠΕ−ΣΠ – 

Νορmα Παρα Αϖαλιαο δε Ιm⌠ϖεισ Υρβανοσ. Χονχειτοσ δε Ινφερνχια Εστατστιχα – Τραταmεντο 

Χιεντφιχο πορ Μοδελοσ δε Ρεγρεσσο Λινεαρ Σιmπλεσ ε Μλτιπλα. Χονχειτοσ δε Φερραmεντασ δε 

Εστατστιχα δε Εξχελ απλιχαδοσ ◊ Ενγενηαρια δε Αϖαλια⌡εσ. Πρεσσυποστοσ δε υm Μοδελο παρα 

Εξπλιχαο δο Μερχαδο Ιmοβιλι〈ριο. Σινοπσε δε Προχεδιmεντοσ – Πεσθυισα δε Μερχαδο ε 

Αν〈λισε. Εξτενσ⌡εσ δο Μοδελο δε Ρεγρεσσο ε συασ ςαρι〈ϖεισ. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε 

νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ 1.16 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο – Γε⌠λογο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Πολτιχασ πβλιχασ δε ινφραεστρυτυρα. Γερενχιαmεντο ε γεστο αmβιενταλ. Πολτιχα ναχιοναλ δε 

mειο αmβιεντε. ΣΙΣΝΑΜΑ. Αϖαλιαο δε ιmπαχτοσ αmβιενταισ: mτοδοσ ε απλιχαο. 

Ζονεαmεντο αmβιενταλ. Πολτιχα ναχιοναλ δε ρεχυρσοσ ηδριχοσ. Εστυδοσ δε ιmπαχτο αmβιενταλ ε 

ρελατ⌠ριο δε ιmπαχτο αmβιενταλ. Λιχενχιαmεντο αmβιενταλ: χονχειτο ε φιναλιδαδε, απλιχαο, 

εταπασ, λιχενασ, χοmπετνχια, εστυδοσ αmβιενταισ, αν〈λισε τχνιχα, ⌠ργοσ ιντερϖενιεντεσ. 

Λεγισλαο αmβιενταλ εσταδυαλ ε φεδεραλ. Νο⌡εσ δε χαρτογραφια (εσχαλα ε λειτυρα δε mαπασ). 

Νο⌡εσ δε σενσοριαmεντο ρεmοτο ε γεοπροχεσσαmεντο. Ιmπαχτοσ αmβιενταισ δε οβρασ χιϖισ δε 

ινφραεστρυτυρα. Νο⌡εσ δε σιστεmασ ε οβρασ ηιδρ〈υλιχασ. Χονχειτοσ σοβρε γεραο δε ενεργια 

ελτριχα. Γεολογια: τιποσ δε ροχηασ ε συασ εστρυτυρασ. Γεοθυmιχα δε σολοσ ε δασ 〈γυασ 

συβτερρνεασ. Μοδελοσ δε ιντεραο σολο−〈γυα. Ηιδρογεολογια: πρεσενα δε αθυφεροσ, ζονασ δε 

ρεχαργα, ποσιο ε προφυνδιδαδε δοσ αθυφεροσ ε χαραχτερστιχασ φσιχο−θυmιχασ δασ 〈γυασ 

συβτερρνεασ, χονχειτοσ ε mοδελοσ δε φλυξο, παρmετροσ ηιδρογεολ⌠γιχοσ. Γεοτεχνια: 

χαραχτερστιχασ ε χοmπορταmεντο δοσ σολοσ ε ροχηασ χοm ρελαο ◊ ποροσιδαδε, περmεαβιλιδαδε, 

δεφορmαβιλιδαδε, ρεσιστνχια ◊ ρυπτυρα ετχ. Γεοφσιχα: χονχειτοσ ε απλιχα⌡εσ, παρmετροσ ε 

τχνιχασ δε υτιλιζαο εm 〈ρεασ χονταmιναδασ. Γεοmορφολογια: χαραχτεριζαο δο ρελεϖο ε 

ιδεντιφιχαο δε 〈ρεασ συϕειτασ α προχεσσοσ δο mειο φσιχο χοmο ινυνδα⌡εσ, εροσ⌡εσ, 
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δεσλιζαmεντοσ, χολαπσο ου συβσιδνχια, ετχ. Ιmπαχτοσ δασ ατιϖιδαδεσ αντρ⌠πιχασ νοσ ρεχυρσοσ 

ηδριχοσ συπερφιχιαισ ε συβτερρνεοσ. Dελιmιταο δε 〈ρεασ δε προτεο δε ποοσ, ϖυλνεραβιλιδαδε 

δοσ αθυφεροσ αο ρισχο δε πολυιο. Ιντερπρεταο ε αν〈λισε δε περφισ δε σολοσ – σονδαγενσ. 

Ιντερπρεταο δε mαπασ ηιδρογεολ⌠γιχοσ. Νο⌡εσ β〈σιχασ δε γεστο αmβιενταλ. Λει ν.≡ 12.757, 

δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε 

Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ 1.17 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο – Γε⌠γραφο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Α Σιστεmατιζαο δα Γεογραφια: Α εϖολυο τε⌠ριχα δα Γεογραφια: χονχειτοσ−χηαϖε δε 

εσπαο, ρεγιο, λυγαρ, παισαγεm ε τερριτ⌠ριο. Εσπαο ε συασ ρεπρεσεντα⌡εσ: λοχαλιζαο, 

οριενταο, ρεπρεσενταο χαρτογρ〈φιχα ε φυσοσ ηορ〈ριοσ. Ρελαο Σοχιεδαδε/Νατυρεζα: mειο 

νατυραλ, mειο αmβιεντε ε δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ. Ο Τερριτ⌠ριο Βρασιλειρο εm Θυεστο: 

Τερριτ⌠ριο βρασιλειρο: φορmαο δο τερριτ⌠ριο ε οργανιζαο πολτιχο−τερριτοριαλ ε ρεπρεσενταο 

εσπαχιαλ δο τερριτ⌠ριο. Νο⌡εσ δε πλανεϕαmεντο τερριτοριαλ. Μειο νατυραλ: εστρυτυρα γεολ⌠γιχα, 

ρελεϖο, χλιmα, ηιδρογραφια ε ϖεγεταο. Ασ γρανδεσ παισαγενσ βρασιλειρασ ε οσ δοmνιοσ 

mορφοχλιm〈τιχοσ. Γεοmορφολογια. Ρελαο σοχιεδαδε/εσπαο: ατιϖιδαδεσ δε προδυο ε χονσυmο, 

ποπυλαο βρασιλειρα, α θυεστο υρβανα ε ρυραλ, α θυεστο αmβιενταλ ε ασ δεσιγυαλδαδεσ 

ρεγιοναισ. Α Ρεγιο Συδεστε ε ο Τερριτ⌠ριο Παυλιστα: α φορmαο τερριτοριαλ. Ο mειο νατυραλ 

(εστρυτυρα γεολ⌠γιχα, ρελεϖο, χλιmα, ηιδρογραφια ε ϖεγεταο). Ασ φοντεσ δε ρεχυρσοσ νο τερριτ⌠ριο. 

Οσ εσπαοσ υρβανοσ ε αγρ〈ριοσ. Ποπυλαο ε εσπαο (χρεσχιmεντο ποπυλαχιοναλ, εστρυτυρα δα 

ποπυλαο ε mοϖιmεντοσ mιγρατ⌠ριοσ). Α προβλεm〈τιχα σοχιοαmβιενταλ. Φιτογεογραφια ε βιοmασ δο 

Βρασιλ. Ο εσπαο γεογρ〈φιχο mυνδιαλ: γεογραφια πολτιχα ε γεοπολτιχα: χονχειτυαο. Γεοπολτιχα 

ε εχονοmια δο π⌠σ−γυερρα. Α ρεαλιδαδε σοχιοεσπαχιαλ δοσ χοντινεντεσ δο εσπαο γεογρ〈φιχο 

mυνδιαλ. Α φορmαο τερριτοριαλ δο εσπαο γεογρ〈φιχο mυνδιαλ: χρισε δο σοχιαλισmο ε α ∀νοϖα 

ορδεm mυνδιαλ∀. Γλοβαλιζαο ε φραγmενταο. Μειο−τχνιχο−χιεντφιχο−ινφορmαχιοναλ. Α 

γεοπολτιχα ρεχεντε δο mυνδο: ναχιοναλισmο, ραχισmο ε ξενοφοβια. Χονφλιτοσ τνιχο−ρελιγιοσοσ. 

Προβλεmασ σοχιοαmβιενταισ νο mυνδο ατυαλ. Πολτιχα ναχιοναλ δε mειο αmβιεντε. Αϖαλιαο δε 

ιmπαχτοσ αmβιενταισ: mτοδοσ ε απλιχαο. Σιστεmασ γεογρ〈φιχοσ δε ινφορmαο. Σενσοριαmεντο 

ρεmοτο. Γεορρεφερενχιαmεντο. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ 

Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ – 1.20Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο– Μδιχο ςετεριν〈ριο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 
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Α⌡εσ δε ϖιγιλνχια εm σαδε (επιδεmιολ⌠γιχα, σανιτ〈ρια ε αmβιενταλ). Αγραϖοσ ◊ σαδε 

προϖοχαδοσ πορ αλιmεντοσ (ιντοξιχα⌡εσ ε ινφεχ⌡εσ). Βιοεστατστιχα. Χλνιχα mδιχο−χιρργιχα 

ϖετεριν〈ρια. Dοενασ ινφεχτοχονταγιοσασ δοσ ανιmαισ δοmστιχοσ. Επιδεmιολογια ε σαδε πβλιχα 

ϖετεριν〈ρια. Φαρmαχολογια ε τεραπυτιχα mδιχο−ϖετεριν〈ρια. Ηιγιενε ε ηιγιενιζαο δε 

εσταβελεχιmεντοσ ε δε αλιmεντοσ. Φισιολογια δοσ ανιmαισ δοmστιχοσ. Ινσπεο ε τεχνολογια δε 

προδυτοσ δε οριγεm ανιmαλ. Λεγισλα⌡εσ σανιτ〈ριασ (φεδεραλ ε εσταδυαλ/ΣΠ). Μανεϕο δε ανιmαισ 

δε πεθυενο ε mδιο πορτεσ. Μεδιδασ δε χοντρολε υρβανο δε ανιmαισ δε φαυνα σιναντρ⌠πιχα. 

Μεδιδασ δε χοντρολε υρβανο δε ανιmαισ δοmστιχοσ. Μιχροβιολογια ε ιmυνολογια. Νυτριο 

ανιmαλ. Παρασιτολογια mδιχο−ϖετεριν〈ρια. Πατολογια mδιχο−ϖετεριν〈ρια. Ρεπροδυο ε φισιολογια 

δα ρεπροδυο ανιmαλ. Τοξιχολογια. Ζοονοσεσ. Ζοοτεχνια. Dεmαισ χονηεχιmεντοσ χοmπατϖεισ 

χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο/φυνο. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε 

Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

ΑΤΧ – 1.19 Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο – Πεδαγογο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο Ναχιοναλ – Λει ν.≡ 9.394/96. ⊃τιχα Προφισσιοναλ ε 

Λεγισλαο. Ηιστ⌠ριχο δασ χονχεπ⌡εσ δα πεδαγογια. Εδυχαο ε φιλοσοφια. Εδυχαο, τιχα ε 

χιδαδανια. Εδυχαο εm πολτιχα. Πολτιχασ εδυχαχιοναισ ϖολταδασ παρα δεmοχρατιζαο. 

Εδυχαο ε σοχιεδαδε: χοντινυιδαδε ε τρανσφορmαο. Ενσινο ε απρενδιζαγεm να εδυχαο 

β〈σιχα. Τεοριασ δο χονηεχιmεντο χοmο βασε παρα πρ〈τιχα πεδαγ⌠γιχα. Χονχειτοσ δα πεδαγογια 

εδυχαχιοναλ νοσ παδρ⌡εσ δε θυαλιδαδε ε ινδιχαδορεσ σοχιαισ. Σιστεmασ δε ινχεντιϖοσ δε 

απρενδιζαγεm, νοϖοσ mτοδοσ δε τρειναmεντο, ενσινο ε αϖαλιαο παρα ελαβοραο δε 

προχεδιmεντοσ εδυχαχιοναισ διφερενχιαδοσ, χαπαζεσ δε ατενδερ ◊σ νεχεσσιδαδεσ ινδιϖιδυαισ. 

Ινστρυmεντοσ τχνιχο−οπερατιϖοσ: εντρεϖιστα, ϖισιτα, ελαβοραο δε παρεχερεσ τχνιχοσ, λαυδοσ ε 

ρελατ⌠ριοσ. Τραβαληο Ιντερδισχιπλιναρ/ιντερπροφισσιοναλ. Φορmαο Περmανεντε – δεσενϖολϖιmεντο 

πεσσοαλ/ προφισσιοναλ: τρειναmεντο, εστυδοσ, πεσθυισασ, αν〈λισεσ. Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988: 

δα σαδε, δα προmοο σοχιαλ ε δα προτεο εσπεχιαλ. Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε − 

ΕΧΑ, Πλανο Ναχιοναλ δε Ενφρενταmεντο αο Αβυσο Σεξυαλ ε Εξπλοραο Σεξυαλ δε Χριανασ ε 

Αδολεσχεντεσ. Πολτιχα Ναχιοναλ παρα Ινχλυσο Σοχιαλ δα Ποπυλαο εm Σιτυαο δε Ρυα, 

Σιστεmα Ναχιοναλ δε Ατενδιmεντο Σοχιοεδυχατιϖο – ΣΙΝΑΣΕ. Ρεχοmενδαο ν.≡ 33, δο 

Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια. Dεmαισ χονηεχιmεντοσ χοmπατϖεισ χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο 

χαργο/φυνο. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). 

Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 
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Παρα ο χαργο:Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο δε Χοmπυταο 

 

ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Λειτυρα ε ιντερπρεταο δε διϖερσοσ τιποσ δε τεξτοσ (λιτερ〈ριοσ ε νο λιτερ〈ριοσ). Σιννιmοσ ε 

αντνιmοσ. Σεντιδο πρ⌠πριο ε φιγυραδο δασ παλαϖρασ. Ποντυαο. Χλασσεσ δε παλαϖρασ: 

συβσταντιϖο, αρτιγο, αδϕετιϖο, νυmεραλ, προνοmε, ϖερβο, αδϖρβιο, πρεποσιο ε χονϕυνο: 

εmπρεγο ε σεντιδο θυε ιmπριmεm ◊σ ρελα⌡εσ θυε εσταβελεχεm. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 

Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. Χολοχαο προνοmιναλ. Χρασε. 

 

ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 

Οπερα⌡εσ χοm νmεροσ ρεαισ. Μνιmο mλτιπλο χοmυm ε m〈ξιmο διϖισορ χοmυm. Ποτνχιασ 

ε ραζεσ. Ραζο ε προπορο. Πορχενταγεm. Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ ε χοmποστα. Μδια αριτmτιχα 

σιmπλεσ ε πονδεραδα. ϑυρο σιmπλεσ. Εθυαο δο 1.≡ ε 2.≡ γραυσ. Σιστεmα δε εθυα⌡εσ δο 1.≡ 

γραυ. Ρελαο εντρε γρανδεζασ: ταβελασ ε γρ〈φιχοσ. Σιστεmασ δε mεδιδασ υσυαισ. Γεοmετρια: 

φορmα, περmετρο, 〈ρεα, ϖολυmε, νγυλο, τεορεmα δε Πιτ〈γορασ. Ρεσολυο δε σιτυα⌡εσ−

προβλεmα. 

 

ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ 

Θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ α φατοσ πολτιχοσ, εχονmιχοσ, σοχιαισ ε χυλτυραισ, ναχιοναισ ε 

ιντερναχιοναισ, οχορριδοσ α παρτιρ δε 1≡ δε mαιο δε 2015, διϖυλγαδοσ να mδια λοχαλ ε/ου ναχιοναλ.  

 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ 

Αϖαλιαρ〈 α ηαβιλιδαδε δο χανδιδατο εm εντενδερ α εστρυτυρα λ⌠γιχα δασ ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ 

εντρε πεσσοασ, λυγαρεσ, χοισασ, εϖεντοσ φιχτχιοσ; δεδυζιρ νοϖασ ινφορmα⌡εσ δασ ρελα⌡εσ 

φορνεχιδασ ε αϖαλιαρ ασ χονδι⌡εσ υσαδασ παρα εσταβελεχερ α εστρυτυρα δαθυελασ ρελα⌡εσ. 

ςισαρ〈, ταmβm, αϖαλιαρ σε ο χανδιδατο ιδεντιφιχα ασ ρεγυλαριδαδεσ δε υmα σεθυνχια, νυmριχα 

ου φιγυραλ, δε mοδο α ινδιχαρ θυαλ  ο ελεmεντο δε υmα δαδα ποσιο. Ασ θυεστ⌡εσ δεστα προϖα 

ποδερο τραταρ δασ σεγυιντεσ 〈ρεασ: εστρυτυρασ λ⌠γιχασ, λ⌠γιχασ δε αργυmενταο, διαγραmασ 

λ⌠γιχοσ ε σεθυνχιασ. 

 

ΑΤΧ – 1.14. Αναλιστα Τχνιχο Χιεντφιχο − Ενγενηειρο δε Χοmπυταο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 
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Χονχειτοσ δε Σιστεmασ δε Χοmπυταο (χονχειτοσ β〈σιχοσ): οργανιζαο ε αρθυιτετυρα δε 

χοmπυταδορεσ. Χονχειτοσ σοβρε Σιστεmασ Οπεραχιοναισ: χονχειτοσ β〈σιχοσ, Wινδοωσ 7. 

Χονηεχιmεντο ε υσο δο Παχοτε Οφφιχε. Βανχοσ δε Dαδοσ: φυνδαmεντοσ, χαραχτερστιχασ 

χοmπονεντεσ ε φυνχιοναλιδαδεσ; mοδελοσ δε Βανχοσ δε Dαδοσ; προϕετο δε Βανχο δε Dαδοσ – 

χονχειτυαλ, λ⌠γιχο ε φσιχο; mοδελο ρελαχιοναλ ε mοδελο εντιδαδε−ρελαχιοναmεντο; προϕετο δε 

Βανχο δε Dαδοσ ρελαχιοναλ; Βανχο δε Dαδοσ Dιστριβυδοσ; λινγυαγεm δε χονσυλτα εστρυτυραδα 

(ΣΘΛ). Σιστεmασ Γερενχιαδορεσ δε Βανχο δε Dαδοσ (ΣΓΒD): αρθυιτετυρα δε υm ΣΓΒD – 

χαραχτερστιχασ, χοmπονεντεσ ε φυνχιοναλιδαδεσ; γερενχιαδορεσ ΟΡΑΧΛΕ ε Μιχροσοφτ ΣΘΛ 

Σερϖερ. Τχνιχασ ε Λινγυαγενσ δε Προγραmαο: χονχειτοσ β〈σιχοσ, χονχειτοσ δε λ⌠γιχα ε 

αλγοριτmοσ; προγραmαο εστρυτυραδα; mοδυλαριζαο – αχοπλαmεντο εντρε m⌠δυλοσ ε χοεσο δε 

m⌠δυλοσ; συβ−ροτινασ – χηαmαδασ πορ ενδερεο, ρεφερνχια ε ϖαλορ; προγραmαο οριενταδα α 

οβϕετοσ; προγραmαο πορ εϖεντοσ; δεσχριο δε δαδοσ; υσο δε αρθυιϖοσ. Ρεδεσ δε 

Χοmπυταδορεσ: mοδελο ΟΣΙ; αρθυιτετυρασ ε τοπολογιασ; παδρο Ετηερνετ, Wιρελεσσ; προτοχολοσ – 

πιληα δε προτοχολοσ ΤΧΠ/ΙΠ. Ιντερνετ: χονχειτοσ, προτοχολοσ ε σερϖιοσ. Σεγυρανα: χονχειτοσ 

β〈σιχοσ; ϖρυσ δε χοmπυταδορ – Wορmσ, βοmβασ (βοmβσ), Χαϖαλοσ δε Τροια (Τροϕανσ), 

αρmαδιληασ (τραπσ); ϖυλνεραβιλιδαδεσ δο ΤΧΠ/ΙΠ; φιρεωαλλσ. Λει ν.≡ 12.757, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 

2011 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Dεχρετο ν.≡ 58.052, δε 16 δε Μαιο δε 2012. 

 

 

ΑΝΕΞΟ Ις 

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΠΡΕςΙΣΤΟ 

 

DΑΤΑ 

 

ΕςΕΝΤΟΣ 

11.11.2015  

04.12.2015α 

Ινχιο ε Τρmινο δασ Ινσχρι⌡εσ πελα ιντερνετ 

11.11.2015 α  

12.11.2015 

Περοδο παρα σολιχιταρ ισενο ου ρεδυο δα ταξα δε ινσχριο 

13.11.2015 Περοδο δε ενϖιο δα δοχυmενταο ρελατιϖα αο πεδιδο δε ισενο/ 

ρεδυο δα ταξα δε ινσχριο 

25.11.2015 Dιϖυλγαο δο ρεσυλταδο πεδιδο δε ισενο/ρεδυο δα ταξα 

δε ινσχριο 

 

01.12.2015 Περοδο δε ρεχυρσοσ χοντρα ο ινδεφεριmεντο δα σολιχιταο δα 
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α 

02.12.2015 

ισενο/ρεδυο δα ταξα δε ινσχριο 

03.12.2015 Dιϖυλγαο δο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ δα σολιχιταο δα 

ρεδυο δα ταξα δε ινσχριο 

 

 

17.12.2015 

Dιϖυλγαο δασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ ε ινδεφεριδασ  

(Πεσσοα χοm Dεφιχινχια) 

 

18.12.2015 

ε 

21.12.2015 

Περοδο δε ρεχυρσο χοντρα ο ινδεφεριmεντο δα ινσχριο δε 

(Πεσσοα χοm Dεφιχινχια/Χονδι⌡εσ Εσπεχιαισ) 

05.01.2016 Dιϖυλγαο δο ρεσυλταδο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ινδεφεριmεντο  

δα ινσχριο  

Πεσσοαχοm Dεφιχινχια 

 

 

24.01.2016 

 

Απλιχαο δα προϖα οβϕετιϖα  

Απλιχαο δα προϖα δισσερτατιϖα 

 

 

 

Ε παρα θυε νινγυm αλεγυε δεσχονηεχιmεντο  εξπεδιδο ο πρεσεντε Εδιταλ. 

Σο Παυλο, 07 νοϖεmβροδε 2.015 

 

 

 

 

 

 


