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ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛ DΕ ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ Ε ΑΓΡΟΝΟΜΙΑ DΟ ΤΟΧΑΝΤΙΝΣ − ΧΡΕΑ−ΤΟ 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ςΑΓΑΣ Ε ΦΟΡΜΑ∩℘Ο DΕ ΧΑDΑΣΤΡΟ ΡΕΣΕΡςΑ  

ΠΑΡΑ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ, Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ, Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ/Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 
ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 1, DΕ 20 DΕ ΑΓΟΣΤΟ DΕ 2019 

 
Ο Πρεσιδεντε δο ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛ DΕ ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ Ε ΑΓΡΟΝΟΜΙΑ DΟ ΤΟΧΑΝΤΙΝΣ − ΧΡΕΑ−ΤΟ, νο υσο δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ, τορνα πβλιχα α 
ρεαλιζαο δε ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ παρα προϖιmεντο δε ϖαγασ ε φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα δο θυαδρο δε πεσσοαλ δο ΧΡΕΑ−ΤΟ, δε αχορδο χοm α 
λεγισλαο περτινεντε ε χοm ασ νορmασ χονσταντεσ νεστε εδιταλ ε εm σευσ ανεξοσ. 
 

1 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ  
1.1 Θυαδρο δε ϖαγασ:  

 

Χοδ 
Χαργοσ δε  

Νϖελ Φυνδαmενταλ 

ςΑΓΑΣ ΕΦΕΤΙςΑΣ ΧΑDΑΣΤΡΟ ΡΕΣΕΡςΑ 
Τοταλ 

Χιδαδε δε 
λοταο 

Χαργα 
ηορ〈ρια 

σεmαναλ 

Σαλ〈ριο 
βασε∗∗∗ Αmπλα 

Χονχορρνχια ΠΠΠ∗ ΠΧD∗∗ Αmπλα 
Χονχορρνχια ΠΠΠ∗ ΠΧD∗∗ 

100 Αυξιλιαρ Αδmινιστρατιϖο 3 1 1 13 3 1 22 Παλmασ/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 1.003,71 
+ βενεφχιοσ 

101 Αυξιλιαρ δε Σερϖιοσ Γεραισ 2 − − 5 1 1 9 Παλmασ/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 1.003,71 
+ βενεφχιοσ 

 

Χοδ 
Χαργοσ δε  

Νϖελ Μδιο 

ςΑΓΑΣ ΕΦΕΤΙςΑΣ ΧΑDΑΣΤΡΟ ΡΕΣΕΡςΑ 
Τοταλ 

Χιδαδε δε 
λοταο 

Χαργα 
ηορ〈ρια 

σεmαναλ 

Σαλ〈ριο 
βασε∗∗∗ Αmπλα 

Χονχορρνχια ΠΠΠ∗ ΠΧD∗∗ Αmπλα 
Χονχορρνχια ΠΠΠ∗ ΠΧD∗∗ 

200 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο 1 − − 3 1 1 6 Αραγυανα/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 1.506,96 
+ βενεφχιοσ 

201 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο 1 − − 3 1 1 6 Αυγυστιν⌠πολισ/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 1.506,96 
+ βενεφχιοσ 

202 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο 1 − − 3 1 1 6 Γυαρα/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 1.506,96 
+ βενεφχιοσ 

203 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο 1 − − 3 1 1 6 Γυρυπι/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 1.506,96 
+ βενεφχιοσ 

204 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο 8 2 1 21 6 2 40 Παλmασ/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 1.506,96 
+ βενεφχιοσ 

205 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο − − − 3 1 1 5 
Παρασο δο 

Τοχαντινσ/ΤΟ 
30η 

Ρ∃ 1.506,96 
+ βενεφχιοσ 

210 Μοτοριστα 1 − − 3 1 1 6 Παλmασ/ΤΟ 40η 
Ρ∃ 1.506,96 
+ βενεφχιοσ 

 

Χοδ 
Χαργοσ δε  

Νϖελ Μδιο/Τχνιχο 

ςΑΓΑΣ ΕΦΕΤΙςΑΣ ΧΑDΑΣΤΡΟ ΡΕΣΕΡςΑ 
Τοταλ 

Χιδαδε δε 
λοταο 

Χαργα 
ηορ〈ρια 

σεmαναλ 

Σαλ〈ριο 
βασε∗∗∗ Αmπλα 

Χονχορρνχια ΠΠΠ∗ ΠΧD∗∗ Αmπλα 
Χονχορρνχια ΠΠΠ∗ ΠΧD∗∗ 

300 Αγεντε δε Φισχαλιζαο 1 − − 3 1 1 6 Αυγυστιν⌠πολισ/ΤΟ 40η 
Ρ∃ 1.849,43 
+ βενεφχιοσ 

301 Αγεντε δε Φισχαλιζαο 1 − − 3 1 1 6 Γυρυπι/ΤΟ 40η 
Ρ∃ 1.849,43 
+ βενεφχιοσ 

302 Αγεντε δε Φισχαλιζαο 2 − − 5 1 1 9 Παλmασ/ΤΟ 40η 
Ρ∃ 1.849,43 
+ βενεφχιοσ 

303 Αγεντε δε Φισχαλιζαο 1 − − 3 1 1 6 
Παρασο δο 

Τοχαντινσ/ΤΟ 
40η 

Ρ∃ 1.849,43 
+ βενεφχιοσ 

 

Χοδ 
Χαργοσ δε  

Νϖελ Συπεριορ 

ςΑΓΑΣ ΕΦΕΤΙςΑΣ ΧΑDΑΣΤΡΟ ΡΕΣΕΡςΑ 
Τοταλ 

Χιδαδε δε 
λοταο 

Χαργα 
ηορ〈ρια 

σεmαναλ 

Σαλ〈ριο 
βασε∗∗∗ Αmπλα 

Χονχορρνχια ΠΠΠ∗ ΠΧD∗∗ Αmπλα 
Χονχορρνχια ΠΠΠ∗ ΠΧD∗∗ 

400 Αδϖογαδο  2 − − 5 1 1 9 Παλmασ/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 3.596,89 
+ βενεφχιοσ 

401 Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο − − − 3 1 1 5 Παλmασ/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 2.671,40 
+ βενεφχιοσ 

402 Αναλιστα δε Σιστεmασ 1 − − 3 1 1 6 Παλmασ/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 2.671,40 
+ βενεφχιοσ 

403 Χονταδορ 1 − − 3 1 1 6 Παλmασ/ΤΟ 30η 
Ρ∃ 2.671,40 
+ βενεφχιοσ 
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(∗) ΠΠΠ: Χοτα παρα χανδιδατοσ νεγροσ (χονφορmε Λει ν≡ 12.990/2014). 
(∗∗) ΠΧD: Χοτα παρα χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια (χονφορmε Dεχρετο ν≡ 9.508/2018). 
(∗∗∗) Βενεφχιοσ: Αλm δο σαλ〈ριο βασε σερο αχρεσχιδοσ οσ βενεφχιοσ δε αχορδο χοm ο εσταβελεχιδο νο ιτεm 2 δεστε εδιταλ. 
 
1.2 Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ρεγυλαδο πελασ νορmασ χοντιδασ νο πρεσεντε Εδιταλ ε εm σευσ ανεξοσ ε σερ〈 εξεχυταδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ 
(ενδερεο ελετρνιχο: ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ / ε−mαιλ: χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ). 
1.3 Ο Χονχυρσο Πβλιχο δεστινα−σε α σελεχιοναρ χανδιδατοσ παρα προϖιmεντο δε ϖαγασ ε φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα χαργοσ δε νϖελ 
φυνδαmενταλ, νϖελ mδιο, νϖελ mδιο/τχνιχο ε νϖελ συπεριορ παρα λοταο ε εξερχχιο να σεδε αδmινιστρατιϖα δο ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛ DΕ 
ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ Ε ΑΓΡΟΝΟΜΙΑ DΟ ΤΟΧΑΝΤΙΝΣ − ΧΡΕΑ−ΤΟ ε συασ ινσπετοριασ (Αραγυανα/ΤΟ, Αυγυστιν⌠πολισ/ΤΟ, Γυαρα/ΤΟ, Γυρυπι/ΤΟ, Παρασο δο 
Τοχαντινσ/ΤΟ ε δεmαισ θυε φορεm ινσταλαδασ. 
1.3.1 Ο χαδαστρο δε ρεσερϖα σοmεντε σερ〈 απροϖειταδο mεδιαντε αβερτυρα δε νοϖασ ϖαγασ, ατενδενδο αοσ ιντερεσσεσ δε χονϖενινχια ε δε 
οπορτυνιδαδε δο ΧΡΕΑ−ΤΟ. 
1.4 Ο Χονχυρσο Πβλιχο χοmπρεενδερ〈 α απλιχαο δασ σεγυιντεσ φασεσ: 
α) προϖα οβϕετιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, παρα τοδοσ οσ χαργοσ;  
β) προϖα δισχυρσιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο, νϖελ mδιο/τχνιχο ε νϖελ συπεριορ; ε 
χ) αϖαλιαο δε ττυλοσ, δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο, παρα ο χαργο δε νϖελ συπεριορ (Αδϖογαδο). 
1.5 Ασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερο ρεαλιζαδασ να χιδαδε δε Παλmασ/ΤΟ.  
1.6 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χοντραταδοσ ρεαλιζαρο προχεδιmεντοσ πρ−αδmισσιοναισ ε εξαmεσ mδιχοσ χοmπλεmενταρεσ, δε χαρ〈τερ υνιχαmεντε 
ελιmινατ⌠ριο, εm χονφορmιδαδε χοm α λεγισλαο ϖιγεντε ε δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο ΧΡΕΑ−ΤΟ. 
1.7 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερο συβmετιδοσ αο ρεγιmε δε τραβαληο δα Χονσολιδαο δασ Λεισ δο Τραβαληο に ΧΛΤ, ου αθυελε θυε εστιϖερ ϖιγεντε ◊ 
ποχα δα χοντραταο, ε φαρο ϕυσ αοσ διρειτοσ, ◊σ ϖανταγενσ ε ◊σ οβριγα⌡εσ πρεϖιστασ εm λει, εm αχορδο χολετιϖο δε τραβαληο ε εm νορmασ 
αδmινιστρατιϖασ ιντερνασ δο ΧΡΕΑ−ΤΟ. 
1.8 Οσ ηορ〈ριοσ mενχιοναδοσ νο πρεσεντε Εδιταλ ε νοσ δεmαισ εδιταισ α σερεm πυβλιχαδοσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο οβεδεχερο αο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε 
Βρασλια/DΦ. 
1.9 Φαζεm παρτε δεστε εδιταλ οσ ανεξοσ: Ι (Ρεθυισιτοσ ε Ατριβυι⌡εσ δοσ Χαργοσ); ΙΙ (Χοντεδο Προγραm〈τιχο); ΙΙΙ (Ρεθυεριmεντο παρα σολιχιταο δε 
ισενο δε ταξα δε ινσχριο); Ις (Dα Αϖαλιαο δε Ττυλοσ) ε ς (Χρονογραmα εστιmαδο δε φασεσ). 
1.10 Α δεσχριο δεταληαδα δοσ ρεθυισιτοσ ε ατριβυι⌡εσ δοσ χαργοσ εστ〈 δισποστα νο Ανεξο Ι δεστε εδιταλ. 

 
2 DΟΣ ΒΕΝΕΦ⊆ΧΙΟΣ  
2.1 Ο ΧΡΕΑ−ΤΟ οφερεχερ〈 αοσ χανδιδατοσ αδmιτιδοσ πορ mειο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, δεσδε θυε πρεενχηιδοσ οσ ρεθυισιτοσ λεγαισ, οσ σεγυιντεσ 
βενεφχιοσ:  
α) ςαλε Αλιmενταο, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 250,00 (δυζεντοσ ε χινθυεντα ρεαισ) πορ mσ;  
β) Πλανο δε Σαδε; ε 
χ) ςαλε τρανσπορτε, χονφορmε λεγισλαο. 
 
2.2 Εm χασο δε αδmισσο, οσ χανδιδατοσ χοντραταδοσ ρεχεβερο, αλm δα ρεmυνεραο βασε, οσ βενεφχιοσ θυε εστιϖερεm εm ϖιγορ να ποχα δα 
αδmισσο ου ρεαδmισσο, δεσδε θυε πρεενχηιδοσ οσ ρεθυισιτοσ λεγαισ ε ασ ρεγρασ εσταβελεχιδασ εm Νορmασ Ιντερνασ. 
 
3 DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ Μ⊆ΝΙΜΟΣ ΠΑΡΑ Α ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο  
3.1 Χονηεχερ ε χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δεστε εδιταλ ε τερ σιδο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο, δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ.  
3.2 Τερ ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα ου πορτυγυεσα ε, εm χασο δε ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα, εσταρ αmπαραδο πελο εστατυτο δε ιγυαλδαδε εντρε βρασιλειροσ ε 
πορτυγυεσεσ, χοm ρεχονηεχιmεντο δε γοζο δε διρειτοσ πολτιχοσ, νοσ τερmοσ δο παρ〈γραφο 1≡, αρτιγο 12, δα Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ.  
3.3 Τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ χοmπλετοσ, να δατα δα χοντραταο.  
3.4 Απρεσενταρ, θυανδο δα χονϖοχαο, οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο εξερχχιο δο χαργο, χονσταντε δο Ανεξο Ι δεστε 
εδιταλ, βεm χοmο ουτροσ δοχυmεντοσ θυε σε φιζερεm νεχεσσ〈ριοσ ◊ ποχα δα χοντραταο.  
3.5 Εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε εm πλενο γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ.  
3.6 Απρεσενταρ χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα ου δε δισπενσα δε ινχορποραο, εm χασο δε χανδιδατο δο σεξο mασχυλινο.  
3.7 Απρεσενταρ δεχλαραο δε θυε νο αχυmυλα χαργο ου φυνο πβλιχα, ου προϖεντοσ δε ινατιϖιδαδε, ρεσσαλϖαδασ ασ ποσσιβιλιδαδεσ δε αχυmυλαο 
λχιτα πρεϖιστασ νο ινχισο ΞςΙ δο αρτιγο 37 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ.  
3.8 Τερ απτιδο φσιχα ε mενταλ παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ χορρεσπονδεντεσ αο χαργο.  
3.9 Νο εσταρ χυmπρινδο σανο πορ ινιδονειδαδε, απλιχαδα πορ θυαλθυερ ⌠ργο πβλιχο ου εντιδαδε δασ εσφερασ φεδεραλ, εσταδυαλ, mυνιχιπαλ ου δο 
Dιστριτο Φεδεραλ. 
 
4 DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ  
4.1 Οσ ϖαλορεσ δασ ταξασ δε ινσχριο σερο δε: 
α) Ρ∃ 50,00 (χινθυεντα ρεαισ) παρα χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ; ε 
β) Ρ∃ 60,00 (σεσσεντα ρεαισ) παρα χαργοσ δε νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο; ε 
χ) Ρ∃ 80,00 (οιτεντα ρεαισ) παρα χαργοσ δε νϖελ συπεριορ. 
4.1.1 Σερ〈 αδmιτιδα α ινσχριο εξχλυσιϖαmεντε ϖια ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, σολιχιταδα νο περοδο εντρε 10 ηορασ 
δο δια 20 δε αγοστο δε 2019 ε 23 ηορασ ε 59 mινυτοσ δο δια 23 δε σετεmβρο δε 2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ. 
4.1.2 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ σολιχιταο δε ινσχριο ϖια ιντερνετ νο ρεχεβιδα πορ mοτιϖοσ δε ορδεm τχνιχα δοσ 
χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, πορ ερρο ου ατρασο δοσ βανχοσ ου εντιδαδεσ χονϖενιαδασ νο θυε 
σε ρεφερε αο προχεσσαmεντο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 
4.1.3 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δισπονιβιλιζα α Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, δεσχριτα νο ιτεm 18 δεστε εδιταλ, παρα 
εσχλαρεχιmεντο δε δϖιδασ.  
4.1.4 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο πορ mειο δε βολετο βανχ〈ριο. 
4.1.5 Ο βολετο βανχ〈ριο εσταρ〈 δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ ε δεϖερ〈 σερ ιmπρεσσο παρα ο παγαmεντο δα ταξα δε 
ινσχριο απ⌠σ α χονχλυσο δο πρεενχηιmεντο δο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο. 
4.1.5.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈 ρειmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο αχεσσανδο νοϖαmεντε ο σιστεmα δε ινσχριο. 

http://www.quadrix.org.br/
mailto:contato@quadrix.org.br
http://www.quadrix.org.br/
http://www.quadrix.org.br/
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4.1.6 Ο βολετο βανχ〈ριο ποδερ〈 σερ παγο εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια, βεm χοmο νασ λοτριχασ ε ουτροσ εσταβελεχιmεντοσ, οβεδεχενδο αοσ χριτριοσ 
εσταβελεχιδοσ νεσσεσ χορρεσπονδεντεσ βανχ〈ριοσ.  
4.1.7 Ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο δεϖερ〈 σερ εφετυαδο ατ ο δια 24 δε σετεmβρο δε 2019. 
4.1.7.1 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, προχεσσαρ〈 θυαλθυερ ρεγιστρο δε παγαmεντο χοm δατα ποστεριορ αο δια 24 δε σετεmβρο δε 2019. 
4.1.8 Ασ ινσχρι⌡εσ σοmεντε σερο αχαταδασ απ⌠σ α χοmπροϖαο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, ου δο δεφεριmεντο δα σολιχιταο δε ισενο δα 
ταξα δε ινσχριο. 
 
4.2 DΟ ΧΟΜΠΡΟςΑΝΤΕ DΕΦΙΝΙΤΙςΟ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο Ε DΙςΥΛΓΑ∩℘Ο DΟ ΛΟΧΑΛ DΕ ΠΡΟςΑ 
4.2.1 Νο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο χονσταρο ασ ινφορmα⌡εσ δε δια, ηορ〈ριο, λοχαλ ε σαλα δε προϖα. 
4.2.2 Ο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο εσταρ〈 δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, απ⌠σ ο αχαταmεντο δα ινσχριο, να 
δατα προϖ〈ϖελ δε 15 δε ουτυβρο δε 2019. 
4.2.2.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, αχεσσαρ ο ρεφεριδο ενδερεο ελετρνιχο παρα ϖεριφιχαρ σευ λοχαλ δε προϖα, πορ mειο δε βυσχα ινδιϖιδυαλ, 
δεϖενδο, παρα ταντο, ινφορmαρ οσ δαδοσ σολιχιταδοσ.  
4.2.3 ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα ε ο χοmπαρεχιmεντο νο ηορ〈ριο 
δετερmιναδο. 
4.2.4 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ ποδερ〈 ενϖιαρ, χοmο χοmπλεmεντο ◊σ ινφορmα⌡εσ χιταδασ νο συβιτεm αντεριορ, χοmυνιχαο πεσσοαλ διριγιδα αο 
χανδιδατο, πορ ε−mαιλ, σενδο δε συα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε α mανυτενο/ατυαλιζαο δε σευ ενδερεο δε χορρειο ελετρνιχο χορρετο νο φορmυλ〈ριο 
δε ινσχριο, ο θυε νο ο δεσοβριγα δο δεϖερ δε οβσερϖαρ ο Εδιταλ δε χονϖοχαο α σερ πυβλιχαδο. 
4.2.5 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο ενϖιαρ〈 χορρεσπονδνχια αο ενδερεο δοσ χανδιδατοσ ινφορmανδο οσ λοχαισ δε απλιχαο δε προϖα. 
4.2.6 Εm χασο δε νο χονφιρmαο δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ πορ mειο δοσ τελεφονεσ ου δο ε−

mαιλ ινφορmαδοσ νο ιτεm 18 δεστε εδιταλ. 
4.2.7 Ο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο τερ〈 α ινφορmαο δο λοχαλ ε δο ηορ〈ριο δε ρεαλιζαο δα προϖα, ο θυε νο δεσοβριγα ο χανδιδατο δο δεϖερ δε 
οβσερϖαρ ο Εδιταλ δε χονϖοχαο α σερ πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ ε ταmβm νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο. 
4.2.8 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο δο λοχαλ δα προϖα χοmο ϕυστιφιχατιϖα δε συα αυσνχια. Ο χανδιδατο θυε νο χοmπαρεχερ αο σευ 
λοχαλ δε προϖα, θυαλθυερ θυε σεϕα ο mοτιϖο, σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
4.3 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ ΣΟΒΡΕ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
4.3.1 Αντεσ δε εφετυαρ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονηεχερ εστε εδιταλ ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ. Υmα ϖεζ 
εφετιϖαδα α ινσχριο ε χονφιρmαδο ο ρεσπεχτιϖο παγαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο, νο σερ〈 περmιτιδα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α συα αλτεραο. 
4.3.2 ⊃ ϖεδαδα α ινσχριο χονδιχιοναλ, φορα δο πραζο δε ινσχρι⌡εσ, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ ε/ου ϖια χορρειο ελετρνιχο. 
4.3.3 Παρα εφετυαρ α ινσχριο,  ιmπρεσχινδϖελ ο νmερο δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) δο χανδιδατο. 
4.3.3.1 Ο χανδιδατο θυε νο ποσσυιρ ΧΠΦ δεϖερ〈 σολιχιτ〈−λο νοσ ποστοσ χρεδενχιαδοσ, λοχαλιζαδοσ εm θυαλθυερ αγνχια δο Βανχο δο Βρασιλ, δα Χαιξα 
Εχονmιχα Φεδεραλ ε δοσ Χορρειοσ, ου να Ρεχειτα Φεδεραλ, εm τεmπο η〈βιλ, ιστο , δε φορmα θυε χονσιγα οβτερ ο ρεσπεχτιϖο νmερο αντεσ δο τρmινο δο 
περοδο δε ινσχριο. 
4.3.4 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, δισπονδο ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δο διρειτο 
δε εξχλυιρ δο Χονχυρσο Πβλιχο αθυελε θυε νο πρεενχηερ α σολιχιταο δε φορmα χοmπλετα ε χορρετα. 
4.3.5 Ο χανδιδατο δεϖε χονφεριρ τοδοσ οσ σευσ δαδοσ χαδαστραισ ε δα ινσχριο ρεγιστραδοσ νο βολετο δε παγαmεντο.  
4.3.5.1 Ασ ινσχρι⌡εσ ε/ου παγαmεντοσ θυε νο φορεm ιδεντιφιχαδοσ δεϖιδο α ερρο δο χανδιδατο να ινφορmαο δε δαδοσ δο ρεφεριδο βολετο νο σερο 
αχειτοσ, νο χαβενδο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ εm ρελαο α ισσο. 
4.3.6 Ο χανδιδατο ποδερ〈 σε ινσχρεϖερ παρα mαισ δε υm χαργο, δεσδε θυε νο ηαϕα χονφλιτο νο τυρνο δε απλιχαο δα προϖα. 
4.3.6.1 Παρα ο χανδιδατο θυε ρεαλιζαρ mαισ δε υmα ινσχριο παρα ο mεσmο τυρνο δε απλιχαο δε προϖασ, σερ〈 χονσιδεραδα ϖ〈λιδα σοmεντε α λτιmα 
ινσχριο εφετιϖαδα, σενδο εντενδιδα χοmο εφετιϖαδα α ινσχριο παγα. Χασο ηαϕα mαισ δε υmα ινσχριο παγα εm υm mεσmο δια, σερ〈 χονσιδεραδα α 
λτιmα ινσχριο εφετυαδα νο σιστεmα δε ινσχριο. 
4.3.6.2 Παρα ο χανδιδατο ισεντο θυε ρεαλιζαρ mαισ δε υmα ινσχριο παρα ο mεσmο τυρνο δε απλιχαο δε προϖασ, σερ〈 χονσιδεραδα ϖ〈λιδα σοmεντε α 
λτιmα ινσχριο εφετιϖαδα νο σιστεmα δε ινσχριο. 
4.3.6.3 Οχορρενδο α ηιπ⌠τεσε δο συβιτεm 4.3.6.1, νο ηαϖερ〈 ρεστιτυιο παρχιαλ ου ιντεγραλ, σοβ θυαλθυερ χιρχυνστνχια, δοσ ϖαλορεσ παγοσ α ττυλο δε 
ταξα δε ινσχριο. 
4.3.7 Ο ϖαλορ ρεφερεντε αο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο νο σερ〈 δεϖολϖιδο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σαλϖο νασ χονδι⌡εσ λεγαλmεντε πρεϖιστασ. 
4.3.8 Νο χασο δε ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο σερ εφετυαδο χοm χηεθυε βανχ〈ριο θυε, πορϖεντυρα, ϖενηα α σερ δεϖολϖιδο, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, ο 
ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ ρεσερϖα−σε ο διρειτο δε τοmαρ ασ mεδιδασ λεγαισ χαβϖεισ, ινχλυσιϖε α νο εφετιϖαο δα ινσχριο. 
4.3.9 ⊃ ϖεδαδα α τρανσφερνχια δο ϖαλορ παγο α ττυλο δε ταξα παρα τερχειροσ, παρα ουτροσ χονχυρσοσ ου παρα ουτρο χαργο. 
4.3.10 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α χινχια δε θυε, εm χασο δε απροϖαο, δεϖερ〈 εντρεγαρ, πορ οχασιο δα χοντραταο, οσ δοχυmεντοσ 
χοmπροβατ⌠ριοσ δοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο ρεσπεχτιϖο χαργο. 
 
5 DΑΣ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο  
5.1 Νο ηαϖερ〈 ισενο τοταλ ου παρχιαλ δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, εξχετο παρα οσ χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελο Dεχρετο ν≡ 6.593/2008 ου πελα Λει 
ν≡ 13.656/2018. 
5.1.1 Εσταρ〈 ισεντο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ο χανδιδατο θυε: 
α) εστιϖερ ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ (Χαδ∨νιχο), δε θυε τρατα ο Dεχρετο ν≡ 6.135/2007 ε φορ mεmβρο δε 
φαmλια δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο ν≡ 6.135/2007; ου 
β) φορ δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα εm εντιδαδεσ ρεχονηεχιδασ πελο Μινιστριο δα Σαδε, νοσ τερmοσ δα Λει ν≡ 13.656/2018. 
5.2 Α ισενο δεϖερ〈 σερ σολιχιταδα, νο περοδο εντρε 10 ηορασ δο δια 20 δε αγοστο δε 2019 ε 18 ηορασ δο δια 23 δε αγοστο δε 2019, δα σεγυιντε 
φορmα: 
α) αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ισενχαο.θυαδριξ.οργ.βρ ε οπταρ πελα σολιχιταο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ 
χοντιδασ νο σιστεmα ε πρεενχηερ χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ σολιχιταδοσ. 
β) παρα ινσχριτοσ νο Χαδ∨νιχο, ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δε δοχυmεντο δε 
ιδεντιδαδε οφιχιαλ; α ιmαγεm λεγϖελ δα δεχλαραο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε εδιταλ; ε α ιmαγεm λεγϖελ δε χερτιδο, ου δεχλαραο εθυιϖαλεντε, εξπεδιδα νο 
πρεσεντε ανο πελο ⌠ργο χοmπετεντε, θυε χοmπροϖε α ινσχριο νο Χαδ∨νιχο. 
χ) παρα δοαδορεσ δε mεδυλα ⌠σσεα, ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm, λεγϖελ, δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δε 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ; α ιmαγεm λεγϖελ δα δεχλαραο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε εδιταλ; ε α ιmαγεm λεγϖελ δε ατεσταδο ου δε λαυδο εmιτιδο πορ 
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mδιχο δε εντιδαδε ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Σαδε, ινσχριτο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ΧΡΜ), θυε χοmπροϖε θυε ο χανδιδατο εφετυου α 
δοαο δε mεδυλα ⌠σσεα, βεm χοmο α δατα δα δοαο. 
5.2.1 Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α δοχυmενταο, πορ mειο δο λινκ, α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm αντεριορ ου θυε ενϖιαρ α δοχυmενταο ινχοmπλετα, φορα δο 
πραζο ου σεm ασσιναρ τερ〈 α σολιχιταο δε ισενο δε ταξα ινδεφεριδα. 
5.2.2 Α δοχυmενταο ινδιχαδα νο συβιτεm 5.2 δεϖερ〈 ゲWヴà Wﾐ┗ｷ;S;à Wﾏà;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲà IﾗﾏàW┝デWﾐゲ?ﾗà さくｪｷaざがà さくヮﾐｪざがà さくﾃヮWｪざàﾗ┌à さくヮSaざくà áà I;ヮ;IｷS;SWàSWà
εσπαο τοταλ παρα ενϖιο δε αρθυιϖοσ σερ〈 δε νο m〈ξιmο 1ΜΒ (1024ΚΒ). Απ⌠σ ατινγιρ α χαπαχιδαδε δε εσπαο τοταλ 1ΜΒ (1024ΚΒ) νο σερ〈 περmιτιδο ο 
ενϖιο δε ουτροσ αρθυιϖοσ. Απ⌠σ α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο σερ〈 περmιτιδα α εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ. 
5.2.3 Α σολιχιταο ρεαλιζαδα απ⌠σ ο περοδο χονσταντε δο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ σερ〈 ινδεφεριδα, σαλϖο νοσ χασοσ δε φορα mαιορ.  
5.2.4 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο χονσταντε δο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ.   
5.2.5 Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δεχλαραο πορ mειο δε χαρτα ρεγιστραδα παρα χονφιρmαο 
δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ.   
5.2.6 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε 
προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο α σευ δεστινο, ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο πορ 
ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. 
5.2.7 Σερ〈 περmιτιδα α σολιχιταο δε απενασ υmα δασ οπ⌡εσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο. Απ⌠σ α χονχλυσο δα σολιχιταο νο σερ〈 περmιτιδα, εm 
ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α τροχα ου αλτεραο. 
5.3 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ χονσυλταρ〈 ο ⌠ργο γεστορ δο Χαδ∨νιχο παρα χονφιρmαρ α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο χανδιδατο.  
5.4 Α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ποδενδο εστε ρεσπονδερ, α θυαλθυερ 
mοmεντο, νο χασο δε σερεm πρεσταδασ ινφορmα⌡εσ ινϖερδιχασ ου υτιλιζαδοσ δοχυmεντοσ φαλσοσ, πορ χριmε χοντρα α φ πβλιχα, ο θυε αχαρρετα ελιmιναο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο, απλιχανSﾗどゲε, αινδα, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο 10 δο Dεχρετο ν≡ 83.936/1979.  
5.5 Σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ, ο χανδιδατο θυε πρεσταρ ινφορmαο φαλσα χοm ο ιντυιτο δε υσυφρυιρ δα ισενο δε ταξα εσταρ〈 συϕειτο α: 
α) χανχελαmεντο δα ινσχριο ε εξχλυσο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα αντεσ δα ηοmολογαο δε σευ ρεσυλταδο; 
β) εξχλυσο δα λιστα δε απροϖαδοσ, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα απ⌠σ α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο ε αντεσ δα νοmεαο παρα ο χαργο; 
χ) δεχλαραο δε νυλιδαδε δο ατο δε νοmεαο/χοντραταο, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα απ⌠σ α συα πυβλιχαο. 
5.6 Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο αο χανδιδατο θυε:  
α) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου デﾗヴﾐ=どﾉ;ゲàｷﾐ┗WヴｹSｷI;ゲ;  
β) φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmενταο;  
χ) νο οβσερϖαρ α φορmα, ο πραζο ε οσ ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ νεστε εδιταλ.  
5.7 Νο σερ〈 αχειτα σολιχιταο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο ϖια ποσταλ, ϖια ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο, ϖια χορρειο ελετρνιχο ου φορα δο πραζο.  
5.8 Χαδα σολιχιταο δε ισενο δε ταξα σερ〈 αναλισαδα ε ϕυλγαδα πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ. 
5.9 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε 
ισενο δε ταξα δε ινσχριο να δατα προϖ〈ϖελ δε 09 δε σετεmβρο δε 2019. 
5.9.1 Dο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο χαβερ〈 ρεχυρσο, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 16 δεστε εδιταλ. 
5.9.1.1 Απ⌠σ ο ενϖιο δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια νο πραζο ε να φορmα εσταβελεχιδοσ νο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ, νο σερ〈 περmιτιδα α 
χοmπλεmενταο δε ουτροσ δοχυmεντοσ. 
5.9.2 Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ 
ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δε ταισ σολιχιτα⌡εσ, να δατα 
προϖ〈ϖελ δε 17 δε σετεmβρο δε 2019. 
5.10 Ο δεφεριmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ισενο δα ταξα δα ινσχριο νο ρεπρεσεντα α ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο, mασ απενασ α γαραντια δα 
χονχεσσο δο βενεφχιο. Παρα εφετιϖαρ α ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο, φαζ−σε νεχεσσ〈ριο θυε ο χανδιδατο σε ινσχρεϖα να φορmα ε πραζο εσταβελεχιδοσ νο 
ιτεm 4 δεστε εδιταλ. 
5.11 Ο χανδιδατο νο χοντεmπλαδο χοm α ισενο δο παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, χασο τενηα ιντερεσσε, ποδερ〈 εφετιϖαρ α ινσχριο νο Χονχυρσο 
Πβλιχο, να φορmα ε πραζο εσταβελεχιδοσ νο ιτεm 4 δεστε εδιταλ, ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο ε ρεαλιζαρ ο παγαmεντο ιντεγραλ ατ ο δια 24 δε σετεmβρο δε 
2019. 
 
6 DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ  
6.1 Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, ασσιm εντενδιδασ αθυελασ θυε σε ενθυαδραm νασ χατεγοριασ δισχριmιναδασ νο αρτιγο 4 δο Dεχρετο ν≡ 3.298/1999, ε 
συασ αλτερα⌡εσ, τm ασσεγυραδο ο διρειτο δε ινσχριο νο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο, δεσδε θυε α δεφιχινχια σεϕα χοmπατϖελ χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο 
χοmπονεντε χυρριχυλαρ παρα ο θυαλ χονχορραm. 
6.2 Dασ ϖαγασ δεστιναδασ α χαδα χαργο ε δασ θυε ϖιερεm α σερ χριαδασ δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, 5% σερο προϖιδασ να φορmα 
δο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018. 
6.2.1 Να ηιπ⌠τεσε δε α απλιχαο δο δισποστο νο συβιτεm αντεριορ ρεσυλταρ εm νmερο φραχιοναδο, εσσε δεϖερ〈 σερ ελεϖαδο ατ ο πριmειρο νmερο 
ιντειρο συβσεθυεντε, δεσδε θυε νο υλτραπασσε 20% δασ ϖαγασ οφερεχιδασ. 
6.3 Ασ ϖαγασ δεστιναδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ νεστα χονδιο ου πορ ρεπροϖαο νο 
Χονχυρσο Πβλιχο ου να περχια mδιχα σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο να λισταγεm γεραλ (αmπλα 
χονχορρνχια).  
6.4 Ρεσσαλϖαδασ ασ δισποσι⌡εσ εσπεχιαισ χοντιδασ νεστε εδιταλ, ο χανδιδατο θυε σε δεχλαραρ χοm δεφιχινχια χονχορρερ〈 εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ 
χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, χονφορmε πρεϖιστο νο Dεχρετο ν≡ 3.298/1999. 
6.5 Παρα χονχορρερ α υmα δασ ϖαγασ παρα χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, ο χανδιδατο δεϖερ〈: 
α) αχεσσαρ ο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ) ε δεχλαρ;ヴどゲε χοm δεφιχινχια, νο ατο δα ινσχριο, δε αχορδο χοm ασ 
ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα, πρεενχηενδο χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ σολιχιταδοσ; ε 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ; ε α 
ιmαγεm λεγϖελ δο λαυδο mδιχο χοντενδο α ασσινατυρα ε ο χαριmβο δο mδιχο χοm ο νmερο δε συα ινσχριο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα 
(ΧΡΜ), εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ, ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα 
Cﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗàIﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉàSWàDﾗWﾐN;ゲàふCIDどヱヰぶがàHWﾏàIﾗﾏﾗà<àヮヴﾗ┗=┗ελ χαυσα δα δεφιχινχια. 
6.6 Α σολιχιταο παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα νο ατο δα ινσχριο ε ο ενϖιο, ϖια υπλοαδ, δα 
δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια χιταδα νο συβιτεm αντεριορ δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδο ατ ασ 18 ηορασ δο δια 24 δε σετεmβρο δε 2019, εm αρθυιϖοσ χοm 
W┝デWﾐゲ?ﾗàさくｪｷaざがàさくヮﾐｪざがàさくﾃヮWｪざàﾗ┌àさくヮSaざàWàIﾗﾏàデ;ﾏ;ﾐｴﾗàSWà;デYà200ΚΒ. Σερ〈 περmιτιδο ο ενϖιο δε ατ 2 (δοισ) αρθυιϖοσ. Απ⌠σ α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο 
σερ〈 περmιτιδα α εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ ου α ινχλυσο δε νοϖοσ αρθυιϖοσ. 
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6.6.1 Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια να φορmα εσταβελεχιδα νο συβιτεm 6.5 δεστε εδιταλ ου θυε ενϖιαρ α δοχυmενταο 
ινχοmπλετα ου ιλεγϖελ τερ〈 α σολιχιταο ινδεφεριδα. 
6.6.2 Α σολιχιταο ρεαλιζαδα απ⌠σ ο περοδο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 6.6 δεστε εδιταλ σερ〈 ινδεφεριδα.  
6.6.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια χιταδα νο συβιτεm 6.5 δεστε εδιταλ.  
6.6.4 Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια πορ mειο δε χαρτα ρεγιστραδα 
παρα χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ.  
6.6.5 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ 
θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο α σευ δεστινο, ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, 
βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. 
6.6.6 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ ου ενϖιαδοσ φορα δο πραζο, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια χορρειο ελετρνιχο ε/ου ϖια ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο. 
6.7 Ο λαυδο mδιχο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο ε νο σερ〈 φορνεχιδα χ⌠πια δεσσα δοχυmενταο.  
6.8 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ποδερ〈 ρεθυερερ, να φορmα δο ιτεm 7 δεστε εδιταλ, ατενδιmεντο εσπεχιαλ, νο ατο δα ινσχριο, παρα ο δια δε 
ρεαλιζαο δα προϖα, ινδιχανδο ασ χονδι⌡εσ δε θυε νεχεσσιτα παρα α ρεαλιζαο δεσσασ, χονφορmε πρεϖιστο νο αρτιγο 4, ♣ 1≡ α 3≡, δο Dεχρετο ν≡ 
9.508/2018, ε συασ αλτερα⌡εσ.  
6.9 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ 
σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ να δατα προϖ〈ϖελ δε 02 δε ουτυβρο δε 2019. 
6.9.1 Dο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ χαβερ〈 ρεχυρσο, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 16 δεστε εδιταλ. 
6.9.2 Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ 
ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δε ταισ σολιχιτα⌡εσ, να δατα 
προϖ〈ϖελ δε 08 δε ουτυβρο δε 2019. 
6.10 Α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νο ιτεm 6 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αο πλειτο δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ. 
 
6.11 DΑ ΠΕΡ⊆ΧΙΑ Μ⊃DΙΧΑ DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΘΥΕ ΣΕ DΕΧΛΑΡΑΡΑΜ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 
6.11.1 Ο χανδιδατο θυε σε δεχλαραρ χοm δεφιχινχια, σε νο ελιmιναδο νο Χονχυρσο Πβλιχο, σερ〈 χονϖοχαδο, να οχασιο δα χοντραταο, παρα σε 
συβmετερ ◊ περχια mδιχα, α σερ ρεαλιζαδα να χιδαδε δε λοταο δα ϖαγα, προmοϖιδα πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δο ΧΡΕΑ−ΤΟ, 
θυε ϖεριφιχαρ〈 συα θυαλιφιχαο χοmο δεφιχιεντε ου νο. 
6.11.2 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ ◊ περχια mδιχα χοm υmα ηορα δε αντεχεδνχια, mυνιδοσ δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ ε δε 
λαυδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ θυε αντεχεδεm ασ περχιασ mδιχασ, θυε ατεστε α εσπχιε ε ο 
γραυ ου νϖελ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (ΧΙD−10), χονφορmε 
εσπεχιφιχαδο νο Dεχρετο ν≡ 3.298/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ, ε ο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018, βεm χοmο ◊ προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια, βεm χοmο ◊ 
προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια ε, σε φορ ο χασο, δε εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ εσπεχφιχοσ θυε χοmπροϖεm α δεφιχινχια φσιχα. 
6.11.3 Ο λαυδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) σερ〈 ρετιδο πελο ΧΡΕΑ−ΤΟ πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δα περχια mδιχα.  
6.11.4 Θυανδο σε τραταρ δε δεφιχινχια αυδιτιϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ, αλm δο λαυδο mδιχο, εξαmε αυδιοmτριχο (αυδιοmετρια) (οριγιναλ 
ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), ρεαλιζαδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ. 
6.11.5 Θυανδο σε τραταρ δε δεφιχινχια ϖισυαλ, ο λαυδο mδιχο δεϖερ〈 χοντερ ινφορmα⌡εσ εξπρεσσασ σοβρε α αχυιδαδε ϖισυαλ αφεριδα χοm ε σεm 
χορρεο ε σοβρε ο σοmατ⌠ριο δα mεδιδα δο χαmπο ϖισυαλ εm αmβοσ οσ οληοσ. 
6.11.6 Περδερ〈 ο διρειτο δε ιντεγραρ α λιστα δε χλασσιφιχαο δοσ ΠΧD, ο χανδιδατο θυε, πορ οχασιο δα περχια mδιχα, νο απρεσενταρ λαυδο mδιχο 
(οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), θυε απρεσενταρ λαυδο θυε νο τενηα σιδο εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ ου δειξαρ δε χυmπριρ ασ 
εξιγνχιασ δε θυε τραταm οσ συβιτενσ 6.11.4 ε 6.11.5 δεστε εδιταλ, βεm χοmο ο θυε νο φορ χονσιδεραδο πεσσοα χοm δεφιχινχια να περχια mδιχα ου, 
αινδα, θυε νο χοmπαρεχερ ◊ περχια. 
6.11.7 Ο χανδιδατο θυε νο φορ χονσιδεραδο χοm δεφιχινχια να περχια mδιχα, χασο σεϕα απροϖαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο, φιγυραρ〈 να λιστα δε 
χλασσιφιχαο γεραλ δε αmπλα χονχορρνχια. 
6.11.8 Ο χανδιδατο θυε, νο ατο δα ινσχριο, δεχλαραρ−σε χοm δεφιχινχια, σε φορ χονσιδεραδο πεσσοα χοm δεφιχινχια να περχια mδιχα ε νο φορ 
ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, τερ〈 σευ νοmε πυβλιχαδο εm λιστα ◊ παρτε ε φιγυραρ〈 ταmβm να λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ δε αmπλα χονχορρνχια. 
 
7 DΟΣ ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ Α ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΕΣΠΕΧΙΑΛ 
7.1 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα δεϖερ〈:  
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ), α(σ) οπο(⌡εσ) χορρεσπονδεντε(σ) αοσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ 
νεχεσσ〈ριοσ, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα, πρεενχηενδο χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ σολιχιταδοσ; ε 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ; ε α 
ιmαγεm λεγϖελ δο λαυδο mδιχο, εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ, θυε δεϖε ατεσταρ α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δε συα δεφιχινχια, δοενα ου λιmιταο 
φσιχα, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο IﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉàSWàDﾗWﾐN;ゲàふCIDどヱヰぶがàケ┌Wàﾃ┌ゲデｷaｷケ┌Wàﾗà;デWﾐSｷﾏεντο εσπεχιαλ 
σολιχιταδο, βεm χοmο χοντερ α ασσινατυρα ε ο χαριmβο δο mδιχο χοm ο νmερο δε συα ινσχριο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ΧΡΜ), εξχετο 
παρα ασ χονδι⌡εσ δισποστασ νοσ συβιτενσ 7.2.1, 7.4 ε 7.5. 
7.2 Χασο οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ νεχεσσιταδοσ πελο χανδιδατο παρα α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο νο εστεϕαm εντρε αθυελεσ ελενχαδοσ νο 
σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχρｷN?ﾗがàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàSW┗Wヴ=à;ゲゲｷﾐ;ﾉ;ヴàﾗàI;ﾏヮﾗàさﾗ┌デヴﾗゲざàWがàWﾏàゲWｪ┌ｷS;がàSWゲIヴεϖερ ο(σ) ρεχυρσο(σ) νεχεσσ〈ριο(σ). 
7.2.1 Χασο ο ρεχυρσο εσπεχιαλ νεχεσσιταδο πελο χανδιδατο παρα α ρεαλιζαο δα(σ) προϖα(σ) σεϕα απενασ χαδειρα παρα χανηοτο, δεϖερ〈 σερ ενϖιαδο, να 
φορmα δεφινιδα νο συβιτεm 7.1 δεστε εδιταλ, απενασ ο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ. 
7.3 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νεχεσσιταρ δε τεmπο αδιχιοναλ παρα α ρεαλιζαο δα(σ) προϖα(σ) δεϖερ〈, αλm δε χυmπριρ ασ φορmαλιδαδεσ δο 
συβιτεm 7.1 δεστε εδιταλ, απρεσενταρ, εm σευ λαυδο mδιχο, παρεχερ θυε ϕυστιφιθυε α νεχεσσιδαδε δε τεmπο αδιχιοναλ εmιτιδα πορ εσπεχιαλιστα δα 〈ρεα 
δε συα δεφιχινχια, χονφορmε πρεϖ ο αρτιγο 4, ♣ 2≡ , δο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018, ε συασ αλτερα⌡εσ.  
7.3.1 Ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ ο λαυδο mδιχο χοm παρεχερ θυε ϕυστιφιθυε α χονχεσσο δο τεmπο αδιχιοναλ τερ〈 α σολιχιταο ινδεφεριδα. 
7.3.2 Ο χανδιδατο θυε τεϖε ο ατενδιmεντο εσπεχιαλ δε τεmπο αδιχιοναλ δεφεριδο παρα α ρεαλιζαο δε προϖα(σ), χασο νο σεϕα χονσιδεραδο δεφιχιεντε 
να περχια mδιχα, σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, πορ δεσχυmπριρ ο συβιτεm 19.3 δεστε εδιταλ. 
7.4 Α χανδιδατα θυε τιϖερ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο δεϖερ〈: 
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ), α οπο χορρεσπονδεντε ◊ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ δυραντε α 
ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα, πρεενχηενδο χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ 
σολιχιταδοσ; ε 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ; ε α 
ιmαγεm λεγϖελ δα χερτιδο δε νασχιmεντο δα χριανα (χασο α χριανα αινδα νο τενηα νασχιδο ατ α δατα εσταβελεχιδα νο συβιτεm 7.7 δεστε εδιταλ, α 
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χ⌠πια δα χερτιδο δε νασχιmεντο ποδερ〈 σερ συβστιτυδα πορ δοχυmεντο εmιτιδο πελο mδιχο οβστετρα, χοm ο ρεσπεχτιϖο ΧΡΜ, θυε ατεστε α δατα 
προϖ〈ϖελ δο νασχιmεντο). 
7.4.1 Α χανδιδατα δεϖερ〈 λεϖαρ, νο δια δε ρεαλιζαο δα ρεσπεχτιϖα φασε, υm αχοmπανηαντε αδυλτο θυε φιχαρ〈 εm σαλα ρεσερϖαδα ε σερ〈 ο ρεσπονσ〈ϖελ πελα 
γυαρδα δα χριανα. Α χανδιδατα θυε νο λεϖαρ αχοmπανηαντε αδυλτο νο ποδερ〈 περmανεχερ χοm α χριανα νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δα ρεσπεχτιϖα φασε. 
7.4.2 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο δισπονιβιλιζαρ〈 αχοmπανηαντε παρα γυαρδα δε χριανα. 
7.4.2.1 Ο αχοmπανηαντε σοmεντε τερ〈 αχεσσο αο λοχαλ δα προϖα ατ ο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο παρα ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ, φιχανδο χοm α χριανα 
λαχτεντε εm σαλα ρεσερϖαδα παρα α φιναλιδαδε δε γυαρδα, πρ⌠ξιmα αο λοχαλ δε απλιχαο δα προϖα. 
7.5 Ο χανδιδατο θυε φορ αmπαραδο πελα Λει ν≡ 10.826/2003 ε νεχεσσιταρ ρεαλιζαρ ασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο αρmαδο δεϖερ〈: 
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρぶがà ;àﾗヮN?ﾗà さﾗ┌デヴﾗゲざà Wà SWゲIヴW┗Wヴà ;à ﾐWIWゲゲｷS;SWà Iﾗρρεσπονδεντε ◊ 
πορταρ αρmα δυραντε α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα, πρεενχηενδο χορρεταmεντε οσ 
ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ σολιχιταδοσ; ε 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο χερτιφιχαδο δε Ρεγιστρο δε Αρmα δε Φογο ε δα Αυτοριζαο δε Πορτε, χονφορmε 
δεφινιδοσ να ρεφεριδα λει. 
7.5.1 Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm αmπαραδοσ πελα Λει ν≡ 10.826/2003 νο ποδερο πορταρ αρmασ νο αmβιεντε δε ρεαλιζαο δασ φασεσ. 
7.6 Ο χανδιδατο θυε, πορ mοτιϖο δε δοενα ου πορ λιmιταο φσιχα, νεχεσσιταρ υτιλιζαρ, δυραντε α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο, οβϕετοσ, 
δισποσιτιϖοσ ου πρ⌠τεσεσ χυϕο υσο νο εστεϕα εξπρεσσαmεντε πρεϖιστο/περmιτιδο νεστε εδιταλ, νεm ρελαχιοναδο νασ οπ⌡εσ δε ρεχυρσοσ εσπεχιαισ 
νεχεσσ〈ριοσ ελενχαδασ νο σισデWﾏ;à WﾉWデヴﾚﾐｷIﾗà SWà ｷﾐゲIヴｷN?ﾗがà SW┗Wヴ=à ;ゲゲｷﾐ;ﾉ;ヴà ﾗà I;ﾏヮﾗà さﾗ┌デヴﾗゲざà ﾐο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, δεσχρεϖερ α 
νεχεσσιδαδε χορρεσπονδεντε ε απρεσενταρ λαυδο mδιχο θυε ινδιθυε ε ϕυστιφιθυε ο ατενδιmεντο σολιχιταδο, να φορmα εσταβελεχιδα νο συβιτεm 7.1 ε 
νο πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 7.7 δεστε εδιταλ. 
7.7 Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα νο ατο δα ινσχριο ε ο ενϖιο, ϖια υπλοαδ, δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια χιταδα νεστε ιτεm 
δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδο ατ ασ 18 ηορασ δο δια 24 δε σετεmβρο δε 2019がàWﾏà;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲàIﾗﾏàW┝デWﾐゲ?ﾗàさくｪｷaざがàさくヮﾐｪざがàさくﾃヮWｪざàﾗ┌àさくヮSaざàWàIﾗﾏàデ;ﾏ;ﾐｴﾗ δε ατ 
200ΚΒ. Σερ〈 περmιτιδο ο ενϖιο δε ατ 2 (δοισ) αρθυιϖοσ. Απ⌠σ α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο σερ〈 περmιτιδα α εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ ου α 
ινχλυσο δε νοϖοσ αρθυιϖοσ. 
7.7.1 Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια να φορmα εσταβελεχιδα νεστε ιτεm ου θυε ενϖιαρ α δοχυmενταο ινχοmπλετα ου 
ιλεγϖελ νο τερ〈 α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ δεφεριδα. 
7.7.2 Α σολιχιταο ρεαλιζαδα απ⌠σ ο περοδο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 7.7 δεστε εδιταλ σερ〈 ινδεφεριδα.  
7.7.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια χιταδα νεστε ιτεm.  
7.7.4 Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια πορ mειο δε χαρτα ρεγιστραδα 
παρα χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ.  
7.7.5 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ 
θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο α σευ δεστινο, ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, 
βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. 
7.7.6 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ ου ενϖιαδοσ φορα δο πραζο, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια χορρειο ελετρνιχο ε/ου ϖια ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο. 
7.8 Οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ σολιχιταδοσ πελο χανδιδατο δεϖερο σερ ϕυστιφιχαδοσ, να φορmα δεφινιδα νεστε ιτεm. Σερο ινδεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ σολιχιταδοσ 
θυε νο σεϕαm ρεσπαλδαδοσ πελο λαυδο mδιχο ε οσ ρεχυρσοσ θυε εστεϕαm δεσχριτοσ νο λαυδο mδιχο απρεσενταδο, mασ θυε νο φοραm σολιχιταδοσ 
πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο. 
7.9 Ο χανδιδατο θυε νο σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ νο ατο δε ινσχριο ε νο εσπεχιφιχαρ θυαισ ρεχυρσοσ σερο νεχεσσ〈ριοσ παρα ταλ ατενδιmεντο 
τερ〈 α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ινδεφεριδα. Απενασ ο ενϖιο δε λαυδο/δοχυmεντοσ νο  συφιχιεντε παρα ο χανδιδατο τερ συα σολιχιταο δε 
ατενδιmεντο δεφεριδα. 
7.10 Να σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ θυε ενϖολϖα υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ τεχνολ⌠γιχοσ, χασο οχορρα εϖεντυαλ φαληα δεσσεσ ρεχυρσοσ νο δια δε 
απλιχαο δα προϖα, ποδερ〈 σερ δισπονιβιλιζαδο ατενδιmεντο εθυιϖαλεντε, οβσερϖαδασ ασ χονδι⌡εσ δε ϖιαβιλιδαδε. 
7.11 Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, εm θυαλθυερ χασο, σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο οσ χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε δε ραζοαβιλιδαδε. 
7.12 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε 
ατενδιmεντο εσπεχιαλ να δατα προϖ〈ϖελ δε 02 δε ουτυβρο δε 2019. 
7.12.1 Dο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ χαβερ〈 ρεχυρσο, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 16 δεστε εδιταλ. 
7.12.2 Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δε ταισ σολιχιτα⌡εσ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 08 δε ουτυβρο δε 2019. 
7.13 Α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νο ιτεm 7 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αο πλειτο δα σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ. 
 
8 DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΝΕΓΡΟΣ (Χοτα ΠΠΠ) 
8.1 Dασ ϖαγασ δεστιναδασ α χαδα χαργο ε δασ θυε ϖιερεm α σερ χριαδασ δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, 20% σερο προϖιδασ να φορmα 
δα Λει ν≡ 12.990/2014.  
8.1.1 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ ρεσυλτε εm νmερο φραχιοναδο, εστε σερ〈 ελεϖαδο ατ ο πριmειρο νmερο ιντειρο 
συβσεθυεντε, εm χασο δε φραο ιγυαλ ου mαιορ θυε 0,5, ου διmινυδο παρα ο νmερο ιντειρο ιmεδιαταmεντε ινφεριορ, εm χασο δε φραο mενορ θυε 
0,5, νοσ τερmοσ δο ♣ 2≡ δο αρτιγο 1 δα Λει ν≡ 12.990/2014.  
8.1.2 Σοmεντε ηαϖερ〈 ρεσερϖα ιmεδιατα δε ϖαγασ παρα οσ χανδιδατοσ θυε σε αυτο δεχλαραρεm νεγροσ νοσ χαργοσ χοm νmερο δε ϖαγασ ιγυαλ ου συπεριορ 
α 3 (τρσ).  
8.1.3 Παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈, νο ατο δα ινσχριο, οπταρ πορ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ νεγροσ ε αυτοδεχλαραρ−
σε νεγρο, χονφορmε θυεσιτο χορ ου ραα υτιλιζαδο πελα Φυνδαο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε Γεογραφια ε Εστατστιχα に ΙΒΓΕ. 
8.1.3.1 Ατ ο φιναλ δο περοδο δε ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο, σερ〈 φαχυλταδο αο χανδιδατο δεσιστιρ δε χονχορρερ πελο σιστεmα δε ρεσερϖα δε ϖαγασ 
παρα χανδιδατοσ νεγροσ. Παρα ταντο, δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο πορ mειο δο ε−mαιλ χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ. 
8.1.4 Α αυτοδεχλαραο δο χανδιδατο γοζα δα πρεσυνο ρελατιϖα δε ϖεραχιδαδε; τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο; ε σερ〈 χονφιρmαδα 
mεδιαντε προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο 
8.1.5 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο mοmεντο δε ινσχριο σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, να φορmα δο αρτιγο 2 δα Πορταρια Νορmατιϖα ν≡ 4/2018. 
8.1.6 Ο χανδιδατο θυε, νο ατο δα ινσχριο, νο δεχλαραρ α οπο δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα πεσσοασ νεγρασ, χονφορmε δετερmιναδο νο 
συβιτεm 8.1.3 δεστε εδιταλ, δειξαρ〈 δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ νεγρασ ε νο ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο εm φαϖορ δε συα σιτυαο. 
8.1.7 Ο χανδιδατο θυε σε αυτοδεχλαραρ νεγρο παρτιχιπαρ〈 δο Χονχυρσο Πβλιχο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε σε ρεφερε ◊ 
προϖα απλιχαδα, αο σευ χοντεδο, ◊ αϖαλιαο ε αοσ χριτριοσ δε απροϖαο, αο ηορ〈ριο ε λοχαλ δε απλιχαο δα προϖα ε ◊ νοτα mνιmα εξιγιδα παρα 
τοδοσ οσ δεmαισ χανδιδατοσ ε τοδασ ασ δεmαισ νορmασ δε ρεγνχια δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

https://concursos.quadrix.org.br/
http://www.quadrix.org.br/
http://www.quadrix.org.br/
mailto:contato@quadrix.org.br


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7  

 

 

8.1.8 Ο χανδιδατο θυε σε αυτοδεχλαραρ νεγρο χονχορρερ〈 χονχοmιταντεmεντε ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σε ατενδερεm α εσσα 
χονδιο, ε ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα χονχορρνχια, δε αχορδο χοm α συα χλασσιφιχαο νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
8.2 DΟ ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟ DΕ ΗΕΤΕΡΟΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΧΟΜΠΛΕΜΕΝΤΑΡ ℵ ΑΥΤΟDΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΝΕΓΡΟΣ 
8.2.1 Ο χανδιδατο θυε σε αυτοδεχλαρου νεγρο νο ατο δε ινσχριο, να φορmα εσταβελεχιδα να Λει ν≡ 12.990/2014, χασο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο εm τοδασ 
ασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο, σερ〈 χονϖοχ;Sﾗàヮ;ヴ;àゲ┌HﾏWデWヴどゲε αο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο, εm χυmπριmεντο α Πορταρια Νορmατιϖα ν≡ 
4/2018, προmοϖιδο πορ υmα χοmισσο δεσιγναδα παρα ταλ φιm, σοβ ρεσπονσαβιλιδαδε δο ΧΡΕΑ−ΤΟ ε δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ.  
8.2.2 Χονσιδερα−σε προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο α ιδεντιφιχαο πορ τερχειροσ δα χονδιο αυτοδεχλαραδα. 
8.2.3 Σερ〈 χονϖοχαδα παρα ο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο, νο mνιmο, α θυαντιδαδε δε χανδιδατοσ εθυιϖαλεντε α τρσ ϖεζεσ ο νmερο δε ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ νεγρασ πρεϖιστασ νεστε εδιταλ ου δεζ χανδιδατοσ, ο θυε φορ mαιορ, ρεσγυαρδαδασ ασ χονδι⌡εσ δε απροϖαο εσταβελεχιδασ νεστε εδιταλ. 
8.2.4 Οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ δεντρο δο θυαντιτατιϖο πρεϖιστο νο συβιτεm αντεριορ δεστε εδιταλ σερο χονϖοχαδοσ παρα παρτιχιπαρεm δο προχεδιmεντο 
δε ηετεροιδεντιφιχαο. 
8.2.5 Ο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 προmοϖιδο σοβ α φορmα πρεσενχιαλ ου τελεπρεσενχιαλ, mεδιαντε υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ δε τεχνολογια 
δε χοmυνιχαο. 
8.2.6 Α αϖαλιαο νο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο υτιλιζαρ〈 εξχλυσιϖαmεντε ο χριτριο φενοτπιχο παρα αφεριο δα χονδιο δεχλαραδα πελο χανδιδατο. 
8.2.6.1 Σερο χονσιδεραδασ ασ χαραχτερστιχασ φενοτπιχασ δο χανδιδατο αο τεmπο δε ρεαλιζαο δο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο. 
8.2.7 Νο σερο χονσιδεραδοσ θυαισθυερ ρεγιστροσ ου δοχυmεντοσ πρετριτοσ εϖεντυαλmεντε απρεσενταδοσ, ινχλυσιϖε ιmαγεm ε χερτιδ⌡εσ ρεφερεντεσ α 
χονφιρmαο εm προχεδιmεντοσ δε ηετεροιδεντιφιχαο ρεαλιζαδοσ εm χονχυρσοσ πβλιχοσ φεδεραισ, εσταδυαισ, διστριταισ ε mυνιχιπαισ. 
8.2.8 Σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε: 
α) νο φορ χονσιδεραδο νεγρο πελα χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο, χονφορmε πρεϖιστο νο αρτιγο 2, παρ〈γραφο νιχο, δα Λει ν≡ 12.990/2014, ε νο αρτιγο 11 δα 
Πορταρια Νορmατιϖα ν≡ 4/2018 ε αινδα θυε τενηαm οβτιδο νοτα συφιχιεντε παρα απροϖαο να αmπλα χονχορρνχια ε ινδεπενδεντε δε αλεγαο δε βοα−φ; 
β) σε ρεχυσαρ α σεγυιρ οσ προχεδιmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα ρεαλιζαο δο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο; 
χ) πρεσταρ δεχλαραο φαλσα; 
δ) νο χοmπαρεχερ αο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο. 
8.2.8.1 Α ελιmιναο δε χανδιδατο πορ νο χονφιρmαο δα αυτοδεχλαραο νο ενσεϕα ο δεϖερ δε χονϖοχαρ συπλεmενταρmεντε χανδιδατοσ νο 
χονϖοχαδοσ παρα ο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο. 
8.2.8.2 Να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο δε δεχλαραο φαλσα, ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ε, σε ηουϖερ σιδο νοmεαδο, φιχαρ〈 συϕειτο ◊ 
ανυλαο δα συα αδmισσο αο σερϖιο ου εmπρεγο πβλιχο, απ⌠σ προχεδιmεντο αδmινιστρατιϖο εm θυε ληε σεϕαm ασσεγυραδοσ ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα 
δεφεσα, σεm πρεϕυζο δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ. 
8.2.9 Οσ χανδιδατοσ νεγροσ απροϖαδοσ δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ εφετιϖασ οφερεχιδο ◊ αmπλα χονχορρνχια νο πρεενχηερο ασ ϖαγασ  ρεσερϖαδασ α 
χανδιδατοσ νεγροσ, σενδο, δεσσα φορmα, αυτοmατιχαmεντε εξχλυδοσ δα λιστα δε χανδιδατοσ νεγροσ απροϖαδοσ. 
8.2.10 Εm χασο δε δεσιστνχια δε χανδιδατο νεγρο απροϖαδο εm ϖαγα ρεσερϖαδα, α ϖαγα σερ〈 πρεενχηιδα πελο χανδιδατο νεγρο ποστερ ιορmεντε 
χλασσιφιχαδο. 
8.2.11 Να ηιπ⌠τεσε δε νο ηαϖερ χανδιδατοσ νεγροσ απροϖαδοσ εm νmερο συφιχιεντε παρα θυε σεϕαm οχυπαδασ ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ασ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ 
σερο ρεϖερτιδασ παρα αmπλα χονχορρνχια ε σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο γεραλ πορ χαργο. 
8.2.12 Α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ρεσπειταρ〈 οσ χριτριοσ δε αλτερννχια ε δε προπορχιοναλιδαδε, θυε χονσιδεραm α ρελαο εντρε ο νmερο 
τοταλ δε ϖαγασ ε ο νmερο δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ε α χανδιδατοσ νεγροσ. 
8.2.13 Ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ. 
8.2.13.1 Dο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο χαβερ〈 ρεχυρσο, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 16 δεστε εδιταλ, θυε σερ〈 
αναλισαδο πορ χοmισσο ρεχυρσαλ. 
8.2.13.2 Dασ δεχισ⌡εσ δα χοmισσο ρεχυρσαλ νο χαβερ〈 ρεχυρσο. 
8.2.14 Ο ρεσυλταδο δο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο τερ〈 ϖαλιδαδε απενασ παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο, νο σερϖινδο παρα ουτρασ φιναλιδαδεσ. 
8.2.15 Ο ενθυαδραmεντο ου νο δο χανδιδατο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα νο σε χονφιγυρα ατο δισχριmινατ⌠ριο δε θυαλθυερ νατυρεζα.  
8.2.16 Α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νο ιτεm 8 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αο πλειτο δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ. 
 
9 DΑΣ ΦΑΣΕΣ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
 
α) Χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο 
Νmερο  
δε ιτενσ 

Πεσο Ποντοσ Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 100 1 100 
Ελιmινατ⌠ριο ε 
χλασσιφιχατ⌠ριο 

 
β) Χαργοσ δε νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο  

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο 
Νmερο  
δε ιτενσ 

Πεσο Ποντοσ Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 

Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 30 1 30 

Ελιmινατ⌠ριο ε 
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Χονηεχιmεντοσ Χοmπλεmενταρεσ 40 1 40 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 50 1 50 

2 Προϖα Dισχυρσιϖα  10 
Ελιmινατ⌠ριο ε 
χλασσιφιχατ⌠ριο 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.quadrix.org.br/
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χ) Χαργοσ δε νϖελ συπεριορ (εξχετο Αδϖογαδο) 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο 
Νmερο  
δε ιτενσ 

Πεσο Ποντοσ Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 

Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 30 1 30 

Ελιmινατ⌠ριο ε 
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Χονηεχιmεντοσ Χοmπλεmενταρεσ 40 1 40 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 50 1 50 

2 Προϖα Dισχυρσιϖα  10 
Ελιmινατ⌠ριο ε 
χλασσιφιχατ⌠ριο 

 
δ) Χαργο δε νϖελ συπεριορ (Αδϖογαδο) 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο 
Νmερο  
δε ιτενσ 

Πεσο Ποντοσ Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 

Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 30 1 30 

Ελιmινατ⌠ριο ε 
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Χονηεχιmεντοσ Χοmπλεmενταρεσ 40 1 40 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 50 1 50 

2 Προϖα Dισχυρσιϖα  10 
Ελιmινατ⌠ριο ε 
χλασσιφιχατ⌠ριο 

3 Αϖαλιαο δε Ττυλοσ  5 Χλασσιφιχατ⌠ριο 

 
10 DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ 
10.1 Α προϖα οβϕετιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, σερ〈 χοmποστα δε 120 (χεντο ε ϖιντε) ιτενσ, ϖαλερ〈 120,00 ποντοσ ε αϖαλιαρ〈 ασ 
ηαβιλιδαδεσ ε οσ χονηεχιmεντοσ δο χανδιδατο, χονφορmε ιτεm 9 δεστε εδιταλ.  
10.2 Χαδα 〈ρεα δε χονηεχιmεντο σερ〈 χονστιτυδα δε ιτενσ παρα ϕυλγαmεντο, αγρυπαδοσ πορ χοmανδοσ θυε δεϖερο σερ ρεσπειταδοσ. Ο ϕυλγαmεντο δε 
χαδα ιτεm σερ〈 ΧΕΡΤΟ ου ΕΡΡΑDΟ, δε αχορδο χοm ο(σ) χοmανδο(σ) α θυε σε ρεφερε ο ιτεm. Ηαϖερ〈, νο χαρτο−ρεσποστα, παρα χαδα ιτεm, δυασ 〈ρεασ δε 
mαρχαο: α 〈ρεα δεσιγναδα χοm α λετρα Χ, θυε δεϖερ〈 σερ πρεενχηιδα πελο χανδιδατο χασο ϕυλγυε ο ιτεm ΧΕΡΤΟ, ε α 〈ρεα δεσιγναδα χοm α λετρα Ε, θυε 
δεϖερ〈 σερ πρεενχηιδα πελο χανδιδατο χασο ϕυλγυε ο ιτεm ΕΡΡΑDΟ. 
10.3 Παρα οβτερ ποντυαο νο ιτεm, ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαρχαρ υmα, ε σοmεντε υmα, δασ δυασ 〈ρεασ δο χαρτο−ρεσποστα. 
10.4 Οσ ιτενσ δα προϖα οβϕετιϖα ποδερο αϖαλιαρ ηαβιλιδαδεσ ρελαχιοναδασ ◊ απλιχαο δο χονηεχιmεντο, αβρανγενδο χοmπρεενσο, αν〈λισε, σντεσε ε 
αϖαλιαο, ϖαλοριζανδο ο ραχιοχνιο ε ενϖολϖενδο σιτυα⌡εσ ρελαχιοναδασ ◊σ ατριβυι⌡εσ δο χαργο ε αο χοντεδο προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ΙΙ 
δεστε εδιταλ. 
10.4.1 Χαδα ιτεm δα προϖα οβϕετιϖα ποδερ〈 χοντεmπλαρ mαισ δε υmα ηαβιλιδαδε ε mαισ δε υm χονηεχιmεντο ρελατιϖο ◊ ρεσπεχτιϖα 〈ρεα δε 
χονηεχιmεντο. 
10.5 Α δεσχριο δεταληαδα δο χοντεδο προγραm〈τιχο εστ〈 δισποστα νο Ανεξο ΙΙ δεστε εδιταλ. 
 
10.6 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ 
10.6.1 Α προϖα οβϕετιϖα σερ〈 χορριγιδα πορ mειο δε προχεσσαmεντο ελετρνιχο, α παρτιρ δασ mαρχα⌡εσ φειτασ πελοσ χανδιδατοσ νο χαρτο−ρεσποστα. 
10.6.2 Α νοτα εm χαδα ιτεm δα προϖα οβϕετιϖα σερ〈 ιγυαλ α: 1,00 ποντο, χασο α ρεσποστα δο χανδιδατο εστεϕα εm χονχορδνχια χοm ο γαβαριτο οφιχιαλ 
δεφινιτιϖο δα προϖα; 0,50 ποντο νεγατιϖο, χασο α ρεσποστα δο χανδιδατο εστεϕα εm δισχορδνχια χοm ο γαβαριτο οφιχιαλ δεφινιτιϖο δα προϖα; 0,00, χασο 
νο ηαϕα mαρχαο ου ηαϕα mαρχαο δυπλα (Χ ε Ε).  
10.6.3 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ, σερ〈 απροϖαδο να προϖα οβϕετιϖα ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 
37,00 ποντοσ να 〈ρεα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ. 
10.6.4 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ mδιο, νϖελ mδιο/τχνιχο ε νϖελ συπεριορ, σερ〈 απροϖαδο να προϖα οβϕετιϖα ο χανδιδατο θυε, 
χυmυλατιϖαmεντε:  
α) οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 10,00 ποντοσ να 〈ρεα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ;  
β) οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 16,00 ποντοσ να 〈ρεα δε Χονηεχιmεντοσ Χοmπλεmενταρεσ;  
χ) οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 17,00 ποντοσ να 〈ρεα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ; ε 
δ) εστιϖερ χλασσιφιχαδο παρα α χορρεο δα προϖα δισχυρσιϖα, δε αχορδο χοm ο θυαντιτατιϖο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 11.8.2 δεστε εδιταλ. 
10.6.5 Ο χανδιδατο νο ηαβιλιταδο να προϖα οβϕετιϖα ε χλασσιφιχαδο παρα χορρεο δα προϖα δισχυρσιϖα, να φορmα δο δισποστο νοσ συβιτενσ αντεριορεσ, 
σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χονσιδεραδο ρεπροϖαδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, ε νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
10.6.6 Α ποντυαο φιναλ δε χαδα χανδιδατο να προϖα οβϕετιϖα σερ〈 οβτιδα πελα σοmα δασ νοτασ οβτιδασ εm χαδα 〈ρεα δε χονηεχιmεντο. 
 
11 DΑ ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ  
11.1 Α προϖα δισχυρσιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, σερ〈 απλιχαδα παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο, νϖελ mδιο/τχνιχο ε νϖελ συπεριορ νο 
mεσmο δια ε δεντρο δοσ πραζοσ δε δυραο πρεϖιστοσ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα οβϕετιϖα ε ϖαλερ〈 10,00 ποντοσ.  
11.2 Παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, α προϖα δισχυρσιϖα χονσιστιρ〈 εm ρεδαο δε τεξτο δισσερτατιϖο, δε ατ 30 λινηασ, αχερχα δε τεmα βασεαδο νοσ 
χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ δο ρεσπεχτιϖο χαργο, χονφορmε οσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ χονσταντεσ νο Ανεξο ΙΙ δεστε εδιταλ. 
11.3 Παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο, α προϖα δισχυρσιϖα χονσιστιρ〈 εm ρεδαο δε τεξτο δε γνεροσ τεξτυαισ/δισχυρσιϖοσ, δε ατ 30 
λινηασ, αχερχα δε τεmα βασεαδο νοσ πρινχιπαισ αχοντεχιmεντοσ ε ασσυντοσ δα ατυαλιδαδε θυε ενϖολϖεm ο Βρασιλ ε ο mυνδο. 
11.4 Α προϖα δισχυρσιϖα δεϖερ〈 σερ mανυσχριτα, εm λετρα λεγϖελ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, νο σενδο περmιτιδα α ιντερφερνχια 
ε/ου α παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, θυε ιmποσσιβιλιτε α ρεδαο πελο πρ⌠πριο χανδιδατο ε δε χανδιδατο 
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θυε τενηα σολιχιταδο ατενδιmεντο εσπεχιαλ, οβσερϖαδο ο δισποστο νο ιτεm 7 δεστε εδιταλ. Νεσσε χασο, ο χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ υm φισχαλ δο 
ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δεϖιδαmεντε τρειναδο, παρα ο θυαλ δεϖερ〈 διταρ ο τεξτο, εσπεχιφιχανδο οραλmεντε α γραφια δασ παλαϖρασ ε οσ σιναισ γρ〈φιχοσ δε 
ποντυαο. 
11.5 Α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο δα προϖα δισχυρσιϖα νο ποδερ〈 σερ ασσιναδα, ρυβριχαδα, νεm χοντερ, εm ουτρο λοχαλ θυε νο ο απροπριαδο, θυαλθυερ 
παλαϖρα ου mαρχα θυε α ιδεντιφιθυε, σοβ πενα δε ανυλαο. Ασσιm, α δετεχο δε θυαλθυερ mαρχα ιδεντιφιχαδορα νο εσπαο δεστιναδο ◊ τρανσχριο δε 
τεξτο δεφινιτιϖο αχαρρεταρ〈 α ανυλαο δα προϖα δο χανδιδατο. 
11.6 Α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α αϖαλιαο δα προϖα δισχυρσιϖα. Α φοληα παρα ρασχυνηο, χοντιδα νο χαδερνο δε 
προϖασ,  δε πρεενχηιmεντο φαχυλτατιϖο ε νο ϖαλερ〈 παρα ταλ φιναλιδαδε. 
11.7 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 εφετυαρ χονσυλτα α θυαισθυερ φοντεσ παρα αυξλιο να ρεσολυο ε να ιντερπρεταο δα προϖα δισχυρσιϖα. 
 
11.8 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ  
11.8.1 Α προϖα δισχυρσιϖα σερ〈 αϖαλιαδα θυαντο αο δοmνιο δο χοντεδο δοσ ασπεχτοσ φορmαισ, τεξτυαισ ε τχνιχοσ, βεm χοmο θυαντο α χαπαχιδαδε δε 
εξπρεσσο να mοδαλιδαδε εσχριτα, πορ mειο δο υσο δασ νορmασ δο ρεγιστρο φορmαλ χυλτο δα Λνγυα Πορτυγυεσα  
11.8.2 Σοmεντε σερο χορριγιδασ ασ προϖασ δισχυρσιϖασ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ να προϖα οβϕετιϖα ε χλασσιφιχαδοσ, πορ χαργο, ατ ο λιmιτε δε 2 (δυασ) 
ϖεζεσ α θυαντιδαδε τοταλ δε ϖαγασ, ου νο mνιmο 25 (ϖιντε ε χινχο), ρεσπειταδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα χολοχαο, χονφορmε θυαδρο α σεγυιρ: 
 

Χοδ Χαργο 
Αmπλα Χονχορρνχια 
χλασσιφιχαδοσ ατ α 

ποσιο 

Χανδιδατοσ νεγροσ 
χλασσιφιχαδοσ ατ α 

ποσιο 

Χανδιδατοσ χοm 
δεφιχινχια χλασσιφιχαδοσ 

ατ α ποσιο 
Τοταλ  

200 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο − Αραγυανα/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

201 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο − Αυγυστιν⌠πολισ/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

202 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο − Γυαρα/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

203 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο − Γυρυπι/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

204 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο − Παλmασ/ΤΟ 58≡ 16≡ 6≡ 80 

205 Αγεντε Αδmινιστρατιϖο − Παρασο/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

210 Μοτοριστα 18≡ 5≡ 2≡ 25 

300 Αγεντε δε Φισχαλιζαο − Αυγυστιν⌠πολισ/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

301 Αγεντε δε Φισχαλιζαο − Γυρυπι/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

302 Αγεντε δε Φισχαλιζαο − Παλmασ/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

303 Αγεντε δε Φισχαλιζαο − Παρασο/ΤΟ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

400 Αδϖογαδο  18≡ 5≡ 2≡ 25 

401 Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο 18≡ 5≡ 2≡ 25 

402 Αναλιστα δε Σιστεmασ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

403 Χονταδορ 18≡ 5≡ 2≡ 25 

 
11.8.3 Να ηιπ⌠τεσε δε νο ηαϖερ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νασ λιστασ δε Χοτα ΠΠΠ ε χοτα ΠΧD, εm νmερο συφιχιεντε ινφορmαδο να ταβελα δο συβιτεm 
αντεριορ, ασ ποσι⌡εσ ρεmανεσχεντεσ σερο ρεϖερτιδασ παρα αmπλα χονχορρνχια ε σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβσερϖαδα α 
ορδεm δε χλασσιφιχαο νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
11.8.4 Ο χανδιδατο νο χλασσιφιχαδο παρα εφειτο δε χορρεο δα προϖα δισχυρσιϖα, να φορmα δο δισποστο νο συβιτεm 11.8.2 δεστε εδιταλ, σερ〈 
αυτοmατιχαmεντε χονσιδεραδο ρεπροϖαδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, ε νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
11.8.5 Α προϖα δισχυρσιϖα σερ〈 χορριγιδα δε αχορδο χοm ο Νοϖο Αχορδο Ορτογρ〈φιχο, εm ϖιγορ δεσδε 1≡ δε ϕανειρο δε 2009 ε χονφορmε χριτριοσ α σεγυιρ: 
Ι. ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΦΟΡΜΑΙΣ Ε ΤΕΞΤΥΑΙΣ (ϖαλορ: 10,00 ποντοσ) 
α) Χοερνχια (ΧΡ): Σερ〈 ϖεριφιχαδα α χοερνχια δε σεντιδο, δε χονστρυο ε γλοβαλ. Α ποντυαο τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 2,50 ποντοσ; 
β) Χοεσο (ΧΣ): Σερ〈 ϖεριφιχαδα α χονεξο εντρε οσ ελεmεντοσ φορmαδορεσ δο τεξτο (παρ〈γραφοσ, ιδειασ, περοδοσ, ορα⌡εσ ε αργυmεντοσ). Α ποντυαο 
τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 2,50 ποντοσ; 
χ) Τεξτο (ΤΞ): Σερ〈 ϖεριφιχαδα α εστρυτυρα τεξτυαλ αδεθυαδα αο γνερο προποστο, αλm δα πρ⌠πρια αδεθυαο αο γνερο. Α ποντυαο τοταλ σερ〈 νο 
m〈ξιmο δε 2,50 ποντοσ; ε 
δ) Λινγυαγεm (ΛΓ): Σερ〈 ϖεριφιχαδο ο υσο αδεθυαδο δα λνγυα πορτυγυεσα εm σευ παδρο χυλτο. Α ποντυαο τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 2,50 ποντοσ. 
ΙΙ. ΑΣΠΕΧΤΟΣ Τ⊃ΧΝΙΧΟΣ (ϖαλορ: 10,00 ποντοσ) 
α) Τεmα (ΤΜ): Σερ〈 ϖεριφιχαδα α αδεθυαο ε περτιννχια αο τεmα προποστο, ◊ ορδεm δε δεσενϖολϖιmεντο, θυαλιδαδε ε φορα δοσ αργυmεντοσ. Α 
ποντυαο τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 10 (δεζ) ποντοσ. 
11.8.6 Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 νοτα ζερο να προϖα δισχυρσιϖα εm χασοσ δε φυγα αο τεmα ου αο γνερο προποστο, δε ηαϖερ τεξτο χοm θυαντιδαδε ινφεριορ α 
10 (δεζ) λινηασ, δε νο ηαϖερ τεξτο, δε νο ηαϖερ ρεσπειτο ◊ εστρυτυρα τεξτυαλ, δε ιδεντιφιχαο εm λοχαλ ινδεϖιδο, σε ο τεξτο φορ εσχριτο α λ〈πισ ου χανετα 
δε χορ διφερεντε δα εσπεχιφιχαδα νο συβιτεm 11.4 δεστε εδιταλ, ου απρεσενταρ λετρα ιλεγϖελ. 
11.8.7 Σερ〈 δεσχονσιδεραδο, παρα εφειτο δε αϖαλιαο, θυαλθυερ φραγmεντο δε τεξτο θυε φορ εσχριτο φορα δο λοχαλ απροπριαδο ου θυε υλτραπασσαρ α 
εξτενσο m〈ξιmα περmιτιδα. 
11.8.8 Φ⌠ρmυλα δα Νοτα δα Προϖα Dισχυρσιϖα = [(ΤΜ ξ 2) + (ΧΡ + ΧΣ + ΤΞ + ΛΓ)] / 3 
11.8.9 Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο να προϖα δισχυρσιϖα ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 5,00 ποντοσ. 
11.8.10 Ο χανδιδατο νο ηαβιλιταδο να προϖα δισχυρσιϖα, να φορmα δο δισποστο νο συβιτεm αντεριορ, σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χονσιδεραδο ρεπροϖαδο, παρα 
τοδοσ οσ εφειτοσ, ε νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
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11.8.11 Σερ〈 ανυλαδα α προϖα δισχυρσιϖα δο χανδιδατο θυε νο δεϖολϖερ συα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο.  
 
12 DΑ ΑΠΛΙΧΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ  
12.1 Ασ προϖασ οβϕετιϖα ε δισχυρσιϖα παρα τοδοσ οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ τερο α δυραο δε 4 ηορασ ε σερο απλιχαδασ να δατα προϖ〈ϖελ δε 20 δε 
ουτυβρο δε 2019, νο τυρνο δα mανη. 
12.2 Α προϖα οβϕετιϖα παρα οσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ τερ〈 α δυραο δε 3 ηορασ ε σερ〈 απλιχαδα να δατα προϖ〈ϖελ δε 20 δε ουτυβρο δε 2019, νο 
τυρνο δα mανη. 
12.3 Ασ προϖασ οβϕετιϖα ε δισχυρσιϖα παρα τοδοσ οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο τερο α δυραο δε 4 ηορασ ε σερο απλιχαδασ να δατα 
προϖ〈ϖελ δε 20 δε ουτυβρο δε 2019, νο τυρνο δα ταρδε. 
12.4 Ασ δατασ δε απλιχα⌡εσ δε προϖασ σο συϕειτασ α αλτερα⌡εσ. 
12.5 Οσ λοχαισ δε απλιχαο δασ προϖασ σερο διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ ε νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο, νασ δατασ 
προϖ〈ϖεισ δεφινιδασ νο συβιτεm 4.2 δεστε εδιταλ. 
12.6 Σο δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ ε ο χοmπαρεχιmεντο νο δια ε νο 
ηορ〈ριο δετερmιναδοσ. 
12.7 Νο σερο δαδασ, πορ τελεφονε, φαξ ου χορρειο ελετρνιχο, ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δε δατα, λοχαλ ε ηορ〈ριο δε απλιχαο δε προϖασ. Ο χανδιδατο 
δεϖερ〈 οβσερϖαρ ριγοροσαmεντε οσ εδιταισ ε οσ χοmυνιχαδοσ α σερεm πυβλιχαδοσ. 
12.8 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 1 (υmα) ηορα δο ηορ〈ριο φιξαδο παρα 
ο σευ ινχιο, mυνιδο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, δε χοmπροϖαντε δε ινσχριο ε δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ. Νο σερ〈 
περmιτιδο ο υσο δε λ〈πισ, λαπισειραっｪヴ;aｷデWがàﾏ;ヴI;どデW┝デﾗàε/ου βορραχηα δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
12.9 Νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, να ηιπ⌠τεσε δε ο νοmε δο χανδιδατο νο χονσταρ νασ λισταγενσ οφιχιαισ δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ 
ΘΥΑDΡΙΞ προχεδερ〈 ◊ ινχλυσο δο χανδιδατο, χοm ο πρεενχηιmεντο δε φορmυλ〈ριο εσπεχφιχο ε mεδιαντε α απρεσενταο δε χοmπροϖαντε δε 
παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, ατ α δατα δε σευ ϖενχιmεντο εσταβελεχιδα νο συβιτεm 4.1.7 δεστε εδιταλ. 
12.9.1 Α ινχλυσο δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ σερ〈 ρεαλιζαδα δε φορmα χονδιχιοναλ ε σερ〈 αναλισαδα πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, να φασε δα χορρεο 
δασ προϖασ, σε φορ ο χασο, χοm ιντυιτο δε σε ϖεριφιχαρ α εφετιϖιδαδε δα ρεφεριδα ινσχριο.  
12.9.2 Χονσταταδα α ιmπροχεδνχια δα ινσχριο δε θυε τρατα ο συβιτεm 12.9 δεστε εδιταλ, ελα σερ〈 χανχελαδα, ινδεπενδεντεmεντε δε θυαλθυερ 
φορmαλιδαδε, ασσιm χοmο σερο χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δεχορρεντεσ. 
12.10 Νο σερ〈 αδmιτιδο ινγρεσσο δε χανδιδατο νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ απ⌠σ ο ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο σευ ινχιο. 
12.11 Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: Χδυλασ δε Ιδεντιδαδε εξπεδιδασ πορ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα, Φορασ Αρmαδασ, Πολχια 
Μιλιταρ ε Πολχια Φεδεραλ; ιδεντιδαδε εξπεδιδα πελο Μινιστριο δα ϑυστια παρα εστρανγειροσ, ινχλυσιϖε αθυελεσ ρεχονηεχιδοσ χοmο ρεφυγιαδοσ, εm 
χονσοννχια χοm α Λει ν≡ 9.474/1997; Προτοχολο Προϖισ⌠ριο δε Σολιχιταο δε Ρεφγιο εmιτιδο πελο Dεπαρταmεντο δε Πολχια Φεδεραλ, πορ φορα δοσ 
αρτιγοσ 21 ε 22 δα Λει ν≡ 9.474/1997; Χαρτειρα δε Ρεγιστρο Ναχιοναλ Μιγρατ⌠ριο, δε θυε τρατα α Λει ν≡ 13.445/2017; Dοχυmεντο Προϖισ⌠ριο δε Ρεγιστρο 
Ναχιοναλ Μιγρατ⌠ριο, δε θυε τρατα ο Dεχρετο ν≡ 9.277/2018; ιδεντιφιχαο φορνεχιδα πορ ορδενσ ου χονσεληοσ δε χλασσεσ θυε πορ λει τενηα ϖαλιδαδε 
χοmο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε; Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ, εmιτιδα απ⌠σ 27 δε ϕανειρο δε 1997; Χερτιφιχαδο δε Dισπενσα δε 
Ινχορποραο; Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα; Πασσαπορτε; Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο χοm φοτογραφια, να φορmα δα Λει ν≡ 9.503/1997; ιδεντιδαδε 
φυνχιοναλ εm χονσοννχια χοm ο Dεχρετο ν≡ 5.703/2006. 
12.11.1 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιφιχαο θυε νο εστεϕαm λισταδοσ νο συβιτεm 12.11 δεστε εδιταλ, χοmο: προτοχολοσ; Χερτιδο δε 
Νασχιmεντο; Χερτιδο δε Χασαmεντο; Ττυλο Ελειτοραλ; Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εm mοδελο αντεριορ ◊ Λει ν≡ 9.503/1997; Χαρτειρα δε Εστυδαντε; 
Ρεγιστρο Αδmινιστρατιϖο δε Νασχιmεντο Ινδγενα (Ρανι); χραχη〈σ ε ιδεντιδαδε φυνχιοναλ δε νατυρεζα πριϖαδα; ου αινδα χ⌠πιασ δε δοχυmεντοσ ϖ〈λιδοσ, 
mεσmο θυε αυτεντιχαδασ, ου δοχυmεντοσ διγιταισ απρεσενταδοσ ελετρονιχαmεντε. 
12.11.2 Νο σερ〈 αχειτα χ⌠πια δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, αινδα θυε αυτεντιχαδα, βεm χοmο προτοχολο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 
12.11.3 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 απρεσενταρ−σε νο λοχαλ δε απλιχαο δα προϖα σεm δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο ϖ〈λιδο, χονφορmε συβιτεm 12.11 δεστε 
εδιταλ; ταmβm νο ποδερ〈 αγυαρδαρ υmα ποσσϖελ εντρεγα δε δοχυmεντο δεντρο δο λοχαλ δε απλιχαο δα προϖα. 
12.11.4 ℵ εξχεο δα σιτυαο πρεϖιστα νο συβιτεm 12.12 δεστε εδιταλ, ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, να φορmα 
δεφινιδα νο συβιτεm 12.11 δεστε εδιταλ, νο ποδερ〈 φαζερ α προϖα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
12.12 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δε απλιχαο δασ προϖασ, δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, πορ mοτιϖο δε περδα, 
φυρτο ου ρουβο, δεϖερ〈 σερ απρεσενταδο δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, εξπεδιδο η〈, νο m〈ξιmο, 30 (τριντα) διασ, 
οχασιο εm θυε ο χανδιδατο σερ〈 συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, θυε χοmπρεενδερ〈 χολετα δε δαδοσ, δε ασσινατυρασ ε δε ιmπρεσσο διγιταλ εm 
φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. 
12.12.1 Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, αο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο απρεσεντε δϖιδασ ρελατιϖασ ◊ φισιονοmια ε/ου ◊ 
ασσινατυρα δο πορταδορ. 
12.13 Νο σερο απλιχαδασ προϖασ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, εm λοχαλ, εm δατα ε/ου εm ηορ〈ριο διφερεντε δοσ πρεδετερmιναδοσ εm Εδιταλ ου εm 
χοmυνιχαδο. 
12.14 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 τρανσχρεϖερ ασ ρεσποστασ δα προϖα οβϕετιϖα παρα ο χαρτο−ρεσποστα ε ο τεξτο δα προϖα δισχυρσιϖα να φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο, 
θυε σερο οσ νιχοσ δοχυmεντοσ ϖ〈λιδοσ παρα α χορρεο δασ προϖασ. Ο πρεενχηιmεντο δο χαρτο−ρεσποστα ε δα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο σερ〈 δε ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε δεϖερ〈 προχεδερ εm χονφορmιδαδε χοm ασ ινστρυ⌡εσ εσπεχφιχασ χοντιδασ νεστε Εδιταλ, νο χαδερνο δε προϖα, νο 
χαρτο−ρεσποστα ε να φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ηαϖερ〈 συβστιτυιο δεσσεσ δοχυmεντοσ πορ ερρο δο χανδιδατο. 
12.15 Σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δο πρεενχηιmεντο ινδεϖιδο δο χαρτο−ρεσποστα ε δα φοληα δε τεξτο 
δεφινιτιϖο. Σερο χονσιδεραδασ mαρχα⌡εσ ινδεϖιδασ ασ θυε εστιϖερεm εm δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ ε/ου χοm ο χαρτο−ρεσποστα, ταισ χοmο: mαρχαο 
ρασυραδα ου εmενδαδα, χαmπο δε mαρχαο νο πρεενχηιδο ιντεγραλmεντε ε/ου mαισ δε υmα mαρχαο πορ ιτεm. 
12.16 Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ ο σευ χαρτο−ρεσποστα ε συα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο, 
σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαο δα χορρεο. 
12.17 Νο σερ〈 περmιτιδο θυε ασ mαρχα⌡εσ νο χαρτο−ρεσποστα ε α τρανσχριο δα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο σεϕαm φειτασ πορ ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm 
χασο δε χανδιδατο α θυεm τενηα σιδο δεφεριδο ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ. Νεσσε χασο, σε νεχεσσ〈ριο, ο χανδιδατο σερ〈 
αχοmπανηαδο πορ φισχαλ δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δεϖιδαmεντε τρειναδο, παρα ο θυαλ δεϖερ〈 διταρ συασ mαρχα⌡εσ. 
12.18 Ο χανδιδατο θυε σε ρετιραρ δα σαλα δε απλιχαο δε προϖασ νο ποδερ〈 ρετορναρ α ελα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, εξχετο σε συα σαδα φορ αχοmπανηαδα, 
δυραντε τοδο ο τεmπο δε αυσνχια, δε φισχαλ ου δε mεmβρο δα χοορδεναο δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ. 
12.19 Νο σερ〈 περmιτιδα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ νεm α υτιλιζαο δε m〈θυινασ χαλχυλαδορασ ε/ου 
σιmιλαρεσ, λιϖροσ, ανοτα⌡εσ, ργυασ δε χ〈λχυλο, ιmπρεσσοσ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ δε χονσυλτα. 
12.20 Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο περmανεχερ χοm αρmασ ου απαρεληοσ ελετρνιχοσ, βιπε, τελεφονε χελυλαρ, 
σmαρτπηονεσ, ρελ⌠γιο δε θυαλθυερ εσπχιε, ωαλκmαν→, απαρεληο πορτ〈τιλ δε αρmαζεναmεντο ε δε ρεπροδυο δε mσιχασ, ϖδεοσ ε ουτροσ αρθυιϖοσ 
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διγιταισ, m〈θυινασ χαλχυλαδορασ, αγενδασ ελετρνιχασ ου σιmιλαρεσ, νοτεβοοκ, ταβλετσ, ιΠοδ→, παλmτοπ, γραϖαδορεσ, πενδριϖε, mπ3 πλαψερ ου σιmιλαρ, 
θυαλθυερ ρεχεπτορ ου τρανσmισσορ δε δαδοσ ε mενσαγενσ, m〈θυινα φοτογρ〈φιχα, χοντρολε δε αλαρmε δε χαρρο, ⌠χυλοσ εσχυροσ, προτετορ αυριχυλαρ, λ〈πισ, 
λαπισειρα/γραφιτε, mαρχ;どデW┝デﾗ ε/ου βορραχηα, εντρε ουτροσ. 
12.20.1 Νο αmβιεντε δε προϖασ, ου σεϕα, νασ δεπενδνχιασ φσιχασ εm θυε σερ〈 ρεαλιζαδα α προϖα, νο σερ〈 περmιτιδο ο υσο πελο χανδιδατο δε θυαισθυερ 
δισποσιτιϖοσ ελετρνιχοσ ρελαχιοναδοσ νο συβιτεm αντεριορ. 
12.20.1.1 Αντεσ δε εντραρ να σαλα δε προϖασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 γυαρδαρ, εm εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ φορνεχιδα πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, τελεφονε 
χελυλαρ δεσλιγαδο ε, σε ποσσϖελ, σεm α βατερια, ου θυαισθυερ ουτροσ εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ δεσλιγαδοσ ρελαχιοναδοσ νο συβιτεm 12.19 δεστε εδιταλ, 
σοβ πενα δε σερ ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο.  
12.20.2 Α εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ δεϖιδαmεντε λαχραδα ε ιδεντιφιχαδα πελο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ mαντιδα εmβαιξο δα χαρτειρα ατ ο τρmινο δα συα προϖα. Α 
εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ σοmεντε ποδερ〈 σερ δεσλαχραδα φορα δο αmβιεντε δε προϖασ.  
12.20.2.1 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο φιχαρ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δε θυαισθυερ δοσ οβϕετοσ χιταδοσ νο συβιτεm 12.19 δεστε εδιταλ ε ρεχοmενδα θυε 
ο χανδιδατο νο λεϖε νενηυm δεσσεσ οβϕετοσ νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
12.20.3 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ περδασ ου εξτραϖιοσ δε οβϕετοσ ου δε εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ οχορριδοσ δυραντε α 
ρεαλιζαο δασ προϖασ νεm πορ δανοσ νελεσ χαυσαδοσ.  
12.20.4 Νο σερ〈 περmιτιδα α λειτυρα δε νενηυm mατεριαλ ιmπρεσσο ου ανοτα⌡εσ απ⌠σ ο ινγρεσσο δο χανδιδατο να σαλα δε απλιχαο δασ προϖασ. 
12.21 Νο σερ〈 περmιτιδα α εντραδα δε χανδιδατοσ νο αmβιεντε δε προϖασ πορτανδο αρmασ, ◊ εξχεο δοσ χασοσ πρεϖιστοσ να Λει ν≡ 10.826/2003, ε 
συασ αλτερα⌡εσ. Ο χανδιδατο θυε εστιϖερ αρmαδο ε φορ αmπαραδο πελα χιταδα λει δεϖερ〈 σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ νο ατο δα ινσχριο, 
χονφορmε συβιτεm 7.5 δεστε εδιταλ. 
12.22 Νο σερ〈 αδmιτιδο, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο υσο δε βον, λενο, χηαπυ, γορρο ου θυαλθυερ ουτρο αχεσσ⌠ριο θυε χυβρα ασ ορεληασ δο χανδιδατο. 
12.23 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α απλιχαο δασ προϖασ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα. Ο νο χοmπαρεχιmεντο νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ νο 
ηορ〈ριο δετερmιναδο ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο αυτοm〈τιχα δο χανδιδατο. 
12.24 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρετιραρ−σε δεφινιτιϖαmεντε δα σαλα δε απλιχαο δασ προϖασ απ⌠σ 1 (υmα) ηορα δε σευ ινχιο. Νεσσα οχασιο, ο 
χανδιδατο νο λεϖαρ〈, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, ο χαδερνο δε προϖασ. 
12.25 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρετιραρ−σε δο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ λεϖανδο ο χαδερνο δε προϖασ νο δεχυρσο δοσ λτιmοσ 60 (σεσσεντα) 
mινυτοσ αντεριορεσ αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο ◊ ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
12.26 Α ινοβσερϖνχια δοσ συβιτενσ 12.24 ε 12.25 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α νο χορρεο δασ προϖασ ε, χονσεθυεντεmεντε, α ελιmιναο δο χανδιδατο 
δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
12.27 Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ ποδερ〈 συβmετερ οσ χανδιδατοσ αο σιστεmα δε δετεχο δε mεταλ νασ σαλασ, χορρεδορεσ ε 
βανηειροσ, α φιm δε ιmπεδιρ α πρ〈τιχα δε φραυδε ε δε ϖεριφιχαρ σε ο χανδιδατο εστ〈 πορτανδο mατεριαλ νο περmιτιδο. 
12.28 Τερο συασ προϖασ ανυλαδασ ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε δυραντε α ρεαλιζαο:  
α) φορ συρπρεενδιδο δανδο ου ρεχεβενδο αυξλιο παρα α εξεχυο δασ προϖασ;  

β) σε υτιλιζαρ δε λιϖρο, m〈θυινασ δε χαλχυλαρ ου εθυιπαmεντο σιmιλαρ, διχιον〈ριο, νοτασ ου ιmπρεσσοσ θυε νο φορεm εξπρεσσαmεντε περmιτιδοσ ου θυε 

σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο χανδιδατο;  
χ) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο απαρεληοσ ελετρνιχοσ ου ουτροσ οβϕετοσ, ταισ χοmο οσ λισταδοσ νο συβιτεm 12.20 δεστε εδιταλ; 
δ) φαλταρ χοm ο δεϖιδο ρεσπειτο παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ προϖασ, χοm ασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ου χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ;  
ε) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ νο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου εm θυαλθυερ ουτρο mειο θυε νο οσ περmιτιδοσ;  
φ) νο εντρεγαρ ο mατεριαλ δασ προϖασ αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο παρα α συα ρεαλιζαο;  
γ) αφασταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, σεm ο αχοmπανηαmεντο δε φισχαλ;  
η) αυσενταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, πορτανδο ο χαρτο−ρεσποστα ου α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο;  
ι) δεσχυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο χαδερνο δε προϖα, νο χαρτο−ρεσποστα ου να φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο;  
ϕ) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, πορ mειο δε χοmπορταmεντο ινδεϖιδο;  
κ) υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια ου δε τερχειροσ εm θυαλθυερ φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο;  
λ) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα;  
m) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο ανοτα⌡εσ εm παπισ θυε νο οσ περmιτιδοσ;  
ν) ρεχυσαρ−σε α σερ συβmετιδο αο δετεχτορ δε mεταλ; 

ο) δεσχυmπριρ ασ νορmασ δεστε εδιταλ ε/ου δε ουτροσ θυε ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ. 
12.29 Νοσ χασοσ δε εϖεντυαλ φαλτα δε προϖα/mατεριαλ περσοναλιζαδο δε απλιχαο δε προϖασ, εm ραζο δε φαληα δε ιmπρεσσο ου δε εθυϖοχο να 
διστριβυιο δε προϖα/mατεριαλ, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ τεm α πρερρογατιϖα παρα εντρεγαρ αο χανδιδατο προϖα/mατεριαλ ρεσερϖα νο περσοναλιζαδο 
ελετρονιχαmεντε, ο θυε σερ〈 ρεγιστραδο εm ατασ δε σαλα ε δε χοορδεναο. 
12.30 Σε, α θυαλθυερ τεmπο, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφολ⌠γιχο ου πορ ινϖεστιγαο πολιχιαλ, τερ ο χανδιδατο σε υτιλιζαδο 
δε προχεσσο ιλχιτο, συασ προϖασ σερο ανυλαδασ ε ελε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
12.31 Ο δεσχυmπριmεντο δε θυαισθυερ δασ ινστρυ⌡εσ συπραχιταδασ χονστιτυιρ〈 τεντατιϖα δε φραυδε ε ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο δο χανδιδατο.  
12.32 Νο ηαϖερ〈, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, προρρογαο δο τεmπο πρεϖιστο παρα α απλιχαο δασ προϖασ εm ραζο δο αφασταmεντο δε χανδιδατο δα σαλα δε προϖασ. 
12.33 Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα δεϖολυο δο χαρτο−ρεσποστα ε δα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο δεϖιδαmεντε πρεενχηιδοσ αο φιναλ δο τεmπο δε 
απλιχαο δε προϖασ. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ο χανδιδατο ποδερ〈 σαιρ δα σαλα δε απλιχαο δε προϖασ χοm εσσεσ δοχυmεντοσ.  
12.34 Νο δια δε απλιχαο δασ προϖασ, νο σερο φορνεχιδασ, πορ νενηυm mεmβρο δα εθυιπε δε φισχαλιζαο ε/ου πελασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, 
ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χοντεδο δασ προϖασ ε/ου αοσ χριτριοσ δε αϖαλιαο ε δε χλασσιφιχαο. 
12.35 Ο χοντρολε δε ηορ〈ριο σερ〈 εφετυαδο χονφορmε χριτριο δεφινιδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ. 
 
13 DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 
13.1 Α αϖαλιαο δε ττυλοσ σερ〈 απλιχαδα εξχλυσιϖαmεντε παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο χαργο δε νϖελ συπεριορ (Αδϖογαδο). 
13.2 Σερο χονϖοχαδοσ παρα εντρεγα δε δοχυmεντοσ δα αϖαλιαο δε ττυλοσ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ να προϖα δισχυρσιϖα, δε αχορδο χοm ο δισποστο νο 
συβιτεm 11.8.9 δεστε Εδιταλ. 
13.3 Dεmαισ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δα αϖαλιαο δε ττυλοσ χονσταm δο Ανεξο Ις δεστε Εδιταλ ε χονσταρο δε Εδιταλ εσπεχφιχο δε χονϖοχαο παρα εσσα φασε.  
 
14 DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ Ε DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
14.1 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ, α νοτα φιναλ νο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ιγυαλ ◊ νοτα οβτιδα να προϖα οβϕετιϖα.  
14.2 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ mδιο, νϖελ mδιο/τχνιχο ε νϖελ συπεριορ (εξχετο Αδϖογαδο), α νοτα φιναλ νο Χονχυρσο Πβλιχο 
σερ〈 ιγυαλ ◊ σοmα δασ νοτασ οβτιδασ νασ προϖασ οβϕετιϖα ε δισχυρσιϖα. 
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14.3 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο χαργο δε νϖελ συπεριορ (Αδϖογαδο), α νοτα φιναλ νο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ιγυαλ ◊ σοmα δασ νοτασ οβτιδασ νασ 
προϖασ οβϕετιϖα ε δισχυρσιϖα ε να αϖαλιαο δε ττυλοσ.  
14.4 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm τοδασ ασ φασεσ σερο ορδεναδοσ, πορ χαργο/φυνο, δε αχορδο χοm οσ ϖαλορεσ δεχρεσχεντεσ δα νοτα φιναλ. 
14.5 Τοδοσ οσ χ〈λχυλοσ χιταδοσ νεστε εδιταλ σερο χονσιδεραδοσ ατ α σεγυνδα χασα δεχιmαλ, αρρεδονδανδο−σε ο νmερο παρα χιmα, σε ο αλγαρισmο δα 
τερχειρα χασα δεχιmαλ φορ ιγυαλ ου συπεριορ α 5 (χινχο). 
 
15 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ 
15.1 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο χαργο δε νϖελ φυνδαmενταλ, εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ ου εm φασεσ χλασσιφιχατ⌠ριασ, τερ〈 πρεφερνχια ο 
χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δα Λει ν≡ 
10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο);  
β) τιϖερ mαιορ ιδαδε; ε 
χ) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε αρτ. 440 δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ).  
 
15.2 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ ου εm φασεσ χλασσιφιχατ⌠ριασ, τερ〈 πρεφερνχια ο 
χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δα Λει ν≡ 
10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο);  
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα οβϕετιϖα; 
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα δισχυρσιϖα; 
δ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να αϖαλιαο δε ττυλοσ (χαργο δε νϖελ συπεριορ Αδϖογαδο); 
ε) οβτιϖερ α mαιορ νοτα εm Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα; 
φ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα εm Χονηεχιmεντοσ Χοmπλεmενταρεσ δα προϖα οβϕετιϖα;  
γ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα εm Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα;  
η) τιϖερ mαιορ ιδαδε; ε 
ι) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε αρτ. 440 δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ).  
15.3 Παρα φαζερεm ϕυσ αοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε δα φυνο δε ϕυραδο, οσ χανδιδατοσ ιντερεσσαδοσ δεϖερο ενχαmινηαρ, πορ mειο δο ενδερεο 
ελετρνιχο χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ, α δοχυmενταο προβατ⌠ρια ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 
 
16 DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 
16.1 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ ε/ου ρεσυλταδοσ πρελιmιναρεσ δισπορ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ παρα φαζ−λο, α 
χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δο γαβαριτο ου ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα φασε. 
16.1.1 Παρα ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ασ φασεσ χιταδασ νο συβιτεm αντεριορ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 υτιλιζαρ ο Σιστεmα Ελετρνιχο δε Ιντερποσιο δε Ρεχυρσο, 
δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, νο ηορ〈ριο δασ 10 ηορασ δο πριmειρο δια ◊σ 18 ηορασ δο 
λτιmο δια, ινιντερρυπταmεντε, ε σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ αλι χοντιδασ. 
16.2 Νο σερ〈 αχειτο ρεχυρσο πορ ουτρα ϖια, mειο ου πραζο θυε νο σεϕα ο εσταβελεχιδο νοσ συβιτενσ αντεριορεσ. 
16.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο εm σευ πλειτο. Ρεχυρσοσ ινχονσιστεντεσ ε/ου φορα δασ εσπεχιφιχα⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε 
εδιταλ ε εm ουτροσ εδιταισ ρελατιϖοσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο σερο ινδεφεριδοσ. 
16.3.1 Ο ρεχυρσο νο ποδερ〈 χοντερ, εm ουτρο λοχαλ θυε νο ο απροπριαδο, θυαλθυερ παλαϖρα ου mαρχα θυε ιδεντιφιθυε σευ αυτορ, σοβ πενα δε σερ 
πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 
16.4 Σε δο εξαmε δε ρεχυρσοσ ρεσυλταρ ανυλαο δε ιτεm, α ποντυαο χορρεσπονδεντε σερ〈 ατριβυδα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ. Σε ηουϖερ αλτεραο δο 
γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ, πορ φορα δε ιmπυγνα⌡εσ, α προϖα σερ〈 χορριγιδα δε αχορδο χοm ο γαβαριτο οφιχιαλ δεφινιτιϖο. Εσσα αλτεραο ϖαλερ〈 παρα 
τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 
16.4.1 Σε ηουϖερ αλτεραο/ανυλαο δε γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ ου δε ιτεm ιντεγραντε δε προϖα αδαπταδα, εm ραζο δε ερρο mατεριαλ να αδαπταο 
δα προϖα, εσσα αλτεραο/ανυλαο ϖαλερ〈 σοmεντε αοσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαραm α ρεφεριδα προϖα αδαπταδα, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 
16.4.2 Χασο ηαϕα προχεδνχια δε ρεχυρσο ιντερποστο δεντρο δασ εσπεχιφιχα⌡εσ ισσο ποδερ〈, εϖεντυαλmεντε, αλτεραρ α χλασσιφιχαο ινιχιαλ οβτιδα πελο 
χανδιδατο παρα υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ ου, αινδα, ποδερ〈 αχαρρεταρ α δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ νοτα mνιmα εξιγιδα 
παρα απροϖαο. 
16.5 Τοδοσ οσ ρεχυρσοσ σερο ϕυλγαδοσ ε ασ ϕυστιφιχατιϖασ δασ αλτερα⌡εσ δε γαβαριτο σερο διϖυλγαδασ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, 
θυανδο δα διϖυλγαο δο γαβαριτο οφιχιαλ δεφινιτιϖο/ρεσυλταδο φιναλ, νο σενδο ποσσϖελ ο χονηεχιmεντο δο ρεσυλταδο ϖια τελεφονε, φαξ ου χορρειο 
ελετρνιχο. 
16.5.1 Νο σερο ενχαmινηαδασ ρεσποστασ ινδιϖιδυαισ αοσ χανδιδατοσ. 
16.6 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεϖισο δε ρεχυρσο, ταmπουχο ηαϖερ〈 ρεχυρσο δε ρεχυρσο.  
16.7 Ρεχυρσοσ χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α βανχα εξαmιναδορα σερο πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδοσ. 
16.8 Α βανχα εξαmιναδορα χονστιτυι λτιmα ινστνχια παρα ρεχυρσο, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο πελα θυαλ νο χαβερο ρεχυρσοσ αδιχιοναισ. 
 
17 DΑ ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο 
17.1 Α αδmισσο δοσ χανδιδατοσ οβεδεχερ〈, ριγοροσαmεντε, ◊ ορδεm δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ νο χαργο, οβσερϖαδασ ασ νεχεσσιδαδεσ 
δο ΧΡΕΑ−ΤΟ. 
17.2 Πορ οχασιο δα χονϖοχαο θυε αντεχεδε α χοντραταο, οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ δεϖερο απρεσενταρ δοχυmεντοσ οριγιναισ, αχοmπανηαδοσ δε 
υmα χ⌠πια θυε χοmπροϖε οσ ρεθυισιτοσ παρα προϖιmεντο ε θυε δεραm χονδι⌡εσ δε ινσχριο, εσταβελεχιδοσ νο πρεσεντε εδιταλ. 
17.2.1 Α χονϖοχαο δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ σερ〈 ρεαλιζαδα πελο ΧΡΕΑ−ΤΟ. Ο χανδιδατο χονϖοχαδο δεϖερ〈 απρεσενταρ−σε αο ΧΡΕΑ−ΤΟ νο λοχαλ, 
δατα ε ηορ〈ριο δετερmιναδοσ. 
17.2.2 Οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα α αδmισσο δεϖερο απρεσενταρ οσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ; Χ⌠πιασ 
αυτεντιχαδασ εm χαρτ⌠ριο δε Χερτιδο δε νασχιmεντο, χασαmεντο ου υνιο εστ〈ϖελ; Ττυλο δε Ελειτορ αχοmπανηαδο δο χοmπροϖαντε δε ϖοταο να 
λτιmα ελειο; Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα ου Dισπενσα δε Ινχορποραο παρα χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο; Χδυλα δε Ιδεντιδαδε に ΡΓ ου ΡΝΕ; 2 (δυασ) 
φοτοσ 3 ξ 4 ρεχεντεσ, Ινσχριο νο ΠΙΣ/ΠΑΣΕΠ ου δεχλαραο δε φιρmα αντεριορ, ινφορmανδο νο ηαϖερ φειτο ο χαδαστρο; Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα に ΧΠΦ; 
Χοmπροϖαο δε εσχολαριδαδε ε/ου Αυτοριζαο Λεγαλ παρα ο εξερχχιο δα προφισσο, δε αχορδο χοm οσ ρεθυισιτοσ παρα ο χαργο δεσχριτο νο ανεξο Ι; 
Χερτιδο δε Νασχιmεντο δοσ φιληοσ σολτειροσ mενορεσ δε 18 ανοσ; Χαρτο δε ςαχιναο δοσ φιληοσ mενορεσ δε 14 ανοσ; Τερmο δε Γυαρδα ε Χερτιδο 
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δε Νασχιmεντο δο φιληο mενορ θυε εστιϖερ σοβ τυτελα; Χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια (ρεχεντε) ε ουτροσ δοχυmεντοσ θυε ο ΧΡΕΑ−ΤΟ ϕυλγαρ νεχεσσ〈ριοσ νο 
ατο δα χονϖοχαο.  
17.2.3 Νο σερο αχειτοσ προτοχολοσ ου χ⌠πιασ νο αυτεντιχαδασ δοσ δοχυmεντοσ ρελαχιοναδοσ νο συβιτεm αντεριορ. 
17.3 Οσ χανδιδατοσ σερο συβmετιδοσ α εξαmεσ mδιχοσ θυε αϖαλιαρο συα χαπαχιδαδε παρα ο δεσεmπενηο δασ ταρεφασ περτινεντεσ αο χαργο α θυε χονχορρεm. 
17.3.1 Οσ εξαmεσ mδιχοσ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο παρα εφειτο δε αδmισσο, σο σοβερανοσ ε α ελεσ νο χαβερ〈 θυαλθυερ ρεχυρσο. 
17.4 Χασο ο χανδιδατο σολιχιτε δεmισσο δεποισ δε αδmιτιδο, σερ〈 εξχλυδο δα λισταγεm δε απροϖαδοσ νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
17.5 Ο χανδιδατο απροϖαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο ε χονϖοχαδο παρα α χοντραταο τερ〈 ο χοντρατο δε τραβαληο ρεγιδο πελο ρεγιmε ϖιγεντε ◊ ποχα δα 
χοντραταο, συβmετενδο−σε ◊ ϕορναδα δε τραβαληο δεσχριτα νο ιτεm 1 δεστε εδιταλ. 
17.6 Ο χανδιδατο χοντραταδο σερ〈 συβmετιδο αο περοδο δε εστ〈γιο προβατ⌠ριο δε 3 (τρσ) ανοσ, νοσ τερmοσ δο Πλανο δε Χαργοσ ε Σαλ〈ριοσ δο ΧΡΕΑ−ΤΟ.       
17.7 Α ινεξατιδο δασ αφιρmατιϖασ ε/ου ιρρεγυλαριδαδεσ δοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ, mεσmο θυε ϖεριφιχαδασ α θυαλθυερ τεmπο, εm εσπεχιαλ να 
οχασιο δα χοντραταο, αχαρρεταρο α νυλιδαδε δα ινσχριο ε α δεσθυαλιφιχαο δο χανδιδατο, χοm τοδασ ασ συασ δεχορρνχιασ, σεm πρεϕυζο δε 
mεδιδασ δε ορδεm αδmινιστρατιϖα, χιϖιλ ε χριmιναλ. 
17.8 Α χονϖοχαο παρα α αδmισσο S;ヴどゲWど=àヮﾗヴàmειο δε πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο ε πορ θυαλθυερ mειο η〈βιλ δε χοmυνιχαο ふWどﾏ;ｷﾉがà
τελεγραmα ου τελεφονε), δε αχορδο χοm ο ινφορmαδο πελο χανδιδατο νο χαδαστρο δο ατο δα ινσχριο παρα α συα λοχαλιζαο.  
17.9 Απ⌠σ α δεϖιδα ηοmολογαο δο Χονχυρσο Πβλιχο, χασο ηαϕα αλγυmα αλτεραο χαδαστραλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmυνιχαρ διρεταmεντε ο ⌠ργο 
χοντραταντε, πορ mειο δο ε−mαιλ ρη≅χρεα−το.οργ.βρ ου πεσσοαλmεντε να σεδε δο ΧΡΕΑ−ΤΟ.  
17.10 Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ ◊ χονϖοχαο παρα α αδmισσο νο λοχαλ, δατα ε ηορ〈ριο δετερmιναδο πελο ΧΡΕΑ−ΤΟ, mυνιδο δε τοδα α 
δοχυmενταο, ου ατενδ−λα, mασ ρεχυσαρ−σε αο πρεενχηιmεντο δε ϖαγα, σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
18 DΑ ΧΕΝΤΡΑΛ DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ DΟ ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ 
18.1 Α Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δισπονιβιλιζα ατενδιmεντο παρα εσχλαρεχιmεντο δε δϖιδασ ε αποιο νοσ 
προχεδιmεντοσ ρελαχιοναδοσ ◊ ινσχριο. 
18.2 Ο χανδιδατο ποδερ〈 οβτερ ινφορmα⌡εσ, mαντερ χοντατο ου ρελαταρ φατοσ οχορριδοσ ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο, πορ mειο δο τελεφονε             
0800 878 0700; πορ ε−mαιλ (χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ) ου ϖια ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ. 
18.3 Νο σερο δαδασ, πορ τελεφονε, ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δε δατασ, λοχαισ ε ηορ〈ριοσ δε ρεαλιζαο δα προϖα ε δεmαισ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο. Ο 
χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ριγοροσαmεντε οσ εδιταισ ε οσ χοmυνιχαδοσ α σερεm διϖυλγαδοσ να φορmα δο συβιτεm 19.2 δεστε εδιταλ. 
18.4 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ρελαταρ αο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ φατοσ οχορριδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δο Χονχυρσο Πβλιχο δεϖερ〈 φαζ−λο ϕυντο ◊ Χεντραλ 
δε Ατενδιmεντο δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ποστανδο χορρεσπονδνχια παρα α Χαιξα Ποσταλ 3646, ΧΕΠ 70.089−970, Βρασλια/DΦ ου ενϖιανδο ε−mαιλ παρα ο 
ενδερεο ελετρνιχο χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ. 
 
19 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 
19.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α αχειταο δασ νορmασ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο χοντιδασ νοσ χοmυνιχαδοσ, νεστε εδιταλ ε εm ουτροσ α σερεm 
πυβλιχαδοσ. 
19.1.1 Νενηυm χανδιδατο ποδερ〈 αλεγαρ ο δεσχονηεχιmεντο δο πρεσεντε Εδιταλ, ου δε θυαλθυερ ουτρα νορmα ε χοmυνιχαδο ποστεριορ διϖυλγαδο, 
ϖινχυλαδοσ αο Χονχυρσο Πβλιχο. 
19.1.2 Ο χανδιδατο, αο ρεαλιζαρ συα ινσχριο, mανιφεστα χινχια θυαντο ◊ ποσσιβιλιδαδε δε διϖυλγαο δε ινφορmα⌡εσ (ταισ χοmο νοmε, δατα δε 
νασχιmεντο, νοτασ ε δεσεmπενηο, παρτιχιπαο χοmο χοτιστα, σε φορ ο χασο, εντρε ουτρασ) θυε σο εσσενχιαισ παρα ο φιελ χυmπριmεντο δα πυβλιχιδαδε 
δοσ ατοσ ατινεντεσ αο χερταmε. Ταισ ινφορmα⌡εσ ποδερο, εϖεντυαλmεντε, σερ ενχοντραδασ να ιντερνετ, πορ mειο δε mεχανισmοσ δε βυσχα. 
19.2 Σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο δε τοδοσ οσ ατοσ, εδιταισ ε χοmυνιχαδοσ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο 
Πβλιχο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο ε να ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ.  
19.3 Τοδοσ οσ χανδιδατοσ χονχορρερο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ, εξχετυαδοσ οσ χασοσ εσπεχφιχοσ πρεϖιστοσ να λεγισλαο ϖιγεντε παρα ατενδιmεντο 
εσπεχιαλιζαδο παρα α ρεαλιζαο δα προϖα. 
19.4 Ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο  δε 2 (δοισ) ανοσ, χονταδοσ α παρτιρ δα δατα δε πυβλιχαο δα ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ 
νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο, ποδενδο σερ προρρογαδο, 1 (υmα) νιχα ϖεζ, πορ ιγυαλ περοδο, πορ χονϖενινχια αδmινιστρατιϖα. 
19.5 Α απροϖαο ε α χλασσιφιχαο δε χανδιδατοσ δεντρο δο νmερο ρεφερεντε αο χαδαστρο δε ρεσερϖα εσταβελεχιδο νο θυαδρο δο ιτεm 1 δεστε εδιταλ 
γεραm παρα ο χανδιδατο απενασ α εξπεχτατιϖα δε διρειτο ◊ χονϖοχαο, λιmιταδα αο πραζο δε ϖαλιδαδε δο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο ε οβσερϖαδα 
ριγοροσαmεντε α ορδεm δε χλασσιφιχαο. 
19.6 Ο χανδιδατο απροϖαδο νο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο, θυανδο χοντραταδο, δεϖερ〈 συβmετερ−σε α αϖαλιαο mδιχα πρ−αδmισσιοναλ, βεm χοmο 
απρεσενταρ−σε mυνιδο δοσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ νεστε εδιταλ. Α χοντραταο δο χανδιδατο δεπενδερ〈 δε πρϖια ινσπεο mδιχα ε α ινοβσερϖνχια δο 
δισποστο νεστε συβιτεm ιmπλιχαρ〈 ιmπεδιmεντο παρα α χοντραταο, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο ϖιγεντε. 
19.6.1 Α αϖαλιαο mδιχα πρ−αδmισσιοναλ mενχιοναδα νο συβιτεm αντεριορ  οβριγατ⌠ρια, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο ϖιγεντε. 
19.7 Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ηοmολογαδο πελο ΧΡΕΑ−ΤΟ, πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο, εm ατ 30 διασ χορριδοσ δα δατα δε πυβλιχαο δο ρεσυλταδο 
φιναλ.   
19.8 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ ατυαλιζαδοσ σευ ενδερεο, τελεφονε ε ε−mαιλ περαντε ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ενθυαντο εστιϖερ παρτιχιπανδο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο, ε περαντε ο ΧΡΕΑ−ΤΟ, σε απροϖαδο ε ενθυαντο εστε εστιϖερ δεντρο δο πραζο δε ϖαλιδαδε. Σο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα νο ατυαλιζαο δε σευ ενδερεο. 
19.9 Ο ΧΡΕΑ−ΤΟ ε ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ εϖεντυαισ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο δεχορρεντεσ δε:  
α) ενδερεο ου τελεφονε δεσατυαλιζαδοσ;  
β) ενδερεο δε διφχιλ αχεσσο;  
χ) χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πελα ΕΧΤ πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ δε φορνεχιmεντο ε/ου ενδερεο ερραδο δο χανδιδατο;  
δ) χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ; 
ε) ε−mαιλ δεσατυαλιζαδο. 
19.10 Ο ΧΡΕΑ−ΤΟ ε ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο αρχαρο χοm θυαισθυερ δεσπεσασ δε δεσλοχαmεντο δε χανδιδατοσ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα ε/ου 
mυδανα δε χανδιδατο παρα α ινϖεστιδυρα νο χαργο. 
19.11 Ο ΧΡΕΑ−ΤΟ ε ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ θυαισθυερ χυρσοσ, τεξτοσ, αποστιλασ ε ουτρασ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ α εστε 
Χονχυρσο Πβλιχο νο θυε τανγε αο χοντεδο προγραm〈τιχο. 
19.12 Αχαρρεταρ〈 α ελιmιναο συm〈ρια δο χανδιδατο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ, α βυρλα ου α τεντατιϖα δε βυρλα α 
θυαισθυερ δασ νορmασ εστιπυλαδασ νεστε εδιταλ. 
19.13 Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ εm χονϕυντο χοm α ΧΡΕΑ−ΤΟ. 
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19.14 Λεγισλα⌡εσ χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε εδιταλ, βεm χοmο αλτερα⌡εσ εm δισποσιτιϖοσ λεγαισ ε νορmατιϖοσ α ελε 
ποστεριορεσ, νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο να προϖα δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
19.15 ⊃ φαχυλταδο α θυαλθυερ χιδαδο απρεσενταρ σολιχιταο δε ιmπυγναο, δε φορmα φυνδαmενταδα, αο πρεσεντε Εδιταλ, εm ατ 5 (χινχο) διασ δε συα 
πυβλιχαο. 
19.15.1 Παρα φορmαλιζαρ ο πεδιδο δε ιmπυγναο δεϖερ〈 σερ ενϖιαδα mενσαγεm ελετρνιχα παρα χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ χοντενδο α ινδιχαο δο 
ιτεm/συβιτεm θυε σερ〈 οβϕετο δε ιmπυγναο. 
19.16 Θυαισθυερ αλτερα⌡εσ νασ ρεγρασ εσταβελεχιδασ νεστε εδιταλ σοmεντε ποδερο σερ φειτασ πορ mειο δε ουτρο Εδιταλ. 
 

ΜΑΡΧΕΛΟ ΧΟΣΤΑ ΜΑΙΑ 
Πρεσιδεντε 
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ΑΝΕΞΟ Ι に ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ Ε ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 
 
1 ΑDςΟΓΑDΟ 
1.1 Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Dιρειτο, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο ατιϖο ε αδιmπλεντε να Ορδεm δοσ Αδϖογαδοσ δο Βρασιλ (ΟΑΒ). 
1.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Ασσιστιρ ϕυριδιχαmεντε ο Πρεσιδεντε, Dιρετορια, Χονσεληειροσ, Χοmισσ⌡εσ, Χmαρασ Εσπεχιαλιζαδασ ε 
τοδασ ασ ουτρασ διϖισ⌡εσ δο ΧΡΕΑ−ΤΟ, ταντο εm προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ θυαντο α⌡εσ οριγιν〈ριασ δα ατυαο προφισσιοναλ; Ασσεσσοραρ οσ σετορεσ δο 
χονσεληο εm ασσυντο δε χαρ〈τερ ϕυρδιχο, ιντερπρετανδο τεξτοσ λεγαισ, εmιτινδο παρεχερεσ, ελαβορανδο mινυτασ ε εξεχυτανδο σερϖιοσ ϕυρδιχοσ ε 
αδmινιστρατιϖοσ; Εmιτιρ παρεχερεσ ε πατροχιναρ δεφεσασ εm προχεσσοσ δεχορρεντεσ δα αο φισχαλιζατ⌠ρια δο ΧΡΕΑ−ΤΟ, βεm χοmο εm προχεσσοσ ου 
εξπεδιεντεσ οριγιν〈ριοσ δα αδmινιστραο ιντερνα; Ρεδιγιρ χοντρατοσ, χονϖνιοσ, αχορδοσ ε εδιταισ α φιm δε οφιχιαλιζαρ ε λεγαλιζαρ νεγοχια⌡εσ; Χονηεχερ, 
αχοmπανηαρ ε απλιχαρ οσ ρεγυλαmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ ε δοχυmεντοσ λεγαισ θυε ιντερφιραm να αυτυαο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ; Ελαβοραρ ινφορmα⌡εσ σοβρε 
Μανδαδο δε Σεγυρανα, βεm χοmο σευ αχοmπανηαmεντο ϕυδιχιαλ; Ρεαλιζαρ δεφεσασ εm ϕυζο δε τοδοσ οσ προχεσσοσ εm θυε ο ΧΡΕΑ−ΤΟ φορ αυτορ, ρυ, 
ασσιστεντε ου οποεντε, ινχλυσιϖε οσ δε νατυρεζα τραβαληιστα; Ιντερπορ ρεχυρσοσ αχοmπανηανδο−οσ ατ ο φιναλ δο ϕυλγαmεντο; Αναλισαρ προχεσσοσ δε 
χοβρανα, αmιγ〈ϖεισ ου ϕυδιχιαισ, εmιτινδο παρεχερ ε προmοϖενδο χοβρανα δα Dϖιδα Ατιϖα, θυανδο σε φιζερ νεχεσσ〈ριο; Παρτιχιπαρ δασ σεσσ⌡εσ δο 
Πλεν〈ριο, Dιρετορια, Χmαρασ Εσπεχιαλιζαδασ ου Χοmισσ⌡εσ, θυανδο σολιχιταδο; Οργανιζαρ, χοντρολαρ ε mαντερ αρθυιϖαδοσ οσ δοχυmεντοσ ασσεγυρανδο 
συα ρ〈πιδα λοχαλιζαο; Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε χοντρολε δο πατριmνιο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ, θυε εστ〈 σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, 
ασσεγυρανδο ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ mεσmοσ; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ, α φιm δε ασσεγυραρ ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ; Dεσενϖολϖερ 
ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ε χοmπλεξιδαδε σεmεληαντεσ, α χριτριο δο συπεριορ; Εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δεσιγναδασ  πελοσ συπεριορεσ ηιερ〈ρθυιχοσ 
ιmεδιατοσ ου εm χονϕυντο χοm α Συπεριντενδνχια. 
 

2 ΑΓΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 
2.1 Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ). 
2.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Ασσιστιρ ◊ χηεφια ιmεδιατα εm ασσυντοσ δε νατυρεζα αδmινιστρατιϖα ε/ου τχνιχα εξεχυτανδο, 
χοντρολανδο ε αχοmπανηανδο ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ταρεφασ εm συα 〈ρεα δε τραβαληο; ςεριφιχαρ, mονταρ ε ρεγιστραρ προχεσσοσ ε/ου δοχυmεντοσ, 
οβσερϖανδο συα νυmεραο, προτοχολο ε δοχυmεντοσ εm γεραλ ϖισανδο συα οργανιζαο ε χοερνχια; Οργανιζαρ, χλασσιφιχαρ, χαταλογαρ οσ δοχυmεντοσ, 
χονφορmε προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ πελο ΧΡΕΑ−ΤΟ, ασσεγυρανδο συα ρ〈πιδα λοχαλιζαο; Προmοϖερ ασ ατιϖιδαδεσ νεχεσσ〈ριασ ◊ γυαρδα ε χονσερϖαο 
δε δοχυmεντοσ, βεm χοmο α ρεχυπεραο ε ινφορmαο δοσ mεσmοσ; Ρεαλιζαρ ε φισχαλιζαρ ο εmπρστιmο δε δοχυmεντοσ ε/ου προχεσσοσ, ϖισανδο α 
γυαρδα δε τοδα α δοχυmενταο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ;  Ατενδερ ο πβλιχο ιντερνο ε εξτερνο πορ τελεφονε, ε−mαιλ ου πεσσοαλmεντε, πρεστανδο ινφορmα⌡εσ 
οριεντα⌡εσ ε/ου λοχαλιζανδο δοχυmεντοσ, ασσεγυρανδο α σολυο δοσ προβλεmασ; Εφετυαρ λεϖανταmεντοσ, εξαmεσ, χονχιλια⌡εσ, χ〈λχυλοσ, ρελατ⌠ριοσ, 
mαπασ ε θυαδροσ δεmονστρατιϖοσ δασ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ πελα 〈ρεα δε ατυαο; Ρεαλιζαρ εστυδοσ πρελιmιναρεσ ε/ου χοmπλεmενταρεσ, εmιτινδο 
ινφορmα⌡εσ ε ϖεριφιχανδο συα χονσιστνχια, ϖισανδο ασσεγυραρ οσ ρεσυλταδοσ; Μαντερ χοντατο τελεφνιχοσ, πορ ε−mαιλ ε χορρεσπονδνχιασ χοm ουτροσ 
CREáげ“à Wà CONFEáき Ρεχεβερ ε εξαmιναρ χορρεσπονδνχιασ, προχεσσοσ ε δοχυmεντοσ εm γεραλ, ενχαmινηανδο ασ ρεσπεχτιϖασ 〈ρεασ παρα αν〈λισε ε 
δεχισο; Ρεδιγιρ ε ενχαmινηαρ οφχιοσ, mεmορανδοσ ε δεmαισ εξπεδιεντεσ; Αυξιλιαρ νο πλανεϕαmεντο ε χοντρολε δασ ατιϖιδαδεσ δα 〈ρεα ε ατυαο; Ζελαρ 
πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε χοντρολε δο πατριmνιο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ, οπεραρ εθυιπαmεντοσ δε 〈υδιο ε 
ϖδεο, α φιm δε ασσεγυραρ ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ; Παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιδισχιπλιναρεσ, χοmισσ⌡εσ ου γρυποσ δε τραβαληο, ϖισανδο 
αλχαναρ οσ mεληορεσ ρεσυλταδοσ ταντο εm θυαλιδαδε θυαντο εm προδυτιϖιδαδε; Χυmπριρ ασ νορmασ ε εξιγνχιασ δοσ προγραmασ δε Σαδε ε Σεγυρανα 
δο Τραβαληο; Dεσενϖολϖερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ε χοmπλεξιδαδε σεmεληαντεσ, α χριτριο δο συπεριορ. 
 
3 ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΦΙΣΧΑΛΙΖΑ∩℘Ο 
3.1 Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ). Χυρσο Τχνιχο Προφισσιοναλιζαντε δο Σιστεmα ΧΟΝΦΕΑ. Ρεγιστρο ατιϖο ε αδιmπλεντε νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Ενγενηαρια ε Αγρονοmια 
(ΧΡΕΑ). Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο (ΧΝΗ) χατεγορια さΒざ, χονφορmε αρτσ. 143 ε 147 δο Χ⌠διγο Ναχιοναλ δε Τρνσιτο ε Ρεσολυ⌡εσ 168/2004 ε 285/2008, δο 
ΧΟΝΤΡΑΝ, χοm ποντυαο θυε περmιτα, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο δε τρνσιτο, ο πλενο εξερχχιο δο διρειτο δε διριγιρ.  
3.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Ρεαλιζαρ ϖισιτασ δε φισχαλιζαο ◊σ οβρασ, ⌠ργοσ πβλιχοσ ε προπριεδαδεσ ρυραισ λοχαλιζαδασ νο 
Τοχαντινσ, δε χονφορmιδαδε χοm ο Προγραmα δε Φισχαλιζαο; Λαϖραρ αυτοσ δε ινφραο, ヮWゲケ┌ｷゲ;ヴà áRTげゲà Wà ﾗ┌デヴﾗゲà SﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲà SWà ;IﾗヴSﾗà Iﾗﾏà ;à
λεγισλαο δο σιστεmα; ςιστοριαρ, ιδεντιφιχαρ, ναρραρ ε συγεριρ σολυο, εmιτινδο παρεχερεσ, ρελατ⌠ριοσ, λαυδοσ τχνιχοσ ε λεϖανταmεντοσ δε αχορδο χοm α 
λεγισλαο δο σιστεmα ε δεmαισ δελιβερα⌡εσ ϖισανδο ο χυmπριmεντο δο οβϕετιϖο ινστιτυχιοναλ; Ατενδερ διλιγνχιασ, ελαβορανδο ε εmιτινδο ρελατ⌠ριο δασ 
ϖισιτασ ρεαλιζαδασ; Ατενδερ εmπρεσασ, προφισσιοναισ ε πβλιχο εξτερνο, πρεστανδο ινφορmα⌡εσ ε σολυχιοναδο προβλεmασ ροτινειροσ; ςεριφιχαρ, mονταρ ε 
ρεγιστραρ προχεσσοσ ε/ου δοχυmεντοσ, οβσερϖανδο συα νυmεραο, προτοχολο ε δοχυmεντοσ εm γεραλ, ϖισανδο συα οργανιζαο ε χοερνχια; Αυξιλιαρ νο 
πλανεϕαmεντο ε χοντρολε δασ ατιϖιδαδεσ δα 〈ρεα δε ατυαο; Ρεδιγιρ ε εmιτιρ ινφορmα⌡εσ, οφχιοσ, mεmορανδοσ, ρελατ⌠ριοσ ε δεmαισ εξπεδιεντεσ; 
Μινιστραρ τρειναmεντο αοσ νοϖοσ αγεντεσ δε φισχαλιζαο ου θυανδο ηουϖερ mυδανα νοσ προχεδιmεντοσ δε φισχαλιζαο; Ασσιστιρ ◊σ διϖερσασ 〈ρεασ δο 
ΧΡΕΑ εm ασσυντοσ δε νατυρεζα τχνιχα, εξεχυτανδο, χοντρολανδο ε αχοmπανηανδο ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ταρεφασ εm συα 〈ρεα δε τραβαληο; Πρεσταρ 
αποιο τχνιχο νασ αν〈λισεσ δε προχεσσοσ ενχαmινηαδοσ ◊σ Χmαρασ Εσπεχιαλιζαδασ, Πρεσιδνχια, Πλεν〈ριο, Dιρετορια ε πβλιχο εξτερνο, ϖισανδο εσχλαρεχερ 
δϖιδασ ε οριενταρ χοm βασε να λεγισλαο δο σιστεmα, ατοσ νορmατιϖοσ ε δεmαισ δελιβερα⌡εσ; Ενχαmινηαρ προχεσσοσ θυε σεϕαm δα χοmπετνχια δασ 
Χmαρασ Εσπεχιαλιζαδασ ου Χοmισσ⌡εσ, εmιτινδο λαυδοσ ε/ου παρεχερεσ; Οργανιζαρ, χοντρολαρ ε mαντερ αρθυιϖαδοσ οσ δοχυmεντοσ, ασσεγυρανδο συα 
ρ〈πιδα λοχαλιζαο; Οπεραρ εθυιπαmεντοσ δε ιmαγεm, 〈υδιο ε ϖδεο; Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε χοντρολε δο πατριmνιο δο ΧΡΕΑ−
ΤΟ, θυε εστ〈 σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, ασσεγυρανδο ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ mεσmοσ; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ, α φιm δε ασσεγυραρ ο βοm 
φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ; ςεριφιχαρ διαριαmεντε οσ νϖεισ δε ⌠λεο, 〈γυα, βατερια, α θυαντιδαδε δε χοmβυστϖελ, πρεσσο δοσ πνευσ, φρειοσ, σιναλιζαο 
ε ρεπαροσ νεχεσσ〈ριοσ α σερεm φειτοσ, αντεσ δε ινιχιαρ α mοϖιmενταο δο ϖεχυλο, ϖισανδο ασσεγυραρ α περφειτα χονδιο δε υσο; Εφετυαρ τροχα σιmπλεσ 
δε πεασ, αχεσσ⌠ριοσ ε εθυιπαmεντοσ δε ϖεχυλοσ; Ζελαρ πελα λιmπεζα, φυνχιοναmεντο ε χονσερϖαο δο ϖεχυλο; Φισχαλιζαρ λαϖαγεm, λυβριφιχαο ε 
αβαστεχιmεντο δοσ ϖεχυλοσ; Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε χοντρολε δο πατριmνιο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ, θυε εστ〈 σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, 
ασσεγυρανδο ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ mεσmοσ; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ, α φιm δε ασσεγυραρ ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ; Dεσενϖολϖερ 
ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ε χοmπλεξιδαδε σεmεληαντεσ, α χριτριο δο συπεριορ. 
 
4 ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ  
4.1 Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Αδmινιστραο, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο ατιϖο ε αδιmπλεντε νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Αδmινιστραο (ΧΡΑ). 
4.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, χοντρολαρ ε ασσεσσοραρ ασ οργανιζα⌡εσ νασ 〈ρεασ δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ, 
πατριmνιο, mατεριαισ, ινφορmα⌡εσ, φινανχειρα, τεχνολ⌠γιχα, εντρε ουτρασ. Ιδεαλιζαρ προγραmασ ε προϕετοσ, ελαβοραρ πλανεϕαmεντο οργανιζαχιοναλ, 
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προmοϖερ εστυδοσ δε ραχιοναλιζαο ε χοντρολαρ ο δεσεmπενηο οργανιζαχιοναλ. Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δα 〈ρεα αδmινιστρατιϖα δα εmπρεσα, χοορδενανδο οσ 
τραβαληοσ, αναλισανδο οσ σιστεmασ δε χοντρολεσ ε mτοδοσ αδmινιστρατιϖοσ εm γεραλ, παρτιχιπανδο δο πλανεϕαmεντο δα οργανιζαο ε χοντρολε δε φλυξοσ 
δε τραβαληοσ, σενδο οβϕετιϖο εm ραχιοναλιζαρ ε απερφειοαρ ασ ατιϖιδαδεσ φυνχιοναισ. 
 
5 ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ 
5.1 Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Χινχια δα Χοmπυταο, Ινφορm〈τιχα, Σιστεmασ δα 
Ινφορmαο, Τεχνολογια δα Ινφορmαο ου χυρσο δε δενοmιναο ε χοντεδο εθυιϖαλεντεσ, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο 
Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ).  
5.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Ρεαλιζαρ λεϖανταmεντοσ ϕυντο αοσ υσυ〈ριοσ, οβϕετιϖανδο ιδεντιφιχαρ νεχεσσιδαδεσ, αναλισανδο ε 
προπονδο α ιmπλανταο δε νοϖοσ σιστεmασ χοmπυταδοριζαδοσ; Dεσενϖολϖερ, δεταληαρ ε τεσταρ νοϖοσ σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ, εφετυανδο συα 
χοδιφιχαο ε πρεπαραο παρα προχεσσαmεντο εm χοmπυταδορ; Ελαβοραρ α δοχυmενταο δοσ σιστεmασ χονφορmε mετοδολογια ατυαλ δε δοχυmενταο 
δε σιστεmασ; Ιmπλανταρ οσ σιστεmασ δεσενϖολϖιδοσ, οριεντανδο οσ τραβαληοσ δε προγραmαο ε διγιταο; Αναλισαρ ε προπορ αλτερα⌡εσ νοσ σιστεmασ εm 
οπεραο, ϖισανδο mεληορια εm σευ δεσεmπενηο;  Εστρυτυραρ, mαντερ ε αδmινιστραρ οσ βανχοσ δε δαδοσ χοm ασ ινφορmα⌡εσ γεραδασ νοσ τραβαληοσ 
ρεαλιζαδοσ; Ρεαλιζαρ α προγραmαο, πλανεϕανδο εταπασ ε α⌡εσ παρα αϖαλιαρ ε οριενταρ οσ τεστεσ δο σιστεmα; Πρεπαραρ εστρυτυρασ ε ροτινασ χοδιφιχαδασ, 
νεχεσσ〈ριασ παρα ο προχεδιmεντο δε δαδοσ; Αδmινιστραρ αmβιεντε ινφορmατιζαδο, πρεστανδο συπορτε τχνιχο ε τρειναmεντο αο χλιεντε; Οπεραρ 
εθυιπαmεντοσ δε ιmαγεm, 〈υδιο ε ϖδεο; Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε χοντρολε δο πατριmνιο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ θυε εστ〈 σοβ συα 
ρεσπονσαβιλιδαδε, ασσεγυρανδο ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ mεσmοσ; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ, α φιm δε ασσεγυραρ ο βοm φυνχιοναmεντο δοασ 
σερϖιοσ; Dεσενϖολϖερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ε χοmπλεξιδαδε σεmεληαντεσ, α χριτριο δο συπεριορ. 
 
6 ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 
6.1 Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ φυνδαmενταλ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο 
Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ).  
6.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Πρεσταρ αποιο ◊ 〈ρεα δε ατυαο εm ασσυντοσ δε νατυρεζα αδmινιστρατιϖα, εξεχυτανδο ταρεφασ εm 
συα 〈ρεα δε τραβαληο; Ατενδερ αο πβλιχο εξτερνο πορ τελεφονε, ε−mαιλ ου πεσσοαλmεντε, πρεστανδο ινφορmα⌡εσ, ενχαmινηανδο ου εξεχυτανδο 
ατιϖιδαδεσ, ασσεγυρανδο α σολυο δοσ προβλεmασ; Μαντερ χοντατοσ τελεφνιχοσ, πορ ε−mαιλ ε χορρεσπονδνχιασ χοm ουτρﾗゲàCREáげゲàWàCONFEáき Αυξιλιαρ 
νο ρεχεβιmεντο ε εξαmε δε χορρεσπονδνχιασ, προχεσσοσ ε δοχυmεντοσ εm γεραλ, ενχαmινηανδο ασ ρεσπεχτιϖασ ℑρεασ παρα αν〈λισε ε δεχισο; Αυξιλιαρ 
να ρεδαο ε ενχαmινηαmεντο δε οφχιοσ, mεmορανδοσ ε δεmαισ εξπεδιεντεσ δε ροτινα; Οργανιζαρ, χοντρολαρ ε mαντερ αρθυιϖαδοσ οσ δοχυmεντοσ, 
ασσεγυρανδο συα ρ〈πιδα λοχαλιζαο; Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε χοντρολε δο πατριmνιο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ θυε εστ〈 σοβ συα 
ρεσπονσαβιλιδαδε, ασσεγυρανδο ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ mεσmοσ; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ, α φιm δε ασσεγυραρ ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ 
σερϖιοσ; Dεσενϖολϖερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ε χοmπλεξιδαδε σεmεληαντεσ, α χριτριο δο συπεριορ. 
 
7 ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 
7.1 Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ φυνδαmενταλ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο 
Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 
7.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Λαϖαρ ε λιmπαρ εθυιπαmεντοσ, υτενσλιοσ ε λοχαλ δε τραβαληο δασ ατιϖιδαδεσ αντεσ ου απ⌠σ, να φορmα 
δετερmιναδα πελο χηεφε ιmεδιατο; Πρεπαραρ ε διστριβυιρ λανχηεσ, ρεφει⌡εσ ε βεβιδασ εm γεραλ, θυανδο σολιχιταδο; Πρεσταρ ατενδιmεντο ◊ Πρεσιδνχια ε 
ασ ρευνι⌡εσ δε Dιρετορια, Πλεν〈ριο, Χmαρασ ε ουτρασ, θυανδο σολιχιταδο; Μαντερ α 〈ρεα δα χοπα ε σευσ εθυιπαmεντοσ δε φορmα λιmπα ε οργανιζαδα; 
Ζελαρ πελοσ γνεροσ αλιmεντχιοσ ε ινγρεδιεντεσ, χοντρολανδο θυαντιδαδε, θυαλιδαδε ε υτιλιζαο; Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε 
χοντρολε δο πατριmνιο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ θυε εστ〈 σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, ασσεγυρανδο ο βοm φυνχιοναmεντο; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ, α φιm δε 
ασσεγυραρ ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ; Dεσενϖολϖερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ δε χοmπλεξιδαδε σεmεληαντεσ, α χριτριο δο συπεριορ. 
 
8 ΧΟΝΤΑDΟΡ 
8.1 Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Χινχια Χοντ〈βεισ, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο ατιϖο ε αδιmπλεντε νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε (ΧΡΟ). 
8.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Πλανεϕαρ, χοορδεναρ ε χοντρολαρ ο δεσεmπενηο δασ ατιϖιδαδεσ χοντ〈βεισ ε φινανχειρασ δο ΧΡΕΑ−ΤΟ; Ασσιναρ 
ε ρεσπονσαβιλιζαρ τεχνιχαmεντε πελοσ βαλανοσ, βαλανχετεσ ε δεmαισ δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ; Πρεσταρ ασσιστνχια εm ασσυντοσ δε νατυρεζα χοντ〈βιλ, φινανχειρα, 
τριβυτ〈ρια ε οραmεντ〈ρια; Χοορδεναρ α ελαβοραο δοσ βαλανοσ, βαλανχετεσ, πρεστα⌡εσ δε χοντασ ε οραmεντοσ; Ελαβοραρ ε χοορδεναρ οσ σιστεmασ δε χοντρολε 
χοντ〈βιλ, φινανχειρο ε πατριmονιαλ δο ΧΡΕΑ−ΤΟ; Εφετυαρ λεϖανταmεντοσ, εξαmεσ, χονχιλια⌡εσ, χ〈λχυλοσ, ρελατ⌠ριοσ, mαπασ ε θυαδροσ δεmονστρατιϖοσ δοσ τραβαληοσ 
δεσενϖολϖιδοσ πελα 〈ρεα δε ατυαο; Αχοmπανηαρ ε πρεσταρ ασσιστνχια ◊ εθυιπε δε αυδιτορια; Ατενδερ αο πβλιχο ιντειρο πορ τελεφονε, ε−mαιλ ου πεσσοαλmεντε, 
πρεστανδο ινφορmα⌡εσ ε οριεντα⌡εσ, ενχαmινηανδο ου εξεχυτανδο ατιϖιδαδεσ, ασσεγυρανδο α σολυο δοσ προβλεmασ; Ρεδιγιρ ε εmιτιρ παρεχερεσ, λαυδοσ, 
ινφορmα⌡εσ, οφχιοσ, mεmορανδοσ, ρελατ⌠ριοσ τχνιχοσ ε δεmαισ εξπεδιεντεσ; Οργανιζαρ, χοντρολαρ ε mαντερ αρθυιϖαδοσ οσ δοχυmεντοσ ασσεγυρανδο συα ρ〈πιδα 
λοχαλιζαο; Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο mανυτενο ε χοντρολε δε πατριmνιο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ, θυε εστ〈 σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, ασσεγυρανδο−ο βοm 
φυνχιοναmεντο δοσ mεσmοσ; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ α φιm δε ασσεγυραρ ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ; Μινιστραρ χυρσοσ ε/ου παλεστρασ δε αχορδο χοm 
συα 〈ρεα δε ατυαο; Παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιδισχιπλιναρεσ, χοmισσ⌡εσ ου γρυποσ δε τραβαληο, ϖισανδο αλχαναρ οσ mεληορεσ ρεσυλταδοσ ταντο εm θυαλιδαδε θυαντο 
εm προδυτιϖιδαδε; Χυmπριρ ασ νορmασ ε εξιγνχιασ δοσ προγραmασ δε σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο; Dεσενϖολϖερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ε χοmπλεξιδαδε 
σεmεληαντεσ, α χριτριο δο συπεριορ. 
 
9 ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ 
9.1 Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ). Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο (ΧΝΗ) χατεγορια さDざ, χονφορmε αρτσ. 143 ε 147 δο Χ⌠διγο Ναχιοναλ δε Τρνσιτο ε Ρεσολυ⌡εσ 168/2004 ε 
285/2008, δο ΧΟΝΤΡΑΝ, χοm ποντυαο θυε περmιτα, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο δε τρνσιτο, ο πλενο εξερχχιο δο διρειτο δε διριγιρ.  
9.2 Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ ε ατριβυι⌡εσ: Dιριγιρ ϖεχυλοσ δε υσο δο ΧΡΕΑ, τρανσπορτανδο πασσαγειροσ ε χαργασ, ινχλυσιϖε εm ϖιαγενσ ε 
ιντερεσταδυαισ, θυανδο δετερmιναδο; Ρεαλιζαρ σερϖιοσ εξτερνοσ διϖερσοσ, χοmο εντρεγασ ◊ φορνεχεδορεσ, χολετα δε ρεφει⌡εσ ου mατεριαισ, χοmπρασ ου ιρ ◊ 
βανχοσ, θυανδο σολιχιταδο; Εντρεγαρ ε προτοχολαρ χορρεσπονδνχιασ ε/ου δοχυmεντοσ εm γεραλ εm ουτροσ ⌠ργοσ ου εmπρεσασ; Πρεενχηερ οσ χοντρολεσ ε 
φορmυλ〈ριοσ δοσ σερϖιοσ ε περχυρσο ρεαλιζαδοσ χοm ο ϖεχυλο, α φιm δε πρεσταρ χοντασ δασ δεσπεσασ εφετυαδασ; ςεριφιχαρ διαριαmεντε οσ νϖεισ δε ⌠λεο, 〈γυα, 
βατερια, α θυαντιδαδε δε χοmβυστϖελ, πρεσσο δοσ πνευσ, φρειοσ, σιναλιζαο ε ρεπαροσ νεχεσσ〈ριοσ α σερεm φειτοσ, αντεσ δε ινιχιαρ α mοϖιmενταο δο ϖεχυλο, 
ϖισανδο ασσεγυραρ α περφειτα χονδιο δε υσο; Εφετυαρ τροχα σιmπλεσ δε πεασ, αχεσσ⌠ριοσ ε εθυιπαmεντοσ δε ϖεχυλοσ; Ζελαρ πελα λιmπεζα, φυνχιοναmεντο ε 
χονσερϖαο δο ϖεχυλο; Φισχαλιζαρ λαϖαγεm, λυβριφιχαο ε αβαστεχιmεντο δοσ ϖεχυλοσ; Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε χοντρολε δο πατριmνιο 
δο ΧΡΕΑ−ΤΟ, θυε εστ〈 σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, ασσεγυρανδο ο βοm φυνχιοναmεντο δοσ mεσmοσ; Σολιχιταρ mατεριαισ ε/ου ινσυmοσ, α φιm δε ασσεγυραρ ο βοm 
φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ; Dεσενϖολϖερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ε χοmπλεξιδαδε σεmεληαντεσ, α χριτριο δο συπεριορ. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ に ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ 
 
1 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ 
1.1 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 
1.1.1 Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Ιντερπρεταο δε τεξτο. 2 Σιννιmοσ ε αντνιmοσ. 3 Ορτογραφια οφιχιαλ. 4 Ποντυαο. 5 Συβσταντιϖο ε αδϕετιϖο: φλεξο ε 
γνερο, νmερο ε γραυ. 6 ςερβοσ: ρεγυλαρεσ, ιρρεγυλαρεσ ε αυξιλιαρεσ. 7 Χονχορδνχια: ϖερβαλ ε νοmιναλ. 8 Εmπρεγο δε προνοmεσ. 9 Εmπρεγο δε 
πρεποσι⌡εσ ε χονϕυν⌡εσ. 
 
1.1.2 ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ: 1 Νmεροσ νατυραισ: οπερα⌡εσ ε προπριεδαδεσ. 2 Νmεροσ ιντειροσ: οπερα⌡εσ ε προπριεδαδεσ. 3 Νmεροσ ραχιοναισ; 
ρεπρεσενταο φραχιον〈ρια δεχιmαλ: οπερα⌡εσ ε προπριεδαδεσ. 4 Ρεσολυο δε προβλεmασ. 5 Ρεγρασ δε τρσ σιmπλεσ. 6 Πορχενταγεm: Εθυαο δο 1≡ 
γραυ. 7 Σιστεmα mτριχο δεχιmαλ: mεδιδασ δε χοmπριmεντο, συπερφχιε, ϖολυmε ε χαπαχιδαδε. 8 Χοmπρεενσο δε εστρυτυρασ λ⌠γιχασ. 9 Φυνδαmεντοσ δε 
mατεm〈τιχα. 
 
1.1.3 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΡΕΓΙΟΝΑΙΣ: 1 Τ⌠πιχοσ ρελεϖαντεσ ε ατυαισ δο Εσταδο δε Τοχαντινσ εm διϖερσασ 〈ρεασ, ταισ χοmο σεγυρανα, τρανσπορτεσ, 
πολτιχα, εχονοmια, σοχιεδαδε, εδυχαο, σαδε, χυλτυρα, δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ ε εχολογια. 
 
2 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ, Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ/Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 
2.1 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 
2.1.1 Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ δε γνεροσ ϖαριαδοσ. 2 Ρεχονηεχιmεντο δε τιποσ ε γνεροσ τεξτυαισ. 3 Dοmνιο 
δα ορτογραφια οφιχιαλ. 4 Dοmνιο δοσ mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 4.1 Εmπρεγο δε ελεmεντοσ δε ρεφερενχιαο, συβστιτυιο ε ρεπετιο, δε 
χονεχτορεσ ε δε ουτροσ ελεmεντοσ δε σεθυενχιαο τεξτυαλ. 4.2 Εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ ϖερβαισ. 5 Dοmνιο δα εστρυτυρα mορφοσσιντ〈τιχα δο 
περοδο. 5.1 Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 5.2 Ρελα⌡εσ δε χοορδεναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα οραο. 5.3 Ρελα⌡εσ δε συβορδιναο 
εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα οραο. 5.4 Εmπρεγο δοσ σιναισ δε ποντυαο. 5.5 Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 5.6 Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 5.7 
Εmπρεγο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε. 5.8 Χολοχαο δοσ προνοmεσ 〈τονοσ. 6 Ρεεσχριτα δε φρασεσ ε παρ〈γραφοσ δο τεξτο. 6.1 Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 
6.2 Συβστιτυιο δε παλαϖρασ ου δε τρεχηοσ δε τεξτο. 6.3 Ρεοργανιζαο δα εστρυτυρα δε ορα⌡εσ ε δε περοδοσ δο τεξτο. 6.4 Ρεεσχριτα δε τεξτοσ δε 
διφερεντεσ γνεροσ ε νϖεισ δε φορmαλιδαδε. 7 Χορρεσπονδνχια οφιχιαλ (χονφορmε Μανυαλ δε Ρεδαο δα Πρεσιδνχια δα Ρεπβλιχα). 7.1 Ασπεχτοσ γεραισ 
δα ρεδαο οφιχιαλ. 7.2 Φιναλιδαδε δοσ εξπεδιεντεσ οφιχιαισ. 7.3 Αδεθυαο δα λινγυαγεm αο τιπο δε δοχυmεντο. 7.4 Αδεθυαο δο φορmατο δο τεξτο αο 
γνερο. 
 
2.1.2 ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ (εξχετο παρα ο χαργο ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ): 1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε τεχνολογιασ, 
φερραmεντασ, απλιχατιϖοσ ε προχεδιmεντοσ δε ινφορm〈τιχα: τιποσ δε χοmπυταδορεσ, χονχειτοσ δε ηαρδωαρε ε δε σοφτωαρε, ινσταλαο δε περιφριχοσ. 2 
Εδιο δε τεξτοσ, πλανιληασ ε απρεσεντα⌡εσ (αmβιεντε Μιχροσοφτ Οφφιχε, ϖερσ⌡εσ 2010, 2013 ε 365). 3 Νο⌡εσ δε σιστεmα οπεραχιοναλ (αmβιεντε 
Wινδοωσ, ϖερσ⌡εσ 7, 8 ε 10). 4 Ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ: χονχειτοσ β〈σιχοσ, φερραmεντασ, απλιχατιϖοσ ε προχεδιmεντοσ δε Ιντερνετ ε ιντρανετ. 5 
Προγραmασ δε ναϖεγαο: Μοζιλλα Φιρεφοξ ε Γοογλε Χηροmε. 6 Προγραmα δε χορρειο ελετρνιχο. 7 Στιοσ δε βυσχα ε πεσθυισα να Ιντερνετ. 8 Χονχειτοσ δε 
οργανιζαο ε δε γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ, αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ. 9 Σεγυρανα δα ινφορmαο: προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα. 10 Νο⌡εσ 
δε ϖρυσ, ωορmσ ε πραγασ ϖιρτυαισ. 11 Απλιχατιϖοσ παρα σεγυρανα (αντιϖρυσ, φιρεωαλλ, αντισπψωαρε ετχ.). 12 Προχεδιmεντοσ δε βαχκυπ. 
 
2.1.3 Λ⊆ΝΓΥΑ ΙΝΓΛΕΣΑ (σοmεντε παρα ο χαργο ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ): 1 Χοmπρεενσο δε τεξτοσ εσχριτοσ εm λνγυα ινγλεσα. 2 Ιτενσ γραmατιχαισ 
ρελεϖαντεσ παρα χοmπρεενσο δοσ χοντεδοσ σεmντιχοσ. 
 
2.1.4 ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ Ε ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΟ: 1 Οπερα⌡εσ, προπριεδαδεσ ε απλιχα⌡εσ (σοmα, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο, ποτενχιαο ε 
ραδιχιαο). 2 Πρινχπιοσ δε χονταγεm ε προβαβιλιδαδε. 3 Αρρανϕοσ ε περmυτα⌡εσ. 4 Χοmβινα⌡εσ. 5 Χονϕυντοσ νυmριχοσ (νmεροσ νατυραισ, ιντειροσ, 
ραχιοναισ ε ρεαισ) ε οπερα⌡εσ χοm χονϕυντοσ. 6 Ραζ⌡εσ ε προπορ⌡εσ (γρανδεζασ διρεταmεντε προπορχιοναισ, γρανδεζασ ινϖερσαmεντε προπορχιοναισ, 
πορχενταγεm, ρεγρασ δε τρσ σιmπλεσ ε χοmποστασ). 7 Εθυα⌡εσ ε ινεθυα⌡εσ. 8 Σιστεmασ δε mεδιδασ. 9 ςολυmεσ. 10 Χοmπρεενσο δε εστρυτυρασ 
λ⌠γιχασ. 11 Λ⌠γιχα δε αργυmενταο (αναλογιασ, ινφερνχιασ, δεδυ⌡εσ ε χονχλυσ⌡εσ). 12 Dιαγραmασ λ⌠γιχοσ. 
 
2.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΧΟΜΠΛΕΜΕΝΤΑΡΕΣ  
2.2.1 ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο Ε ⊃ΤΙΧΑ ΝΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 1 ⊃τιχα ε φυνο πβλιχα. 2 ⊃τιχα νο σετορ πβλιχο. 3 Λει ν≡ 8.429/1992 ε συασ αλτερα⌡εσ. 4 
Λει ν≡ 9.784/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ (Προχεσσο αδmινιστρατιϖο). 5 Αχεσσο ◊ Ινφορmαο: Λει ν≡ 12.527/2011; Dεχρετο ν≡ 7.724/2012. 
 
2.2.2 ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο DΟ ΣΙΣΤΕΜΑ ΧΟΝΦΕΑ/ΧΡΕΑ: 1 Λει ν≡ 4.950−Α/1966. 2 Λει ν≡ 5.194/1966. 3 Λει ν.≡ 6.496/1977. 4 Λει ν≡ 6.619/1978. 5 Λει ν≡ 
6.838/1980. 6 Λει ν≡ 6.839/1980. 7 Λει ν≡ 7.410/1985. 8 Λει ν≡ 8.195/1991. 9 Λει ν≡ 9.784/1999. 10 Dεχρετο ν≡ 23.196/1933. 11 Dεχρετο ν≡ 
23.569/1933. 12 Ρεσολυ⌡εσ ΧΟΝΦΕΑ ν≡ 218/1973; ν≡ 336/1989; ν≡ 413/1997; ν≡ 417/1998; ν≡ 1.002/2002; ν≡ 1.004/2003; ν≡ 1.007/2003; ν≡ 
1.008/2004; ν≡ 1.025/2009; ν≡ 1.047/2013; ν≡ 1.050/2013; ν≡ 1.059/2014; ν≡ 1.071/ 2015; ν≡ 1.073/2016; ν≡ 1.090/2017; ν≡ 1.092/2017; ν≡ 
1.094/2017. 13 Ρεγιmεντο Ιντερνο δο ΧΡΕΑ−ΤΟ. 
 
2.3 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 
2.3.1 ΑDςΟΓΑDΟ: Νο⌡εσ Γεραισ δε Dιρειτο: 1 Dιρειτο οβϕετιϖο ε διρειτο συβϕετιϖο. 2 Φοντεσ δο Dιρειτο οβϕετιϖο. Πρινχπιοσ Γεραισ δε Dιρειτο. ϑυρισπρυδνχια. 
Σmυλα ϖινχυλαντε. 3 Εφιχ〈χια δα λει νο τεmπο. Χονφλιτο δε νορmασ ϕυρδιχασ νο τεmπο ε ο Dιρειτο βρασιλειρο: Dιρειτο Πεναλ, Dιρειτο Χιϖιλ, Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ ε 
Dιρειτο δο Τραβαληο. Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ: 1 Χονστιτυιο. Χονχειτο, οβϕετο ε ελεmεντοσ. Συπρεmαχια δα Χονστιτυιο. Τιποσ δε Χονστιτυιο. Ποδερ 
Χονστιτυιντε. Εmενδα, Ρεφορmα ε Ρεϖισο Χονστιτυχιοναισ. 2 Πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ: ϖαλιδαδε, εφιχ〈χια ε απλιχαο. Πρινχπιο δα ισονοmια. Πρινχπιοσ 
χονστιτυχιοναισ δο τραβαληο. 3 Νορmασ χονστιτυχιοναισ. Χλασσιφιχαο. Απλιχαβιλιδαδε. Νορmασ χονστιτυχιοναισ ε ινχονστιτυχιοναισ. Ιντερπρεταο δα νορmα 
χονστιτυχιοναλ. 4 Dοσ διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ. Dιρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ, διφυσοσ ε χολετιϖοσ. Τυτελασ χονστιτυχιοναισ δασ λιβερδαδεσ: ηαβεασ χορπυσ, 
ηαβεασ δατα, mανδαδο δε σεγυρανα ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖο, mανδαδο δε ινϕυνο ε αο ποπυλαρ. Dοσ διρειτοσ σοχιαισ. Dα ασσοχιαο σινδιχαλ: αυτονοmια, 
λιβερδαδε ε ατυαο. 5 Χονστιτυιο ε Προχεσσο: διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ δε νατυρεζα προχεσσυαλ. 6 Dα Αδmινιστραο Πβλιχα. Εστρυτυρασ Β〈σιχασ. 
Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ. Πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ. 7 Πρινχπιο δα σεπαραο δοσ Ποδερεσ: ιmπλιχαο, εϖολυο ε τενδνχια. 8 Ποδερ Λεγισλατιϖο. Οργανιζαο. 
Ατριβυι⌡εσ δο Χονγρεσσο Ναχιοναλ. Φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα ε οραmεντ〈ρια. Χοmπετνχιασ δο Σεναδο ε δα Χmαρα. Προχεσσο λεγισλατιϖο. 9 Ποδερ 
Εξεχυτιϖο. Πρεσιδενχιαλισmο ε Παρλαmενταρισmο. Μινιστροσ δε Εσταδο. Πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα: ποδερ ρεγυλαmενταρ. Μεδιδασ προϖισ⌠ριασ. Υνιο. 
Χοmπετνχια. Βενσ δα Υνιο. Εσταδο−mεmβρο. Χοmπετνχια. Αυτονοmια. Dιστριτο Φεδεραλ. Τερριτ⌠ριοσ Φεδεραισ. Μυνιχπιοσ. Χοmπετνχια. Ρεγι⌡εσ 
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mετροπολιτανασ. 10 Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. Οργανιζαο. ργοσ ε Χοmπετνχια. Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ, Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια, Τριβυναλ Συπεριορ δο 
Τραβαληο. ϑυστια Φεδεραλ, ϑυστια Εσταδυαλ, ϑυστια δο Τραβαληο. 11 Χοντρολε δα χονστιτυχιοναλιδαδε δασ λεισ: χονχειτο, εσπχιεσ, αο διρετα δε 
ινχονστιτυχιοναλιδαδε, αο δεχλαρατ⌠ρια δε χονστιτυχιοναλιδαδε ε αργυιο δε δεσχυmπριmεντο δε πρεχειτο φυνδαmενταλ. Χοντρολε διφυσο. Εφειτοσ δα δεχλαραο 
δε χονστιτυχιοναλιδαδε δασ λεισ. 12 Dασ Φινανασ Πβλιχασ: νορmασ γεραισ; δοσ οραmεντοσ. Εξεχυο χοντρα α Φαζενδα Πβλιχα. 13 Dα Ορδεm Εχονmιχα ε 
Φινανχειρα. Dοσ πρινχπιοσ γεραισ δα ατιϖιδαδε εχονmιχα. Ατιϖιδαδε Εχονmιχα δο Εσταδο. Προπριεδαδε να Ορδεm Εχονmιχα. Ρεγιmε χονστιτυχιοναλ δα 
προπριεδαδε: φυνο σοχιοαmβιενταλ. Σιστεmα Φινανχειρο Ναχιοναλ. 14 Ορδεm Σοχιαλ. Σεγυριδαδε Σοχιαλ. Μειο Αmβιεντε. Dα φαmλια, δα Χριανα, δο Αδολεσχεντε, 
δο Ιδοσο, δοσ ⊆νδιοσ.15 Φεδεραο βρασιλειρα: χαραχτερστιχασ, δισχριmιναο δε χοmπετνχια να Χονστιτυιο δε 1988. 16. Αδϖοχαχια Γεραλ δα Υνιο, 
ρεπρεσενταο ϕυδιχιαλ ε χονσυλτορια ϕυρδιχα δοσ Εσταδοσ ε δο Dιστριτο Φεδεραλ. Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο: 1 Πρινχπιοσ ινφορmατιϖοσ δα αδmινιστραο πβλιχα. 2 Ατο 
αδmινιστρατιϖο: χονχειτο, χλασσιφιχαο, ρεθυισιτοσ ε ρεϖογαο. Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ ϖινχυλαδοσ ε δισχριχιον〈ριοσ. Ο mριτο δο ατο αδmινιστρατιϖο. 3 ςχιοσ δο ατο 
αδmινιστρατιϖο. Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ νυλοσ ε ανυλ〈ϖεισ. Τεορια δοσ mοτιϖοσ δετερmιναντεσ. 4 Αδmινιστραο διρετα ε ινδιρετα. Αυταρθυια. Σοχιεδαδε δε εχονοmια 
mιστα. Εmπρεσα πβλιχα. Φυνδαο πβλιχα. Αγνχιασ ρεγυλαδορασ ε εξεχυτιϖασ. 5 Ποδερεσ δα αδmινιστραο: ηιερ〈ρθυιχο; δισχιπλιναρ; ρεγυλαmενταρ ε δε πολχια. 
Ποδερ δε πολχια: χονχειτο. Πολχια ϕυδιχι〈ρια ε πολχια αδmινιστρατιϖα. Ασ λιβερδαδεσ πβλιχασ ε ο ποδερ δε πολχια. 6 Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δο Εσταδο. Αο 
ρεγρεσσιϖα. 7 Χοντρολε ϕυρισδιχιοναλ δε λεγαλιδαδε δοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ: λιmιτεσ, πριϖιλγιοσ δα αδmινιστραο ε mειοσ δε χοντρολε. 8 Βενσ πβλιχοσ. 
Ιmπρεσχριτιβιλιδαδε ε ιmπενηοραβιλιδαδε. 9 Αγεντεσ πβλιχοσ. Σερϖιδορ πβλιχο, Εmπρεγαδο πβλιχο ε φυνχιον〈ριο πβλιχο. Νατυρεζα ϕυρδιχα δα ρελαο δε 
εmπρεγο πβλιχο.10 Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα. Dιρειτο Χιϖιλ: 1 Dα λει. Εφιχ〈χια εσπαχιαλ ε τεmποραλ; πρινχπιο δα ιρρετροατιϖιδαδε δα λει. Ρεϖογαο, δερρογαο 
ε αβρογαο. Dιρειτο αδθυιριδο. 2 Dασ πεσσοασ. Νατυραισ: περσοναλιδαδε ε χαπαχιδαδε; mοδαλιδαδεσ, mοδιφιχα⌡εσ ε διρειτοσ. Dα αυσνχια. ϑυρδιχασ. Εσπχιεσ, 
περσονιφιχαο, διρειτοσ ε οβριγα⌡εσ. Ασ φυνδα⌡εσ. Γρυποσ ϕυρδιχοσ νο περσονιφιχαδοσ. Dεσπερσοναλιζαο ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ. Dοmιχλιο ε ρεσιδνχια. 3 Dοσ 
φατοσ ϕυρδιχοσ. Νεγ⌠χιοσ ε ατοσ ϕυρδιχοσ. Dεφινι⌡εσ, εσπχιεσ, πρεσσυποστοσ δε ϖαλιδαδε, προϖα, δεφειτοσ ε ινϖαλιδαδεσ. Μοδαλιδαδεσ δοσ νεγ⌠χιοσ ϕυρδιχοσ. 
Τεορια δασ νυλιδαδεσ. Ατοσ ιλχιτοσ. Βοα−φ οβϕετιϖα ε συβϕετιϖα. Πρεσχριο ε δεχαδνχια. 4 Dοσ βενσ ε συασ χλασσιφιχα⌡εσ. Dο βεm δε φαmλια. 5 Dασ οβριγα⌡εσ. 
Χονχειτο, mοδαλιδαδεσ, τρανσmισσο, αδιmπλεmεντο ε εξτινο. Οβριγα⌡εσ λθυιδασ ε ιλθυιδασ. Χλ〈υσυλα πεναλ. Dο ιναδιmπλεmεντο. Ρεσπονσαβιλιδαδε 
εξτραχοντρατυαλ. Τεορια δα ιmπρεϖισο. 6 Dοσ χοντρατοσ. Dισποσι⌡εσ γεραισ. Dα εξτινο δοσ χοντρατοσ: εξχεο δο χοντρατο νο χυmπριδο ε δα ρεσολυο πορ 
ονεροσιδαδε εξχεσσιϖα. Dασ ϖ〈ριασ εσπχιεσ δε χοντρατο: χοmπρα ε ϖενδα; δοαο; εmπρστιmοにχοmοδατο ε mτυο; πρεσταο δε σερϖιο; εmπρειταδα; 
δεπ⌠σιτο; mανδατο; τρανσαο. Λοχαο δε ιm⌠ϖελ ρεσιδενχιαλ αο εmπρεγαδο ε διρειτο δε ρετοmαδα. Dο ενριθυεχιmεντο σεm χαυσα. 7 Εmπρεσα. Χονχειτο. Dο 
εmπρεσ〈ριο ε δο εξερχχιο δα εmπρεσα. Dα σοχιεδαδε: δισποσι⌡εσ γεραισ, εσπχιεσ, διρειτοσ, οβριγα⌡εσ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ: δα σοχιεδαδε ε δοσ σ⌠χιοσ. 
Λιθυιδαο, τρανσφορmαο, ινχορποραο, φυσο ε χισο. Dο εσταβελεχιmεντο: ινστιτυτοσ χοmπλεmενταρεσ, πρεποστοσ. Σοχιεδαδε Λιmιταδα: δισποσι⌡εσ 
πρελιmιναρεσ, θυοτασ, αδmινιστραο, δελιβεραο δοσ σ⌠χιοσ, αυmεντο ε ρεδυο δο χαπιταλ, ρεσολυο δα σοχιεδαδε εm ρελαο α σ⌠χιοσ mινοριτ〈ριοσ. 
Dισσολυο: mοδοσ ε εφειτοσ. Dα σοχιεδαδε χοοπερατιϖα. 8 Ηιεραρθυια, ιντεγραο ε ιντερπρεταο δα λει. Μτοδοσ δε ιντερπρεταο. Αναλογια, Πρινχπιοσ Γεραισ 
δο Dιρειτο ε Εθυιδαδε. 9 Dα ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ. Dιρειτο Προχεσσυαλ Χιϖιλ: 1 Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ δο προχεσσο χιϖιλ. 2 ϑυρισδιο ε χοmπετνχια: χονχειτο, 
φορmασ, λιmιτεσ ε mοδιφιχα⌡εσ δα χοmπετνχια. 3 Αο: χονχειτο, χλασσιφιχαο, εσπχιεσ, νατυρεζα ϕυρδιχα. Αο ε πρετενσο. Χονδι⌡εσ δα αο. 4 Προχεσσο: 
χονχειτο ε νατυρεζα ϕυρδιχα. Ρελαο ϕυρδιχα προχεσσυαλ ε ρελαο ϕυρδιχα mατεριαλ. Οβϕετο δο προχεσσο: mριτο δα χαυσα. Προχεσσο ε προχεδιmεντο. Τιποσ δε 
προχεσσο: προχεσσο δε χονηεχιmεντο, προχεσσο χαυτελαρ ε προχεσσο δε εξεχυο. Νο⌡εσ. Χονχειτο. 5 Φορmαο, συσπενσο ε εξτινο δο προχεσσο. 
Πρεσσυποστοσ προχεσσυαισ. Αυσνχια. Εφειτοσ. Εφετιϖιδαδε δο προχεσσο. 6 Συϕειτοσ δα ρελαο προχεσσυαλ. Παρτε. Χονχειτο. Χαπαχιδαδε δε σερ παρτε ε χαπαχιδαδε 
δε εσταρ εm ϑυζο. Λεγιτιmαο ορδιν〈ρια ε εξτραορδιν〈ρια: συβστιτυιο προχεσσυαλ. Προχυραδορεσ. Μινιστριο Πβλιχο. Ο ϑυιζ. 7 Ατοσ προχεσσυαισ. Πραζοσ. 
Dεσπεσασ προχεσσυαισ. Ηονορ〈ριοσ. 8 Πετιο ινιχιαλ: ρεθυισιτοσ ε ϖχιοσ. Πεδιδο: νο⌡εσ γεραισ, εσπχιεσ, ιντερπρεταο ε αλτεραο. Χυmυλαο δε πεδιδοσ. 9 
Τυτελα ινιβιτ⌠ρια ε αντεχιπαο δε τυτελα. Τυτελα εσπεχφιχα ε αντεχιπαδα δασ οβριγα⌡εσ δε φαζερ ε νο φαζερ. 10 Ρεσποστα δο ρυ: δεφεσα διρετα ε δεφεσα ινδιρετα. 
Χοντεσταο, εξχεο ε οβϕεο. Εξχε⌡εσ προχεσσυαισ: ινχοmπετνχια, ιmπεδιmεντο ε συσπειο. Ρεχονϖενο. Ρεϖελια. Α χαρνχια δε αο. Λιτισ πενδνχια, 
χονεξο ε χοντιννχια δε χαυσα. 11 Προϖα: χονχειτο; προϖα δε διρειτο; προϖα ιλχιτα. νυσ δα προϖα: φιναλιδαδε, πρινχπιοσ, δισχιπλινα. Ινιχιατιϖα προβατ⌠ρια δο ϕυιζ. 
Προϖα εmπρεσταδα. 12 Ρεχυρσοσ: πρινχπιοσ γεραισ ε εφειτοσ. Ρεχυρσο αδεσιϖο ε ρεεξαmε νεχεσσ〈ριο. Εmβαργοσ δε δεχλαραο. Ρεχυρσο εξτραορδιν〈ριο ε ρεχυρσο 
εσπεχιαλ. Νατυρεζα ε φινσ. Ηιπ⌠τεσεσ δε χαβιmεντο. Dιρειτο δο Τραβαληο: 1 Dιρειτο δο Τραβαληο: χονχειτο, χαραχτερστιχασ, διϖισο, νατυρεζα, φυν⌡εσ, αυτονοmια. 
2 Φοντεσ φορmαισ δο Dιρειτο δο Τραβαληο. Χονχειτο, χλασσιφιχαο ε ηιεραρθυια. Χονφλιτοσ ε συασ σολυ⌡εσ. 3 Πρινχπιοσ δο Dιρειτο δο Τραβαληο. Πρινχπιοσ 
χονστιτυχιοναισ δο Dιρειτο δο Τραβαληο. Dιστινο εντρε πρινχπιο ε νορmα. 4 Ρελαο δε τραβαληο ε ρελαο δε εmπρεγο. Εστρυτυρα δα ρελαο εmπρεγατχια: 
ελεmεντοσ χοmπονεντεσ; νατυρεζα ϕυρδιχα. 5 Ρελα⌡εσ δε τραβαληο λατο σενσυ: τραβαληο αυτνοmο, εϖεντυαλ, τεmπορ〈ριο, αϖυλσο. Εστ〈γιο. 6 Εmπρεγαδο: 
χονχειτο, χαραχτεριζαο. 7 Εmπρεγαδορ: χονχειτο, χαραχτεριζαο. 8 Χοντρατο δε εmπρεγο: δενοmιναο, χονχειτο, χλασσιφιχαο, χαραχτεριζαο. 9 Dυραο δο 
τραβαληο. Φυνδαmεντοσ ε οβϕετιϖοσ. ϑορναδα δε τραβαληο ε ηορ〈ριο δε τραβαληο. Τραβαληο εξτραορδιν〈ριο. Αχορδο δε προρρογαο ε αχορδο δε χοmπενσαο δε 
ηορασ. Βανχο δε ηορασ. Ηορασ ιν ιτινερε. Εmπρεγαδοσ εξχλυδοσ δο διρειτο ◊σ ηορασ εξτρασ. Αρτ. 62 δα ΧΛΤ. ϑορναδασ εσπεχιαισ δε τραβαληο. 10 Ρεπουσοσ. Ρεπουσοσ 
ιντραϕορναδα ε ιντερϕορναδα. Ρεπουσο σεmαναλ ε εm φεριαδοσ. Ρεmυνεραο σιmπλεσ ε δοβραδα. Dεσχανσο ανυαλ: φριασ. 11 Ρεmυνεραο ε σαλ〈ριο: χονχειτο, 
διστιν⌡εσ. Σαλ〈ριο ιν νατυρα ε υτιλιδαδεσ νο−σαλαριαισ. 12 Οβριγα⌡εσ δε χορρεντεσ δα χεσσαο δο χοντρατο δε εmπρεγο. Αϖισο πρϖιο. Μυλταδο αρτ.477 δα ΧΛΤ. 
13 Εσταβιλιδαδε ε γαραντιασ προϖισ⌠ριασ δε εmπρεγο. Dεσπεδιδα δε εmπρεγαδο εστ〈ϖελ. 14 Πρεσχριο ε δεχαδνχια νο Dιρειτο δο Τραβαληο. Dιρειτο Προχεσσυαλ δο 
Τραβαληο: 1 Dιρειτο Προχεσσυαλ δο Τραβαληο. Πρινχπιοσ. Φοντεσ. Αυτονοmια. Ιντερπρεταο. Ιντεγραο. Εφιχ〈χια. 2 Οργανιζαο δα ϑυστια δο Τραβαληο. 
Χοmποσιο, φυνχιοναmεντο, ϕυρισδιο ε χοmπετνχια δε σευσ ⌠ργοσ. 3 Χοmπετνχια δα ϑυστια δο Τραβαληο: εm ραζο δα mατρια, δασ πεσσοασ, φυνχιοναλ ε δο 
λυγαρ. Χονφλιτοσ δε Χοmπετνχια. 4 Παρτεσ, προχυραδορεσ, ρεπρεσενταο, συβστιτυιο προχεσσυαλ ε λιτισχονσ⌠ρχιο. 5 Ατοσ, τερmοσ ε πραζοσ προχεσσυαισ. Dεσπεσασ 
προχεσσυαισ. Ρεσπονσαβιλιδαδε. Χυστασ ε εmολυmεντοσ. Χοmυνιχαο δοσ ατοσ προχεσσυαισ. Νοτιφιχαο. 6 ςχιοσ δο ατο προχεσσυαλ. Εσπχιεσ. Νυλιδαδεσ νο 
προχεσσο δο τραβαληο: εξτενσο, πρινχπιοσ, αργυιο, δεχλαραο ε εφειτοσ. Πρεχλυσο. 7 Dισσδιο ινδιϖιδυαλ ε δισσδιο χολετιϖο. Dιστινο. Dισσδιο ινδιϖιδυαλ: 
προχεδιmεντοσ χοmυm ε συmαρσσιmο. Πετιο ινιχιαλ: ρεθυισιτοσ, εmενδα, αδιταmεντο, ινδεφεριmεντο. Πεδιδο. Dιρειτο Τριβυτ〈ριο: 1 Ο Εσταδο ε ο ποδερ δε 
τριβυταρ. 2 Dιρειτο τριβυτ〈ριο: χονχειτο, φοντεσ ε πρινχπιοσ. Ρελα⌡εσ εντρε ο Dιρειτο Τριβυτ〈ριο ε ο Dιρειτο Πριϖαδο. 3 Χονχειτοσ τριβυτ〈ριοσ − χονστιτυχιοναισ. 
Χονχεπ⌡εσ. ϑυρισπρυδνχια δο ΣΤΦ. 4 Χ⌠διγο Τριβυτ〈ριο Ναχιοναλ: νορmασ γεραισ δε Dιρειτο Τριβυτ〈ριο. 5 Νορmα τριβυτ〈ρια: νατυρεζα; εσπχιεσ; ϖιγνχια ε 
απλιχαο. Ιντερπρεταο ε ιντεγραο; τραταδοσ ε χονϖεν⌡εσ ιντερναχιοναισ ε λεγισλαο ιντερνα. 6 Λεγαλιδαδε τριβυτ〈ρια: χοντεδο; χονχεπ⌡εσ. 7 Τριβυτο: 
χονχειτο ε εσπχιεσ. 8 Οβριγαο τριβυτ〈ρια: χονχειτο; εσπχιεσ; φατο γεραδορ; συϕειτοσ ατιϖο ε πασσιϖο; σολιδαριεδαδε; χαπαχιδαδε τριβυτ〈ρια; δοmιχλιο τριβυτ〈ριο. 9 
Χρδιτο τριβυτ〈ριο: χονχειτο; νατυρεζα; λαναmεντο; ρεϖισο; συσπενσο, εξτινο ε εξχλυσο; πρεσχριο ε δεχαδνχια ρεπετιο δο ινδβιτο. 10 Εξεχυο φισχαλ. 
 
2.3.2 ΑΓΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο: χονχειτοσ β〈σιχοσ; τιποσ δε οργανιζαο; εστρυτυρασ οργανιζαχιοναισ; δεπαρταmενταλιζαο; 
οργανογραmασ ε φλυξογραmασ. Νο⌡εσ δε Φυν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ: πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, διρεο ε χοντρολε. Νο⌡εσ δε Ρελα⌡εσ Ηυmανασ ε 
Ρελα⌡εσ ιντερπεσσοαισ. Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο Φινανχειρα, Αδmινιστραο δε Πεσσοασ ε Αδmινιστραο δε Ματεριαισ. ⊃τιχα ε Ρεσπονσαβιλιδαδε Σοχιαλ. 
Νο⌡εσ δε Προχεδιmεντοσ Αδmινιστρατιϖοσ ε Μανυαισ Αδmινιστρατιϖοσ. Νο⌡εσ δε Οργανιζαο ε Μτοδοσ. Νο⌡εσ δε ατενδιmεντο α χλιεντεσ ε 
ατενδιmεντο αο τελεφονε. Σερϖιο δε προτοχολο ε αρθυιϖο: τιποσ δε αρθυιϖο; αχεσσ⌠ριοσ δο αρθυιϖο; φασεσ δο αρθυιϖαmεντο: τχνιχασ, σιστεmασ ε mτοδοσ. 
Προτοχολο: ρεχεπο, χλασσιφιχαο, ρεγιστρο ε διστριβυιο δε δοχυmεντοσ. Εξπεδιο δε χορρεσπονδνχια: ρεγιστρο ε ενχαmινηαmεντο. Νο⌡εσ δε Dιρειτο 
Αδmινιστρατιϖο: 1 Εσταδο, γοϖερνο ε αδmινιστραο πβλιχα: χονχειτοσ, ελεmεντοσ, ποδερεσ ε οργανιζαο; νατυρεζα, φινσ ε πρινχπιοσ. 2 Οργανιζαο 
αδmινιστρατιϖα δο Εσταδο. 3 Αδmινιστραο διρετα ε ινδιρετα. 4 Αγεντεσ πβλιχοσ: εσπχιεσ ε χλασσιφιχαο, ποδερεσ, δεϖερεσ ε πρερρογατιϖασ, χαργο, 
εmπρεγο ε φυνο πβλιχοσ. 5 Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ. 6 Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ: χονχειτοσ, ρεθυισιτοσ, ατριβυτοσ, χλασσιφιχαο, εσπχιεσ ε ινϖαλιδαο. 7 
Χοντρολε ε ρεσπονσαβιλιζαο δα αδmινιστραο: χοντρολε αδmινιστρατιϖο, χοντρολε ϕυδιχιαλ, χοντρολε λεγισλατιϖο, ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δο Εσταδο.  
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2.3.3 ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΦΙΣΧΑΛΙΖΑ∩℘Ο: Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο: χονχειτοσ β〈σιχοσ; τιποσ δε οργανιζαο; εστρυτυρασ οργανιζαχιοναισ; δεπαρταmενταλιζαο; 
οργανογραmασ ε φλυξογραmασ. Νο⌡εσ δε Φυν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ: πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, διρεο ε χοντρολε. Νο⌡εσ δε Ρελα⌡εσ Ηυmανασ ε 
Ρελα⌡εσ ιντερπεσσοαισ. Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο Φινανχειρα, Αδmινιστραο δε Πεσσοασ ε Αδmινιστραο δε Ματεριαισ. ⊃τιχα ε Ρεσπονσαβιλιδαδε Σοχιαλ. 
Νο⌡εσ δε Προχεδιmεντοσ Αδmινιστρατιϖοσ ε Μανυαισ Αδmινιστρατιϖοσ. Νο⌡εσ δε Οργανιζαο ε Μτοδοσ. Νο⌡εσ δε ατενδιmεντο α χλιεντεσ ε 
ατενδιmεντο αο τελεφονε. Σερϖιο δε προτοχολο ε αρθυιϖο: τιποσ δε αρθυιϖο; αχεσσ⌠ριοσ δο αρθυιϖο; φασεσ δο αρθυιϖαmεντο: τχνιχασ, σιστεmασ ε mτοδοσ. 
Προτοχολο: ρεχεπο, χλασσιφιχαο, ρεγιστρο ε διστριβυιο δε δοχυmεντοσ. Εξπεδιο δε χορρεσπονδνχια: ρεγιστρο ε ενχαmινηαmεντο. Νο⌡εσ δε Dιρειτο 
Αδmινιστρατιϖο: 1 Εσταδο, γοϖερνο ε αδmινιστραο πβλιχα: χονχειτοσ, ελεmεντοσ, ποδερεσ ε οργανιζαο; νατυρεζα, φινσ ε πρινχπιοσ. 2 Οργανιζαο 
αδmινιστρατιϖα δο Εσταδο. 3 Αδmινιστραο διρετα ε ινδιρετα. 4 Αγεντεσ πβλιχοσ: εσπχιεσ ε χλασσιφιχαο, ποδερεσ, δεϖερεσ ε πρερρογατιϖασ, χαργο, 
εmπρεγο ε φυνο πβλιχοσ. 5 Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ. 6 Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ: χονχειτοσ, ρεθυισιτοσ, ατριβυτοσ, χλασσιφιχαο, εσπχιεσ ε ινϖαλιδαο. 7 
Χοντρολε ε ρεσπονσαβιλιζαο δα αδmινιστραο: χοντρολε αδmινιστρατιϖο, χοντρολε ϕυδιχιαλ, χοντρολε λεγισλατιϖο, ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δο Εσταδο. 
Χονηεχιmεντοσ Ρεγιοναισ: 1 Τ⌠πιχοσ ρελεϖαντεσ ε ατυαισ δο Εσταδο δε Τοχαντινσ εm διϖερσασ 〈ρεασ, ταισ χοmο σεγυρανα, τρανσπορτεσ, πολτιχα, 
εχονοmια, σοχιεδαδε, εδυχαο, σαδε, χυλτυρα, δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ ε εχολογια. 
 
2.3.4 ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: Αδmινιστραο Γεραλ: 1 Εϖολυο δα αδmινιστραο. 1.1 πρινχιπαισ αβορδαγενσ δα αδmινιστραο (χλ〈σσιχα ατ 
χοντινγενχιαλ). 1.2 Εϖολυο δα αδmινιστραο πβλιχα νο Βρασιλ (απ⌠σ 1930); ρεφορmασ αδmινιστρατιϖασ; α νοϖα γεστο πβλιχα. 2 Προχεσσο 
αδmινιστρατιϖο. 2.1 Φυν⌡εσ δε αδmινιστραο: πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, διρεο ε χοντρολε. 2.2 Προχεσσο δε πλανεϕαmεντο. 2.2.1 Πλανεϕαmεντο 
εστρατγιχο: ϖισο, mισσο ε αν〈λισε ΣWΟΤ. 2.2.2 Αν〈λισε χοmπετιτιϖα ε εστρατγιασ γενριχασ. 2.2.3 Ρεδεσ ε αλιανασ. 2.2.4 Πλανεϕαmεντο τ〈τιχο. 
2.2.5 Πλανεϕαmεντο οπεραχιοναλ. 2.2.6 Αδmινιστραο πορ οβϕετιϖοσ. 2.2.7 Βαλανχεδ σχορεχαρδ. 2.2.8 Προχεσσο δεχισ⌠ριο. 2.3 Οργανιζαο. 2.3.1 
Εστρυτυρα οργανιζαχιοναλ. 2.3.2 Τιποσ δε δεπαρταmενταλιζαο: χαραχτερστιχασ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ δε χαδα τιπο. 2.3.3 Οργανιζαο ινφορmαλ. 
2.3.4 Χυλτυρα οργανιζαχιοναλ. 2.4 Dιρεο. 2.4.1 Μοτιϖαο ε λιδερανα. 2.4.2 Χοmυνιχαο. 2.4.3 Dεσχεντραλιζαο ε δελεγαο. 2.5 Χοντρολε. 2.5.1 
Χαραχτερστιχασ. 2.5.2 Τιποσ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 2.5.3 Σιστεmα δε mεδιο δε δεσεmπενηο οργανιζαχιοναλ. 3 Γεστο δε πεσσοασ. 3.1 
Εθυιλβριο οργανιζαχιοναλ. 3.2 Οβϕετιϖοσ, δεσαφιοσ ε χαραχτερστιχασ δα γεστο δε πεσσοασ. 3.3 Ρεχρυταmεντο ε σελεο δε πεσσοασ. 3.3.1 Οβϕετιϖοσ ε 
χαραχτερστιχασ. 3.3.2 Πρινχιπαισ τιποσ, χαραχτερστιχασ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 3.3.3 Πρινχιπαισ τχνιχασ δε σελεο δε πεσσοασ: χαραχτερστιχασ, 
ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 3.4 Αν〈λισε ε δεσχριο δε χαργοσ. 3.5 Χαπαχιταο δε πεσσοασ. 3.6 Γεστο δε δεσεmπενηο. 4 Γεστο δα θυαλιδαδε ε 
mοδελο δε εξχελνχια γερενχιαλ. 4.1 Πρινχιπαισ τε⌠ριχοσ ε συασ χοντριβυι⌡εσ παρα α γεστο δα θυαλιδαδε. 4.2 Φερραmεντασ δε γεστο δα θυαλιδαδε. 
4.3 Μοδελο δα φυνδαο ναχιοναλ δα θυαλιδαδε. 4.4 Μοδελο δε γεσπυβλιχα. 5 Γεστο δε προϕετοσ. 5.1 Ελαβοραο, αν〈λισε ε αϖαλιαο δε προϕετοσ. 
5.2 Πρινχιπαισ χαραχτερστιχασ δοσ mοδελοσ δε γεστο δε προϕετοσ. 5.3 Προϕετοσ ε συασ εταπασ. 6 Γεστο δε προχεσσοσ. 6.1 Χονχειτοσ δα αβορδαγεm 
πορ προχεσσοσ. 6.2 Τχνιχασ δε mαπεαmεντο, αν〈λισε ε mεληορια δε προχεσσοσ. 6.3 Προχεσσοσ ε χερτιφιχαο ΙΣΟ 9000:2000. 6.4 Νο⌡εσ δε εστατστιχα 
απλιχαδα αο χοντρολε ε ◊ mεληορια δε προχεσσοσ. 7 Λεγισλαο αδmινιστρατιϖα. 7.1 Αδmινιστραο διρετα, ινδιρετα ε φυνδαχιοναλ. 7.2 Ατοσ 
αδmινιστρατιϖοσ. 7.3 Ρεθυισιο. 7.4 Λει ν≡ 9.784/1999 (Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο). 8 Οραmεντο πβλιχο. 8.1 Πρινχπιοσ οραmεντ〈ριοσ. 8.2 Dιρετριζεσ 
οραmεντ〈ριασ. 8.3 Προχεσσο οραmεντ〈ριο. 8.4 Μτοδοσ, τχνιχασ ε ινστρυmεντοσ δο οραmεντο πβλιχο; νορmασ λεγαισ απλιχ〈ϖεισ. 8.5 ΣΙDΟΡ ε 
ΣΙΑΦΙ. 8.6 Ρεχειτα πβλιχα: χατεγοριασ, φοντεσ, εστ〈γιοσ; δϖιδα ατιϖα. 8.7 Dεσπεσα πβλιχα: χατεγοριασ, εστ〈γιοσ. 8.8 Συπριmεντο δε φυνδοσ. 8.9 Ρεστοσ 
α παγαρ. 8.10 Dεσπεσασ δε εξερχχιοσ αντεριορεσ. 8.11 Α χοντα νιχα δο Τεσουρο. 9 Λιχιταο πβλιχα. 9.1 Μοδαλιδαδεσ, δισπενσα ε ινεξιγιβιλιδαδε. 9.2 
Πρεγο. 9.3 Χοντρατοσ ε χοmπρασ. 9.4 Χονϖνιοσ ε τερmοσ σιmιλαρεσ. 9.5 Λει ν≡ 8.666/1993. 9.6 Λει ν≡ 10.520/2002. 9.7 Σιστεmα δε Χαδαστραmεντο 
Υνιφιχαδο δε Φορνεχεδορεσ (ΣΙΧΑΦ). 9.8 Χαδαστρο Ινφορmατιϖο δε χρδιτοσ νο θυιταδοσ δο σετορ πβλιχο φεδεραλ (ΧΑDΙΝ). 9.9 Σιστεmα δε Γεστο δε 
Χοντρατοσ (ΣΙΧΟΝ). 
 
2.3.5 ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ: Αρθυιτετυρα ε Οργανιζαο δε Χοmπυταδορεσ: 1 Οργανιζαο δε σιστεmασ δε χοmπυταδορεσ. 2 Ο σιστεmα δε 
χοmπυταο. 3 Χονϖερσο δε βασεσ ε αριτmτιχα χοmπυταχιοναλ. 4 Μεm⌠ρια πρινχιπαλ. 5 Μεm⌠ρια χαχηε. 6 Προχεσσαδορεσ に αρθυιτετυρα. 7 Μεm⌠ρια 
σεχυνδ〈ρια. 8 Βαρραmεντοσ δε εντραδα ε σαδα (ε/σ). 9 Αρθυιτετυρασ ΡΙΣΧ ε ΧΙΣΧ. Σιστεmασ Οπεραχιοναισ: 1 Εστρυτυρασ δοσ Σιστεmασ δε Χοmπυταο. 2 
Εστρυτυρασ δο Σιστεmα Οπεραχιοναλ. 3 Γερενχιαmεντο δε Προχεσσοσ. 4 Γερενχιαmεντο δε Μεm⌠ρια. 5 Μεm⌠ρια ςιρτυαλ. 6 Σιστεmα δε Αρθυιϖοσ. 7 
Σιστεmασ δε Ι/Ο. 8 Ο Σιστεmα ΓΝΥ/Λινυξ. 9 Wινδοωσ. Ρεδεσ δε Χοmπυταδορεσ: 1 Χονχειτοσ δε ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ. 2 Νο⌡εσ δε Χαβεαmεντο 
Εστρυτυραδο. 3 Αρθυιτετυρα δε ρεδεσ. 4 Μειοσ δε Τρανσmισσο. 5 Τοπολογιασ δε ρεδεσ. 6 Μοδελο ΟΣΙ. 7 Προτοχολο ΤΧΠ/ΙΠ. 8 Εθυιπαmεντοσ δε ρεδε: 
mοδεmσ, mοδεmσ δε Φιβρα, ρεπετιδορεσ, Βριδγεσ, Σωιτχηεσ ε ροτεαδορεσ. 9 Προτοχολοσ δε ΛΑΝ. 10 Ενδερεαmεντο ΙΠ. 11 Ροτεαmεντο. 12 ΤΧΠ, ΥDΠ, 
ΙΧΜΠ. 13 ςΛΑΝ. 14 Ιντεραο Χλιεντε−Σερϖιδορ. 15 Σιστεmα δε Νοmεσ δε Dοmνιοσ (DΝΣ). 16 DΗΧΠ (Dψναmιχ Ηοστ Χονφιγυρατιον Προτοχολ). 17 
Τρανσmισσο δε Αρθυιϖοσ. 18 Χοmπαρτιληαmεντο δε Αρθυιϖοσ Ρεmοτοσ. 19 WWW (Wορλδ Wιδε Wεβ). 20 ΦΤΠ (Φιλε Τρανσφερ Προτοχολ). 21 Ρεδε ςιρτυαλ 
πριϖαδα (ςΠΝ). 22 Χονχειτο ε τιποσ δε χ⌠πια δε σεγυρανα (Βαχκυπ). 23 Προξψ. 24 Φερραmεντασ δε Μονιτοραο ε Γερενχιαmεντο δε Ρεδε. 25 
Φερραmεντασ δε Φιρεωαλλ. 26 Σεγυρανα δε Ρεδε ε Χοντρολε δε Αχεσσο. 27 Χερτιφιχαο Dιγιταλ. Ηαρδωαρε: 1 Ιντροδυο αο Ηαρδωαρε δο ΠΧ. 2 
Προχεσσαδορεσ. 3 Βαρραmεντοσ. 4 Μεm⌠ριασ. 5 Πλαχασ Με. 6 Σετυπ. 7 Πλαχασ δε ςδεο. 8 Μονιτορεσ δε ςδεο. 9 Αρmαζεναmεντο δε δαδοσ. 10 Υνιδαδεσ 
δε δισχο ργιδο. 11 Dισποσιτιϖοσ ΣΧΣΙ. 12 Πλαχασ δε σοm. 13 Πορτασ παραλελα ε σεριαλ. 14 Μοδεmσ. 15 Ιmπρεσσορασ. 16 Σχαννερσ. 17 Τεχλαδοσ ε Μουσεσ. 18 
Μονταγεm δε Μιχροσ. 18.1 ςεντιλαο. 18.2 Αλιmενταο. 18.3 Παρτιο ε φορmαταο. Προγραmαο: 1 Χοmανδοσ β〈σιχοσ: ατριβυιο, χονδιχιοναντεσ ε 
ρεπετιο. 2 Συβπρογραmασ ε παρmετροσ. 3 Ρεχυρσιϖιδαδε. 4 Εστρυτυρα ηοmογνεα δε δαδοσ: ϖετορ ε mατριζ, mανιπυλαο δε στρινγσ. 5 Εστρυτυρα 
ηετερογνεα δε δαδοσ: ρεγιστροσ ε αρθυιϖοσ. 6 Ποντειροσ, λιστα λινεαρ σιmπλεσ, δυπλαmεντε λιγαδα ε χοmποστα ε λιστα χιρχυλαρ. 7 Πιληασ, φιλασ ε 〈ρϖορεσ 
βιν〈ριασ. 8 Προγραmαο οριενταδα α οβϕετοσ: χονχειτο δε οβϕετοσ, χλασσεσ, mτοδοσ, χονστρυτορεσ, πολιmορφισmο, ϖισιβιλιδαδε, ενχαπσυλαmεντο, 
αβστραο ε mοδυλαριζαο. 9 Προϕετοσ δε χλασσεσ: ηερανα, αχοπλαmεντο, χοεσο, χλασσεσ αβστρατασ ε ιντερφαχεσ. 10 Ηερανασ mλτιπλασ. 11 Τραταmεντο 
δε ερροσ ε εξχε⌡εσ. 12 Λινγυαγεm δε Προγραmαο Πψτηον. 13 Προγραmαο Wεβ ΗΤΜΛ, ΧΣΣ ε ϑαϖαΣχριπτ. Ενγενηαρια δε Σοφτωαρε: 1 Αν〈λισε ε Προϕετο 
δε Σιστεmασ. 2 Λινγυαγεm δε Μοδελαγεm Υνιφιχαδα (ΥΜΛ). 3 Αν〈λισε Οριενταδα α Οβϕετοσ: διαγραmα δε χλασσεσ, διαγραmα δε ιντεραο, παχοτεσ ε 
χολαβοραο, διαγραmα δε εσταδοσ, διαγραmα δε ατιϖιδαδεσ. Βανχο δε Dαδοσ: 1 Νο⌡εσ δε βανχο δε δαδοσ. 2 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε δεφινι⌡εσ. 3 Μοδελο 
Εντιδαδε−Ρελαχιοναmεντο. 4 Ρεστρι⌡εσ δε ιντεγριδαδε; ΣΘΛ (Στρυχτυρεδ Θυερψ Λανγυαγε): λινγυαγεm δε δεφινιο ε mανιπυλαο δε δαδοσ. 
ΓΟςΕΡΝΑΝ∩Α DΕ ΤΙ: 1 Γερενχιαmεντο δε Σερϖιοσ δε ΤΙ − ΙΤΙΛ 2011: ιντροδυο αο γερενχιαmεντο δε σερϖιοσ δε ΤΙ, οπεραο δε σερϖιο (προχεσσοσ ε 
φυν⌡εσ). 
 
2.3.6 ΧΟΝΤΑDΟΡ: 1 Χονχειτοσ, οβϕετιϖοσ ε φιναλιδαδεσ δα χονταβιλιδαδε. 2 Πατριmνιο: χοmπονεντεσ, εθυαο φυνδαmενταλ δο πατριmνιο, σιτυαο 
λθυιδα, ρεπρεσενταο γρ〈φιχα. 3 Ατοσ ε φατοσ αδmινιστρατιϖοσ: χονχειτοσ, φατοσ περmυτατιϖοσ, mοδιφιχατιϖοσ ε mιστοσ. 4 Χοντασ: χονχειτοσ, χοντασ δε 
δβιτοσ, χοντασ δε χρδιτοσ ε σαλδοσ. 5 Πλανο δε χοντασ: χονχειτοσ, ελενχο δε χοντασ, φυνο ε φυνχιοναmεντο δασ χοντασ. 6 Εσχριτυραο: χονχειτοσ, 
λαναmεντοσ χοντ〈βεισ, ελεmεντοσ εσσενχιαισ, φ⌠ρmυλασ δε λαναmεντοσ, λιϖροσ δε εσχριτυραο, mτοδοσ ε προχεσσοσ. 7 Χονταβιλιζαο δε οπερα⌡εσ 
χοντ〈βεισ διϖερσασ: ϕυροσ. 7.1 Dεσχοντοσ. 7.2 Τριβυτοσ. 7.3 Αλυγυισ. 7.4 ςαριαο mονετ〈ρια/χαmβιαλ. 7.5 Φοληα δε παγαmεντο. 7.6 Χοmπρασ. 7.7 ςενδασ 
ε προϖισ⌡εσ. 7.8 Dεπρεχια⌡εσ ε βαιξα δε βενσ. 8 Αν〈λισε ε χονχιλια⌡εσ χοντ〈βεισ: χονχειτοσ, χοmποσιο δε χοντασ, αν〈λισε δε χοντασ, χονχιλιαο 
βανχ〈ρια. 9 Βαλανχετε δε ϖεριφιχαο: χονχειτοσ, mοδελοσ ε τχνιχασ δε ελαβοραο. 10 Βαλανο πατριmονιαλ: χονχειτοσ, οβϕετιϖο ε χοmποσιο. 11 
Dεmονστραο δε ρεσυλταδο δε εξερχχιο: χονχειτο, οβϕετιϖο ε χοmποσιο. 12 Νο⌡εσ δε mατεm〈τιχα φινανχειρα. 13 Νο⌡εσ δε φινανασ. 14 Νο⌡εσ 
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δε οραmεντο. 15 Νο⌡εσ δε τριβυτοσ ε σευσ ιmπαχτοσ νασ οπερα⌡εσ δασ εmπρεσασ. 16 Dεχρετο ν≡ 5.450/2005. 17 Λει ν≡ 6.404/1976 ε αλτερα⌡εσ, 
λεγισλαο χοmπλεmενταρ ε προνυνχιαmεντοσ δο Χοmιτ δε Προνυνχιαmεντοσ Χοντ〈βεισ (ΧΠΧ). 18 Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ δε χονταβιλιδαδε (απροϖαδοσ 
πελο Χονσεληο Φεδεραλ δε ΧονταβιλιδαSWàどàCFCぶく  
 
2.3.7 ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ: 1 Dιρεο δεφενσιϖα. 2 Νο⌡εσ δε σεγυρανα ινδιϖιδυαλ, χολετιϖα ε δε ινσταλα⌡εσ. 2.1 Νο⌡εσ δε πριmειροσ σοχορροσ. 3 Λεγισλαο 
δε τρνσιτο: Χ⌠διγο Ναχιοναλ δε Τρνσιτο, αβρανγενδο οσ σεγυιντεσ τ⌠πιχοσ: αδmινιστραο δε τρνσιτο, ρεγρασ γεραισ παρα χιρχυλαο δε ϖεχυλοσ, οσ 
σιναισ δε τρνσιτο, ρεγιστρο ε λιχενχιαmεντο δε ϖεχυλοσ, χονδυτορεσ δε ϖεχυλοσ, δεϖερεσ ε προιβι⌡εσ, ασ ινφρα⌡εσ ◊ λεγισ λαο δε τρνσιτο, 
πεναλιδαδεσ ε ρεχυρσοσ. 4 Ρεσολυ⌡εσ δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε Τρνσιτο. 5 Μεχνιχα δε ϖεχυλοσ: χονηεχιmεντοσ ελεmενταρεσ δε mεχνιχα δε 
αυτοm⌠ϖεισ, τροχα ε ροδζιο δε πνευσ; ρεγυλαγεm δε mοτορ, ρεγυλαγεm ε ρεϖισο δε φρειοσ, τροχα δε βοmβα δε 〈γυα, τροχα ε ρεγυλαγεm δε τενσο 
νασ χορρειασ, τροχα ε ρεγυλαγεm δα φριχο, τροχα δε ⌠λεο. 6 Σερϖιοσ χορριθυειροσ δε ελετριχιδαδε: τροχα δε φυσϖεισ, λmπαδασ, αχεσσ⌠ριοσ σιmπλεσ, 
εντρε ουτροσ. 7 Θυαλιδαδε εm πρεσταο δε σερϖιοσ: φατορεσ θυε δετερmιναm α θυαλιδαδε δε υm σερϖιο; νορmαλιζαο τχνιχα ε θυαλιδαδε; 
θυαλιδαδε νο ατενδιmεντο αο πβλιχο ιντερνο ε εξτερνο; χοmυνιχαο ε ρελα⌡εσ πβλιχασ. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ に ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ ΠΑΡΑ ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΕ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 
(Χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.135/2007 ε πελα Λει ν≡ 13.656/2018) 

 
Ευ, _______________________________________________________________________________________________________________________, 

ΧΠΦ ν≡_______________________________, ΡΓ ν≡_______________________________, ΥΦ δο ΡΓ______, Dατα δε νασχιmεντο____/____/________, 

ϖενηο ρεθυερερ α ισενο δα ταξα δε ινσχριο δο Χονχυρσο Πβλιχο 2019 δο ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛ DΕ ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ Ε ΑΓΡΟΝΟΜΙΑ DΟ ΤΟΧΑΝΤΙΝΣ − 

ΧΡΕΑ−ΤΟ δε αχορδο χοm ο ιτεm 5 δο Εδιταλ ν≡ 1 (αβερτυρα). 

 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  
 
Dεχλαρο θυε εστου αmπαραδο πελα σεγυιντε λεγισλαο: 
 

ΠΑΡΑ ΙΝΣΧΡΙΤΟΣ ΝΟ ΧΑD∨ΝΙΧΟ 
 
(....) Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.135/2007 − Ισενο δε ταξα δε ινσχριο παρα mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ 
Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ (Χαδ∨νιχο). 
Dεχλαρο, παρα φινσ δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, σερ mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο ν≡ 6.135/2007 ε θυε, 

εm φυνο δε mινηα χονδιο φινανχειρα, νο ποσσο παγαρ α ταξα δε ινσχριο εm χονχυρσο πβλιχο. Dεχλαρο εσταρ χιεντε δε θυε, δε αχορδο χοm ο ινχισο 

Ι δο αρτιγο 4 δο ρεφεριδο Dεχρετο, φαmλια  α υνιδαδε νυχλεαρ χοmποστα πορ υm ου mαισ ινδιϖδυοσ, εϖεντυαλmεντε αmπλιαδα πορ ουτροσ ινδιϖδυοσ θυε 

χοντριβυαm παρα ο ρενδιmεντο ου τενηαm συασ δεσπεσασ ατενδιδασ πορ αθυελα υνιδαδε φαmιλιαρ, τοδοσ mοραδορεσ εm υm mεσmο δοmιχλιο, δεφινιδο 

χοmο ο λοχαλ θυε σερϖε δε mοραδια ◊ φαmλια. Dεχλαρο, αινδα, σαβερ θυε, δε αχορδο χοm ο ινχισο ΙΙ δο αρτιγο 4 δο Dεχρετο ν≡ 6.135/2007, φαmλια δε βαιξα 

ρενδα, σεm πρεϕυζο δο δισποστο νο ινχισο Ι,  αθυελα χοm ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ περ χαπιτα δε ατ mειο σαλ〈ριο mνιmο; ου α θυε ποσσυα ρενδα φαmιλιαρ 

mενσαλ δε ατ τρσ σαλ〈ριοσ mνιmοσ.  
 

Dεχλαρο, ταmβm, τερ χονηεχιmεντο δε θυε α ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ  α σοmα δοσ ρενδιmεντοσ βρυτοσ αυφεριδοσ πορ τοδοσ οσ mεmβροσ δα φαmλια, νο 

σενδο ινχλυδοσ νο χ〈λχυλο αθυελεσ περχεβιδοσ δοσ προγραmασ δεσχριτοσ νο ινχισο Ις δο αρτιγο 4 δο Dεχρετο ν≡ 6.135/2007. Dεχλαρο σαβερ θυε ρενδα 

φαmιλιαρ περ χαπιτα  οβτιδα πελα ραζο εντρε α ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ ε ο τοταλ δε ινδιϖδυοσ να φαmλια. Dεχλαρο, πορ φιm, θυε, εm φυνο δε mινηα 

χονδιο φινανχειρα, νο ποσσο παγαρ α ταξα δε ινσχριο εm χονχυρσο πβλιχο ε εστου χιεντε δασ πεναλιδαδεσ πορ εmιτιρ δεχλαραο φαλσα πρεϖιστασ νο 

παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο 10 δο Dεχρετο ν≡ 83.936/1979.  

 

Νοmε δα mε (σεm αβρεϖιατυρα): _______________________________________________________________________________________________.  
 
Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ), ατριβυδο πελο Χαδ∨νιχο: _______________________________________. 
 
Dοχυmεντοσ απρεσενταδοσ ϕυνταmεντε χοm εστε ρεθυεριmεντο: 
(....) Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ.  
(....) Χερτιδο, ου δεχλαραο εθυιϖαλεντε, εξπεδιδα νο πρεσεντε ανο πελο ⌠ργο χοmπετεντε, θυε χοmπροϖε α ινσχριο νο Χαδ∨νιχο. 
 

ΠΑΡΑ DΟΑDΟΡΕΣ DΕ ΜΕDΥΛΑ ΣΣΕΑ 
 
(....) Λει ν≡ 13.656/2018 − Ισενο δε ταξα δε ινσχριο παρα δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα εm εντιδαδεσ ρεχονηεχιδασ πελο Μινιστριο δα Σαδε. 
Dεχλαρο, παρα φινσ δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, θυε ποσσυο ατεσταδο ου λαυδο εmιτιδο πορ mδιχο δε εντιδαδε ρεχονηεχιδα πελο 

Μινιστριο δα Σαδε, ινσχριτο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ΧΡΜ), θυε χοmπροϖα α δοαο δε mεδυλα ⌠σσεα. 

  
Dοχυmεντοσ απρεσενταδοσ ϕυνταmεντε χοm εστε ρεθυεριmεντο: 
(....) Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ.  
(....) Ατεσταδο ου λαυδο εmιτιδο πορ mδιχο δε εντιδαδε ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Σαδε, ινσχριτο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ΧΡΜ), θυε 
χοmπροϖα α δοαο δε mεδυλα ⌠σσεα, χοm α δατα δα δοαο.  
 
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  
 
Εστου χιεντε θυε, ινδεπενδεντεmεντε δο λοχαλ δε mινηα ρεσιδνχια, ιρει ρεαλιζαρ α προϖα εm να χιδαδε δεφινιδα νο ατο δε ινσχριο. Οσ χυστοσ δε 
λοχοmοο ε εσταδια, σε φορ ο χασο, σερο δε mινηα ρεσπονσαβιλιδαδε. 
 
⊃ δε mινηα ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα ο χορρετο πρεενχηιmεντο δεσσα δεχλαραο ε ο ενϖιο δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια να φορmα ε πραζο 
εσταβελεχιδο νο Εδιταλ ν≡ 1 (αβερτυρα). 

 
Πορ σερ ϖερδαδε, φιρmο ο πρεσεντε παρα θυε συρτε σευσ εφειτοσ λεγαισ. 

 

 
(Χιδαδε/ΥΦ) ______________________, _______ δε _____________ δε 2019. 

 

 
 

_______________________________________ 
Ασσινατυρα δο χανδιδατο(α) 
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ΑΝΕΞΟ Ις に (DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ) 
 

1 DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 
1.1 Α αϖαλιαο δε ττυλοσ, δε χαρ〈τερ υνιχαmεντε χλασσιφιχατ⌠ριο, ϖαλερ〈 νο m〈ξιmο 5 (χινχο) ποντοσ, αινδα θυε α σοmα δοσ ϖαλορεσ δοσ ττυλοσ ε 
χοmπροϖαντεσ σεϕα συπεριορ α εστε ϖαλορ.  
1.2 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ σερ〈 ο ρεσπονσ〈ϖελ πελο ρεχεβιmεντο ε ϖεριφιχαο δοσ δοχυmεντοσ. 
1.3 Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ ττυλοσ ε χοmπροϖαντεσ mενχιοναδοσ α σεγυιρ, οβσερϖαδοσ οσ λιmιτεσ δε ποντυαο. Οσ ττυλοσ ε χοmπροϖαντεσ δεϖερο 
σερ εξπεδιδοσ ατ α δατα δε συα εντρεγα.  
 

1.4 ΠΕΡ⊆ΟDΟ ΠΑΡΑ ΕΝΤΡΕΓΑ DΟΣ DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ 
1.4.1 Α πρεϖισο δε εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ σερ〈 νο περοδο πρεϖιστο εντρε οσ διασ 10 ε 12 δε δεζεmβρο δε 2019. 
1.4.2 Α δατα δε εντρεγα  συϕειτα α αλτεραο. 
 
1.5 ΦΟΡΜΑ DΕ ΕΝςΙΟ DΟΣ DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ 
1.5.1 Α απρεσενταο δοσ δοχυmεντοσ ποδερ〈 σερ ρεαλιζαδα ϖια ποσταλ (εξχλυσιϖαmεντε ϖια ΣΕDΕΞ ου χαρτα ρεγιστραδα χοm αϖισο δε ρεχεβιmεντο), παρα 
ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ (ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 2019 − ΧΡΕΑ−ΤΟ), Χαιξα Ποσταλ 3646, ΧΕΠ 70.089−970, Βρασλια/DΦ. 
1.5.2 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ ϖια φαξ, ϖια χορρειο ελετρνιχο ου πορ θυαλθυερ ουτρο mειο θυε νο σεϕα ο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 
αντεριορ. 
 
1.6 ΦΟΡΜΑ DΕ ΑΠΡΕΣΕΝΤΑ∩℘Ο DΟΣ DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ 
1.6.1 Οσ δοχυmεντοσ δεϖερο σερ εντρεγυεσ ϕυνταmεντε ο Φορmυλ〈ριο δε Προτοχολο δε Εντρεγα δε δοχυmεντοσ, θυε σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ να δατα δε πυβλιχαο δο εδιταλ δε χονϖοχαο δεστα φασε, ε δεντρο δε ενϖελοπε φεχηαδο (ταmανηο 
απροξιmαδο δε 30 χm ξ 22 χm), δεϖιδαmεντε ιδεντιφιχαδο χοm α σεγυιντε εσπεχιφιχαο: ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 2019 − ΧΡΕΑ−ΤΟ ε νοmε δο χανδιδατο. 
1.6.2 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ, ασσιναρ ε ενϖιαρ ο Φορmυλ〈ριο δε Προτοχολο δε Εντρεγα δε δοχυmεντοσ, νο θυαλ ινδιχαρ〈 οσ ττυλοσ ε δοχυmεντοσ 
απρεσενταδοσ.  
1.6.3 ϑυνταmεντε χοm εσσε φορmυλ〈ριο ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ 1 (υmα) χ⌠πια, αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο, δε χαδα δοχυmεντο δεχλαραδο.  
 
1.7 Ν℘Ο ΣΕΡ℘Ο ΧΟΝΣΙDΕΡΑDΟΣ 
1.7.1 Dοχυmεντοσ απρεσενταδοσ φορα δο πραζο, φορmα ε λοχαλ εσταβελεχιδοσ νεστε εδιταλ. 
1.7.2 Dοχυmεντοσ σεm ασσινατυρα, ου εm δεσαχορδο χοm ο δισποστο νεστε εδιταλ. 
1.7.3 Χ⌠πιασ νο αυτεντιχαδασ εm χαρτ⌠ριο, βεm χοmο δοχυmεντοσ γεραδοσ πορ ϖια ελετρνιχα θυε νο εστεϕαm αχοmπανηαδοσ δο ρεσπεχτιϖο 
mεχανισmο δε αυτεντιχαο.  
1.7.4 Dοχυmεντοσ οριγιναισ. 
1.7.5 Dοχυmεντοσ ιλεγϖεισ. 
 
1.8 ΙΝΦΟΡΜΑ∩∏ΕΣ ΣΟΒΡΕ ΟΣ Τ⊆ΤΥΛΟΣ Ε DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ 
1.8.1 Σε ο νοmε δο χανδιδατο, νοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ νεστα εταπα, φορ διφερεντε δο νοmε θυε χονστα νο χαδαστρο δε ινσχριτοσ δο Χονχυρσο 
Πβλιχο, δεϖερ〈 σερ ανεξαδο ο χοmπροϖαντε δε αλτεραο δε νοmε (χερτιδο δε χασαmεντο, δε διϖ⌠ρχιο ου ουτρο). 
1.8.2 Οσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ νο σερο δεϖολϖιδοσ εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα. 
1.8.3 Υmα ϖεζ ενχαmινηαδοσ, νο σερο αχειτοσ αχρσχιmοσ δε ουτροσ δοχυmεντοσ φορα δο πραζο. Πορ οχασιο δοσ ρεχυρσοσ, ποδερο σερ 
ενχαmινηαδοσ σοmεντε δοχυmεντοσ θυε σιρϖαm παρα εσχλαρεχερ ου χοmπλεmενταρ δαδοσ δε δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ νο περοδο δε εντρεγα. 
 
1.9 ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ DΟΣ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 
1.9.1 Σερο χονσιδεραδοσ απενασ οσ ττυλοσ ε δοχυmεντοσ εmιτιδοσ ατ α δατα δα εντρεγα. 
1.9.2 Χαδα δοχυmεντο σερ〈 χονσιδεραδο υmα νιχα ϖεζ. 
1.9.3 Α ποντυαο αλχαναδα νεστα φασε σερ〈 χονσιδεραδα απενασ παρα εφειτο δε χλασσιφιχαο. 
 
1.10 DΑ ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΝΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ  
 

ΑΛ⊆ΝΕ
Α 

ΙΤΕΜ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕΣΧΡΙ∩℘Ο 
ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

ΠΟΡ ΙΤΕΜ 
ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

ΜℑΞΙΜΑ 

Α Dουτοραδο  
Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο 
(νϖελ δε Dουτοραδο), φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο 
Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ).  

2,50 2,50 

Β Μεστραδο 
Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm 
νϖελ δε Μεστραδο (Ττυλο δε Μεστρε), φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

1,50 1,50 

Χ 
Π⌠σ−γραδυαο 
εσπεχιαλιζαο 

λατο σενσυ 

Χερτιφιχαδο/δεχλαραο δε χονχλυσο δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε 
εσπεχιαλιζαο λατο σενσυ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο χρεδενχιαδα πελο Μινιστριο 
δα Εδυχαο (ΜΕΧ), αχοmπανηαδο δε ηιστ⌠ριχο εσχολαρ, χοm χαργα ηορ〈ρια 
mνιmα δε 360 ηορασ/αυλα. 

0,50 1,00 

ΤΟΤΑΛ ΜℑΞΙΜΟ DΕ ΠΟΝΤΟΣ 5,00 

 
1.11 DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ  
1.11.1 Παρα α χοmπροϖαο δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο λατο σενσυ σερ〈 αχειτο χερτιφιχαδο ατεστανδο θυε ο χυρσο ποσσυι ο mνιmο δε 360 ηορασ ε θυε 
ατενδε ◊σ νορmασ δα Λει ν≡ 9.394/1996 に Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο, ου δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε Εδυχαο (ΧΝΕ) ου εστ〈 δε αχορδο χοm 
ασ νορmασ δο εξτιντο Χονσεληο Φεδεραλ δε Εδυχαο (ΧΦΕ). Ταmβm σερ〈 αχειτα δεχλαραο δε χονχλυσο αχοmπανηαδα δο ρεσπεχτιϖο ηιστ⌠ριχο 
εσχολαρ νο θυαλ χονστε α χαργα ηορ〈ρια δο χυρσο, ασ δισχιπλινασ χυρσαδασ χοm ασ ρεσπεχτιϖασ mεν⌡εσ ε α χοmπροϖαο δα απρεσενταο ε απροϖαο 

http://www.quadrix.org.br/
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δα mονογραφια, ατεστανδο θυε ο χυρσο ατενδε ◊σ νορmασ δα Λει ν≡ 9.394/1996 に Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο, ου δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε 
Εδυχαο (ΧΝΕ) ου εστ〈 δε αχορδο χοm ασ νορmασ δο εξτιντο Χονσεληο Φεδεραλ δε Εδυχαο (ΧΦΕ). 
1.11.1.1 Χασο ο χερτιφιχαδο νο ατεστε ασ εξιγνχιασ αχιmα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ινχλυιρ υmα δεχλαραο δα ινστιτυιο ρεσπονσ〈ϖελ πελο χυρσο ατεστανδο α 
χαργα ηορ〈ρια ε ο χυmπριmεντο δε υmα δασ νορmασ χιταδασ νο συβιτεm αντεριορ. 
1.11.2 Παρα α χοmπροϖαο δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο στριχτο σενσυ (mεστραδο ου δουτοραδο) σερ〈 αχειτο ο διπλοmα δε χονχλυσο, δεϖιδαmεντε 
ρεγιστραδο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ταmβm σερ〈 αχειτο χερτιφιχαδο/δεχλαραο δε χονχλυσο δε χυρσο 
δε mεστραδο ου δουτοραδο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), δεσδε θυε αχοmπανηαδο δο ηιστ⌠ριχο εσχολαρ δο 
χανδιδατο, νο θυαλ χονστε ο νmερο δε χρδιτοσ οβτιδοσ, ασ 〈ρεασ εm θυε φοι απροϖαδο ε ασ ρεσπεχτιϖασ mεν⌡εσ, ο ρεσυλταδο δοσ εξαmεσ ε δο 
ϕυλγαmεντο δα τεσε ου δα δισσερταο. Χασο ο ηιστ⌠ριχο ατεστε α εξιστνχια δε αλγυmα πενδνχια ου φαλτα δε ρεθυισιτο δε χονχλυσο δο χυρσο, ο 
χερτιφιχαδο/δεχλαραο νο σερ〈 αχειτο. 
1.11.2.1 Ουτροσ χοmπροϖαντεσ δε χονχλυσο δε χυρσο ου δισχιπλινα νο σερο αχειτοσ χοmο ττυλοσ ρεφερεντεσ α χυρσο δε mεστραδο ε δουτοραδο. 
1.11.3 Τοδο δοχυmεντο εξπεδιδο εm λνγυα εστρανγειρα σοmεντε σερ〈 χονσιδεραδο θυανδο τραδυζιδο παρα α λνγυα πορτυγυεσα πορ τραδυτορ 
ϕυραmενταδο ε χονϖαλιδαδο πορ ινστιτυιο βρασιλειρα.  
1.11.4 Νο σερο αχειτοσ ττυλοσ ε(ου) χοmπροϖαντεσ ιλεγϖεισ ου νο αυτεντιχαδοσ εm χαρτ⌠ριο, βεm χοmο δοχυmεντοσ γεραδοσ πορ ϖια ελετρνιχα θυε 
νο εστεϕαm αχοmπανηαδοσ χοm ο ρεσπεχτιϖο mεχανισmο δε αυτεντιχαο.  
1.11.5 Χασο α δοχυmενταο σεϕα εντρεγυε πορ προχυραδορ, ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, αρχανδο ασ 
χονσεθυνχιασ δε εϖεντυαισ ερροσ δε σευ ρεπρεσενταντε.  
1.11.6 Νο ρεχεβερ〈 ποντυαο ο χανδιδατο θυε νο εντρεγαρ οσ ττυλοσ ε οσ χοmπροϖαντεσ να φορmα, νο πραζο, νο ηορ〈ριο ε(ου) νο λοχαλ εσπεχιφιχαδο 
νεστε εδιταλ ε νο εδιταλ εσπεχφιχο δεστα φασε.  
1.11.7 Χονσταταδα, εm θυαλθυερ τεmπο, ιρρεγυλαριδαδε ε(ου) ιλεγαλιδαδε να οβτενο δε ττυλοσ ε(ου) δε χοmπροϖαντεσ απρεσενταδοσ, ο χανδιδατο τερ〈 
ανυλαδα α ποντυαο ε, χοmπροϖαδα α χυλπα δο mεσmο, εστε σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο.  
1.11.8 Dεmαισ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δα αϖαλιαο δε ττυλοσ χονσταρο δε εδιταλ εσπεχφιχο δε χονϖοχαο παρα εσσα φασε. 
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ΑΝΕΞΟ ς に ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΕΣΤΙΜΑDΟ DΕ ΦΑΣΕΣ 
 

 

ΕςΕΝΤΟΣ 
DΑΤΑΣ  

ΠΡΟςℑςΕΙΣ ∗ 

Πυβλιχαο δο Εδιταλ ν≡ 1 (αβερτυρα) 20/08/2019 

Περοδο δε ινσχρι⌡εσ  20/08 α 23/09/2019 

∨λτιmο δια παρα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο 24/09/2019 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε δασ σολιχιτα⌡εσ δε 
ατενδιmεντο εσπεχιαλ 

02/10/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια ε δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ 

03 ε 04/10/2019 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Dεφινιτιϖο δασ σολιχιτα⌡εσ δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε δασ σολιχιτα⌡εσ δε 
ατενδιmεντο εσπεχιαλ 

08/10/2019 

Πυβλιχαο δο Εδιταλ δε χονϖοχαο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ ε διϖυλγαο δο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο χοm 
ινφορmα⌡εσ σοβρε οσ λοχαισ  

15/10/2019 

Ρεαλιζαο δασ προϖασ   
Τυρνο δα mανη: χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ ε νϖελ συπεριορ 
Τυρνο δα ταρδε: χαργοσ δε νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο 

20/10/2019 

Πυβλιχαο δο γαβαριτο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 21/10/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 22 ε 23/10/2019 

Πυβλιχαο δο γαβαριτο δεφινιτιϖο δα προϖα οβϕετιϖα ε δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 11/11/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα  12 ε 13/11/2019 

Πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα προϖα οβϕετιϖα ε ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα δισχυρσιϖα  25/11/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα δισχυρσιϖα  26 ε 27/11/2019 

Πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα προϖα δισχυρσιϖα  06/12/2019 

Πυβλιχαο δε εδιταλ δε χονϖοχαο παρα εντρεγα δε δοχυmεντοσ δε αϖαλιαο δε ττυλοσ (Αδϖογαδο) 09/12/2019 

Πραζο παρα ενϖιο δοσ δοχυmεντοσ δε αϖαλιαο δε ττυλοσ 10 α 12/12/2019 

Πυβλιχαο δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αϖαλιαο δε ττυλοσ 20/12/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αϖαλιαο δε ττυλοσ 23 ε 24/12/2019 

Πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα αϖαλιαο δε ττυλοσ 06/01/2020 

Προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο (χανδιδατοσ νεγροσ)  ∗∗ 

Ρεσυλταδο Φιναλ  ∗∗ 

 
∗ Dατασ προϖ〈ϖεισ δε ρεαλιζαο. Θυαλθυερ αλτεραο νο χρονογραmα σερ〈 διϖυλγαδα πορ mειο δε χοmυνιχαδο οφιχιαλ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ 
∗∗ Dατασ α σερεm οπορτυναmεντε διϖυλγαδασ εm Εδιταλ εσπεχφιχο.  

http://www.quadrix.org.br/

