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Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα 
Σεχρεταρια δε Εσταδο δα  
Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα 

ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 01/2019 に ΣΑΠ/ΣΧ 

Ο ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ DΕ ΕΣΤΑDΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΠΡΙΣΙΟΝΑΛ Ε ΣΟΧΙΟΕDΥΧΑΤΙςΑ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ 
ΣΑΝΤΑ ΧΑΤΑΡΙΝΑ, εm χονφορmιδαδε χοm ο αρτ. 37, ινχισοσ ΙΙ ε ΙΙΙ δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτ. 21, 
ινχισοσ Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ δα Χονστιτυιο Εσταδυαλ, αρτ. 5≡ δα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 675 δε 03 δε ϕυνηο δε 
2016, φαζ σαβερ α θυεm ιντερεσσαρ ποσσα θυε σε αχηαm αβερτασ ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Χονχυρσο 
Πβλιχο δεστιναδο α προϖερ ϖαγασ παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Πενιτενχι〈ριο θυε σε ρεγερ〈 πελασ 
νορmασ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε να λεγισλαο ϖιγεντε. 

1 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ, σευσ ανεξοσ ε πυβλιχα⌡εσ ε σερ〈 εξεχυταδο πελα 
Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), λοχαλιζαδα νο Χαmπυσ Υνιϖερσιτ〈ριο 
Ρειτορ ϑοο Dαϖιδ Φερρειρα Λιmα, δα Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δε Σαντα Χαταρινα (ΥΦΣΧ) に Τρινδαδε に 
Φλοριαν⌠πολισ (ΣΧ). 

 Τελεφονεσ: (48) 3953 1000 / (48) 3953 1032 
 Ενδερεο ελετρνιχο: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/  
 Ε−mαιλ: σαπ≅φεπεσε.οργ.βρ.  

1.2 Α Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), σερ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα 
οργανιζαο ε ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα, δα Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα, δα Αϖαλιαο Dε Απτιδο 
Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα ε Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο, φιχανδο ασ δεmαισ εταπασ δο χονχυρσο πβλιχο σοβ 
α ρεσπονσαβιλιδαδε δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα. 

1.3 Ασ ινσχρι⌡εσ ποδερο σερ φειτασ δασ 17 ηορασ δο δια 14 δε ουτυβρο δε 2019 ◊σ 16 ηορασ δο δια 
13 δε νοϖεmβρο δε 2019. 

1.4 Ο Εδιταλ δο Χονχυρσο Πβλιχο, οσ δεmαισ χοmυνιχαδοσ ε αϖισοσ αοσ χανδιδατοσ, βεm χοmο α 
ρελαο δε ινσχριτοσ, οσ γαβαριτοσ ε προϖασ, οσ ϕυλγαmεντοσ ρεαλιζαδοσ ε τοδοσ οσ δεmαισ ατοσ, 
σερο πυβλιχαδοσ νο σιτε δο Χονχυρσο να Ιντερνετ: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/ 

1.5 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο ε α αχειταο ιρρεστριτα δασ ινστρυ⌡εσ ε δασ 
χονδι⌡εσ δο Χερταmε, ταισ χοmο σε αχηαm εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, βεm χοmο εm εϖεντυαισ 
αδιταmεντοσ, χοmυνιχα⌡εσ, ινστρυ⌡εσ ε χονϖοχα⌡εσ ρελατιϖασ αο χερταmε, θυε πασσαρο α φαζερ 
παρτε δο ινστρυmεντο χονϖοχατ⌠ριο χοmο σε νελε εστιϖεσσεm τρανσχριτοσ ε αχερχα δοσ θυαισ νο 
ποδερ〈 ο χανδιδατο αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 

1.6 Θυανδο δα ινσχριο, ο χανδιδατο φαρ〈 ο χαδαστρο δε υmα σενηα παρα αχεσσο ◊ ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ 
ΡΕΣΤΡΙΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ. 

1.7 Α ρεφεριδα σενηα  πεσσοαλ ε ιντρανσφερϖελ ε περmιτιρ〈 αο χανδιδατο ο αχεσσο α ινφορmα⌡εσ σοβρε 
ο σευ δεσεmπενηο, ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ, βεm χοmο α αλτεραο δε δαδοσ 
χαδαστραισ περmιτιδοσ. 

1.8 Α ΦΕΠΕΣΕ ινφορmαρ〈 πορ ε−mαιλ ο δεφεριmεντο δα ινσχριο, ο λοχαλ δε προϖα ε ουτρασ ινφορmα⌡εσ. 
Νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈, νο ενταντο, πορ θυαλθυερ φαληα να εντρεγα δε mενσαγενσ ελετρνιχασ, 
χαυσαδα πορ ενδερεο ελετρνιχο ινχορρετο ου πορ προβλεmασ νο προϖεδορ δε αχεσσο δο 
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χανδιδατο ου θυαλθυερ ουτρο προβλεmα δε ορδεm τχνιχα. Α χοmυνιχαο πορ mειο ελετρνιχο  
mεραmεντε ινφορmατιϖα, δεϖενδο ο χανδιδατο σεmπρε χονσυλταρ ο σιτε δο Χονχυρσο Πβλιχο να 
Ιντερνετ: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/, παρα ϖεριφιχαρ ασ ινφορmα⌡εσ οφιχιαισ δο χερταmε. 

1.9 Ο Χονχυρσο Πβλιχο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, τεm ϖαλιδαδε δε 2 (δοισ) ανοσ, α χονταρ δα δατα δα 
ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, πυβλιχαδα νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα, 
ποδενδο σερ προρρογαδα πορ ιγυαλ περοδο, α χριτριο δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο 
Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα. 

1.10 Ο περοδο δε ϖαλιδαδε εσταβελεχιδο παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο νο γερα παρα α Σεχρεταρια δε 
Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα α οβριγατοριεδαδε δε απροϖειταρ τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ απροϖαδοσ. Α απροϖαο γερα, παρα ο χανδιδατο, απενασ ο διρειτο ◊ πρεφερνχια να 
νοmεαο, δεπενδενδο δα συα χλασσιφιχαο νο Χονχυρσο Πβλιχο. 

1.11 Α χ⌠πια δο πρεσεντε Εδιταλ, βεm χοmο εθυιπαmεντοσ ε πεσσοαλ παρα οριενταρ ασ ινσχρι⌡εσ ε 
ρεχεπο δε δοχυmεντοσ, εσταρο αο δισπορ δοσ χανδιδατοσ νο Ποστο δε Ατενδιmεντο εm 
Φλοριαν⌠πολισ: 

ΦΕΠΕΣΕ − Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισα Σοχιοεχονmιχοσ 

Χαmπυσ Ρειτορ ϑοο Dαϖιδ Φερρειρα Λιmα. 
Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δε Σαντα Χαταρινα (ΥΦΣΧ). 
TヴｷﾐS;SWàひàFﾉﾗヴｷ;ﾐﾙヮﾗﾉｷゲがà“Cく 

Ηορ〈ριο δε ατενδιmεντο: διασ τεισ, δασ 8η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η. 

Νο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ ο ατενδιmεντο σερ〈 ενχερραδο ◊σ 15 ηορασ.  

1.12 Ο ατενδιmεντο  λιmιταδο ◊ δισπονιβιλιδαδε δε πεσσοαλ ε εθυιπαmεντοσ. Εm δετερmιναδοσ 
ηορ〈ριοσ ε διασ ποδερ〈 οχορρερ α φορmαο δε φιλασ. Νοσ λοχαισ δε ατενδιmεντο νο σερ〈 ποσσϖελ 
εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο.  

1.13 Ο ατενδιmεντο πρεσενχιαλ ϖισα ◊ οριενταο δο χανδιδατο, mασ ελε  ο νιχο ρεσπονσ〈ϖελ πελασ 
ινφορmα⌡εσ ε ατοσ ρελατιϖοσ ◊ συα ινσχριο. 

1.14 Οσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ πελο πρεσεντε Εδιταλ ποδερο σερ εντρεγυεσ πορ υm δοσ σεγυιντεσ mειοσ: 

1. Πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ δεϖιδαmεντε χονστιτυδο νο Ποστο δε Ατενδιmεντο, 
ρεσπειταδοσ οσ ηορ〈ριοσ δε φυνχιοναmεντο; 

2. Πελα ιντερνετ, ατραϖσ δε υπλοαδ (χαρρεγαmεντο) νο σιτε δο Χονχυρσο Πβλιχο να Ιντερνετ 
ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/ 

3. ςια ποσταλ. 

1.14.1 Εντρεγα πεσσοαλ ου πορ Προχυραδορ.  

1.14.1.1 Οσ δοχυmεντοσ ποδερο σερ εντρεγυεσ πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ δεϖιδαmεντε 
χονστιτυδο παρα ταλ φιm, νοσ ηορ〈ριοσ ε λοχαισ ινφορmαδοσ. Νο χασο δε εντρεγα πορ Προχυραδορ 
εστε δεϖε πορταρ δοχυmεντο οριγιναλ ϖ〈λιδο δε ιδεντιφιχαο ε ινστρυmεντο δε Προχυραο, θυε 
ποδε σερ παρτιχυλαρ, σενδο δισπενσαδα α αυτεντιχαο ε ου αυτεντιχαο δε φιρmασ. 

1.14.2 Ενϖιο πελα Ιντερνετ (Υπλοαδ). 

1.14.2.1 Παρα ο ενϖιο δε δοχυmεντοσ πελα Ιντερνετ (ΥΠΛΟΑD), ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

1. Dιγιταλιζαρ (εσχανεαρ) οσ δοχυmεντοσ θυε δεσεϕα τρανσmιτιρ ε σαλϖαρ ο αρθυιϖο;  
2. Αχεσσαρ ο σιτε Χονχυρσο Πβλιχο να Ιντερνετ ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/; 
3. Να ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ ΡΕΣΤΡΙΤΟ ΑΟ ΧΑΝDIDáTOがà;IWゲゲ;ヴà;à;H;àさΧαδαστροざくà 
4. PヴﾗI┌ヴ;ヴがà ;ﾗà ﾉ;Sﾗà Sﾗà I;ﾏヮﾗà Sﾗà ;ゲゲ┌ﾐデﾗà ;à ケ┌Wà ゲWà デヴ;デ;à ﾗà SﾗI┌ﾏWﾐデﾗがà ﾗà ﾉｷﾐﾆà さEゲIﾗﾉｴWヴà

;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲざき 
5. áヮﾙゲà;àゲWﾉWN?ﾗàSﾗゲà;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲがàIﾉｷI;ヴàWﾏàさáデ┌;ﾉｷ┣;ヴàﾗゲàS;Sﾗゲざく 
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1.14.3 Ρεmεσσα ποσταλ.  

1.14.3.1 Α ρεmεσσα δε δοχυmεντοσ ϖια ποσταλ (πελο χορρειο) δεϖε σερ φειτα υνιχαmεντε παρα ο σεγυιντε 
ενδερεο: 

Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισα Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ) 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΑ ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕΣΤΑDΟ  
DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΠΡΙΣΙΟΝΑΛ Ε ΣΟΧΙΟΕDΥΧΑΤΙςΑ 

Χαmπυσ Ρειτορ ϑοο Dαϖιδ Φερρειρα Λιmα 
Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δε Σαντα Χαταρινα (ΥΦΣΧ) 
C;ｷ┝;àPﾗゲデ;ﾉぎàヵヰヶΑàひàΒΒヰヴヰ−ΓΑヰàひàTヴｷﾐS;SWàひàFﾉﾗヴｷ;ﾐﾙヮﾗﾉｷゲがà“Cく 

1.14.3.2 Νο χασο δε ρεmεσσα ϖια ποσταλ ρεχοmενδα−σε θυε α δοχυmενταο σεϕα ενϖιαδα 
πρεφερενχιαλmεντε πορ ΣΕDΕΞ ου χαρτα ρεγιστραδα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), παρα θυε ο 
χανδιδατο ποσσα χοmπροϖαρ α συα εξπεδιο. Σ⌠ σερο εξαmιναδοσ οσ θυε φορεm εντρεγυεσ ◊ 
ΦΕΠΕΣΕ ατ α δατα ε ο ηορ〈ριο πρεϖιστοσ νο Εδιταλ παρα α εντρεγα πεσσοαλ ου πορ Προχυραδορ, 
ϖαλενδο παρα φινσ δε διρειτο ο χαριmβο ου ρεγιστρο ποσταλ δα εντρεγα δα χορρεσπονδνχια. 

1.15 Νο σο αδmιτιδασ, απ⌠σ ο τρmινο δο πραζο παρα α συα απρεσενταο, α χοmπλεmενταο, α 
ινχλυσο ου α συβστιτυιο δοσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ. 

2 DΟ ΧΑΡΓΟ, DΑΣ ςΑΓΑΣ Ε DΑ  
ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 

2.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο δεστινα−σε αο προϖιmεντο δασ ϖαγασ εξιστεντεσ δα Χαρρειρα δε Αγεντε 
Πενιτενχι〈ριο δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα δε αχορδο χοm 
ο θυαδρο αβαιξο: 

ΑΓΕΝΤΕ ΠΕΝΙΤΕΝΧΙℑΡΙΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ 

ΑΜΠΛΑ ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 442 113 ΧΡ 

ΠχD 24 06 ΧΡ 

ΠχD Εδιταλ 01/2013 14 1 − 

ΤΟΤΑΛ DΕ ςΑΓΑΣ 480 120 ΧΡ 

2.2 Ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ λοταδο, απ⌠σ α ποσσε, εm θυαλθυερ υmα δασ υνιδαδεσ πρισιοναισ δο 
Εσταδο, ρεσπειτανδο α ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια παρα εσχοληα δε ϖαγα, ε περmανεχερ〈 λοταδο να 
ρεσπεχτιϖα ρεγιοναλ δε συα εσχοληα δυραντε ο περοδο δε εστ〈γιο προβατ⌠ριο. 

2.3 Α εσχοληα δε ϖαγασ παρα λοταο ε εξερχχιο προφισσιοναλ, δεντρε ασ θυε φορεm δισπονιβιλιζαδασ, 
οβεδεχερ〈 α ορδεm δε χλασσιφιχαο φιναλ (λιστα γεραλ) δο χονχυρσο πβλιχο. 

2.4 Dασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ χοm Dεφιχινχια (ΠχD): 

2.4.1 Σερο ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια (ΠχD), εm χονφορmιδαδε χοm ο αρτιγο 24, ινχισο ΞΙς 
ε παρ〈γραφο πριmειρο δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτιγο 1≡ δα Λει ν. 7.853, δε 24 δε ουτυβρο δε 1989 
ε σευ ρεσπεχτιϖο ρεγυλαmεντο − Dεχρετο ν. 3.298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999, 5% (χινχο πορ 
χεντο) δασ ϖαγασ οφερεχιδασ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο.  

2.4.2 Εm ατενδιmεντο αο χοmανδο ϕυδιχιαλ ινσερτο νοσ αυτοσ δα Απελαο Χϖελ ν. 0909849−
05.2013.8.24.0023, ε πορ νο εσταρεm πρεϖιστασ νο Εδιταλ ν. 1/2013, σερο ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ 
χοm δεφιχινχια (ΠχD) 15 (θυινζε) ϖαγασ παρα ο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο, χονφορmε δεσχριτο 
νο θυαδρο αχιmα.   
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2.4.3 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια χονχορρερ〈 α τοδασ ασ ϖαγασ οφερεχιδασ, υτιλιζανδο−σε δα ϖαγα 
ρεσερϖαδα σοmεντε θυανδο, τενδο σιδο απροϖαδο, νο πυδερ σερ νοmεαδο ατραϖσ δε συα 
χλασσιφιχαο να λιστα γεραλ. 

2.4.4 Ο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 πυβλιχαδο εm δυασ λιστασ. Α πριmειρα τραρ〈 ρελαο δε 
τοδοσ οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, ινχλυσιϖε δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια. Α σεγυνδα υνιχαmεντε α 
δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια απροϖαδοσ. 

2.4.5 Οσ χανδιδατοσ θυε δεσεϕαρεm χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια δεϖερο 
νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο:  

1. Ασσιναλαρ α οπο δε ινσχριο παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια;  
2. Χασο δεσεϕεm, σολιχιταρ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα πρεσταο δα Προϖα Εσχριτα, δε αχορδο 

χοm α συα δεφιχινχια. 
3. Φαζερ ο υπλοαδ (χαρρεγαmεντο) δε χ⌠πιασ διγιταλιζαδασ δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 

α) Λαυδο Μδιχο ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα 
ρεφερνχια αο χ⌠διγο δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενα (ΧΙD), βεm χοmο α 
προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια ε α χαραχτεριζαο δασ ανοmαλιασ ιmπεδιτιϖασ αο εξερχχιο 
ρεγυλαρ δο χαργο;  

β) Χασο πρετενδα α διλαο δο τεmπο δε προϖα: Παρεχερ εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα δα 〈ρεα δε 
συα δεφιχινχια εσπεχιαλ ατεστανδο α νεχεσσιδαδε δεστα χονδιο εσπεχιαλ. 

2.4.6 Οσ δοχυmεντοσ ταmβm ποδερο σερ εντρεγυεσ πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ νο Ποστο δε 
Ατενδιmεντο δα ΦΕΠΕΣΕ, πεσσοαλmεντε ατ ◊σ 17 ηορασ δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, ου ενϖιαδοσ 
πελο χορρειο. Οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ ϖια ποσταλ σ⌠ σερο αχειτοσ σε εντρεγυεσ ΦΕΠΕΣΕ 
ριγοροσαmεντε νοσ πραζοσ δετερmιναδοσ πελο εδιταλ, mεσmο θυε τενηαm σιδο ποσταδοσ χοm 
αντεχεδνχια. 

2.4.7 Οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια θυε νεχεσσιταρεm δε αϕυδα δε προφισσιοναλ εσπεχιαλιζαδο παρα 
ρεαλιζαρ α συα ινσχριο δεϖερο φαζερ α σολιχιταο χοm νο mνιmο 7 (σετε) διασ τεισ δο τρmινο 
δασ ινσχρι⌡εσ, πορ mειο δο (48) 3953 1000, mενχιονανδο ο ατενδιmεντο εσπεχιαλ δε θυε 
νεχεσσιταm. 

2.4.8 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, ρεσγυαρδαδασ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ, 
παρτιχιπαρ〈 δο Χονχυρσο Πβλιχο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε 
χονχερνε αο χοντεδο δα προϖα, ◊ αϖαλιαο ε αοσ χριτριοσ δε απροϖαο, αο ηορ〈ριο ε λοχαλ δε 
απλιχαο δα προϖα ε ◊ νοτα εξιγιδα παρα τοδοσ οσ δεmαισ χανδιδατοσ. 

2.4.9 Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σερο συβmετιδοσ α 
Περχια Μδιχα. 

2.4.10 Α χονϖοχαο παρα α Περχια Μδιχα σερ〈 πυβλιχαδα νο σιτε δο Χονχυρσο Πβλιχο χοm α 
αντεχεδνχια mνιmα δε 48 ηορασ ε χοmυνιχαδα πορ ε−mαιλ πελο ενδερεο δε ε−mαιλ χαδαστραδο 
πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο. 

2.4.11 Α Περχια Μδιχα σερ〈 ρεαλιζαδα πορ Εθυιπε Μυλτιπροφισσιοναλ, θυε αναλισαρ〈, εm χαρ〈τερ 
τερmινατιϖο, α θυαλιφιχαο χοmο δεφιχιεντε, να φορmα δα λεγισλαο χιταδα νεστε εδιταλ. 

2.4.12 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ ◊ Περχια Μδιχα χοm α αντεχεδνχια δε 30 (τριντα) mινυτοσ 
δο ηορ〈ριο δετερmιναδο νο ινστρυmεντο δε χονϖοχαο, mυνιδοσ δε δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο 
ε δε λαυδο mδιχο οριγιναλ (ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), εmιτιδο νοσ λτιmοσ δοζε mεσεσ, 
ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια δε θυε  πορταδορ, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια 
αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (Χ.Ι.D.), αλm δα συα 
προϖ〈ϖελ χαυσα, χοm ασσινατυρα ε χαριmβο δο ΧΡΜ δο mδιχο θυε ο εξπεδιυ ε δοσ εξαmεσ 
χοmπλεmενταρεσ εσπεχφιχοσ θυε δισπυσερεm. 

2.4.13 Ο λαυδο mδιχο οριγιναλ (ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) σερ〈 ρετιδο πελα Εθυιπε 
Μυλτιπροφισσιοναλ πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δα Περχια Μδιχα. 
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2.4.14 Περδερ〈 ο διρειτο δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ο χανδιδατο θυε, 
πορ οχασιο δα περχια mδιχα, νο απρεσενταρ ο λαυδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm 
χαρτ⌠ριο) ου θυε απρεσενταρ λαυδο θυε νο τενηα σιδο εmιτιδο νοσ λτιmοσ δοζε mεσεσ, βεm 
χοmο ο θυε νο χοmπαρεχερ ◊ περχια. 

2.4.15 Α νο χονφιρmαο δα δεφιχινχια δεχλαραδα, α νο χοmπατιβιλιδαδε δα δεφιχινχια χοm ασ 
ατριβυι⌡εσ δο χαργο ου α νο ϖιαβιλιδαδε δασ χονδι⌡εσ δε αχεσσιβιλιδαδε ε αδεθυαο δο 
αmβιεντε δε τραβαληο παρα εξεχυο δασ ταρεφασ ιmπορταρ〈 να περδα δο διρειτο αο πλειτο δα ϖαγα 
ρεσερϖαδα α Πεσσοα χοm Dεφιχινχια に ΠχD ε να εξχλυσο δα λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ (νο ΠχD), 
σε α ινχλυσο νεστα χλασσιφιχαο δεχορρευ δα δεφιχινχια δεχλαραδα. 

2.4.16 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε, νο δεχορρερ δο εστ〈γιο προβατ⌠ριο, απρεσενταρ 
ινχοmπατιβιλιδαδε δα δεφιχινχια χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο σερ〈 εξονεραδο, 
ινδεπενδεντεmεντε δο ρεσυλταδο ινιχιαλ δα Περχια Μδιχα ρεαλιζαδα. 

2.4.17 Νο ποδερ〈 σερ οφερεχιδα, νο δια δε απλιχαο δα προϖα, χονδιο εσπεχιαλ αο χανδιδατο θυε νο 
α τιϖερ σολιχιταδο να φορmα ε πραζοσ δετερmιναδοσ νεστε Εδιταλ. 

2.4.18 Α ινοβσερϖνχια ◊σ δισποσι⌡εσ δο πρεσεντε Εδιταλ δετερmιναρ〈 α περδα δο διρειτο ◊ ϖαγα 
ρεσερϖαδα ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 

2.4.19 Να ινεξιστνχια δε χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ παρα τοδασ ασ ϖαγασ δεστιναδασ ◊σ πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια, ασ ρεmανεσχεντεσ σερο οχυπαδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, οβσερϖαδα α 
ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

2.4.20 Απ⌠σ α ινϖεστιδυρα δο χανδιδατο, α δεφιχινχια νο ποδερ〈 σερ αργυιδα παρα ϕυστιφιχαρ α χονχεσσο 
δε αποσενταδορια πορ ινϖαλιδεζ, οβσερϖαδο ο δισποστο να Λει Χοmπλεmενταρ ν.412, δε 26 δε 
ϕυνηο δε 2008. 

2.5 Ο χανδιδατο χονχορρερ〈 σοmεντε ◊ ϖαγα χοm οσ χανδιδατοσ δο mεσmο σεξο. 

2.6 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Εσχριτα ε θυε φορεm χονσιδεραδοσ απτοσ νασ 
εταπασ σεγυιντεσ (Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα, Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα, 
Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο), ινδιχαδοσ να Ινϖεστιγαο σοχιαλ ε απροϖαδοσ νο Χυρσο δε φορmαο 
προφισσιοναλ, φορα δασ ϖαγασ πρεϖιστασ νο εδιταλ, πασσαρο α ιντεγραρ Χαδαστρο Ρεσερϖα, ποδενδο 
σερ χονϖοχαδοσ ποστεριορmεντε, νο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

2.7 Ο ινγρεσσο νο Χαδαστρο Ρεσερϖα νο χονφερε αο χανδιδατο διρειτο συβϕετιϖο ◊ ποστεριορ 
χονϖοχαο, θυε σ⌠ οχορρερ〈, χασο νοϖασ ϖαγασ σεϕαm αβερτασ, πορ χονϖενινχια ε οπορτυνιδαδε 
δα Αδmινιστραο. 

2.8 Σο ρεθυισιτοσ β〈σιχοσ παρα ο ινγρεσσο να χαρρειρα δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο: 

1. σερ βρασιλειρο; 
2. τερ νο mνιmο 18 (δεζοιτο) ανοσ δε ιδαδε; 
3. εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε mιλιταρεσ; 
4. νο τερ ρεγιστρο δε σεντενα πεναλ χονδενατ⌠ρια τρανσιταδα εm ϕυλγαδο; 
5. εσταρ εm γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ; 
6. τερ χονδυτα σοχιαλ ιλιβαδα; 
7. τερ χαπαχιδαδε φσιχα πλενα ε απτιδο πσιχολ⌠γιχα χοmπατϖελ χοm ο εξερχχιο δο χαργο δε 

Αγεντε Πενιτενχι〈ριο; 
8. ποσσυιρ Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο χατεγορια Β, σεm ρεστρι⌡εσ; ε 
9. ποσσυιρ διπλοmα δε χονχλυσο δε Χυρσο δε Ενσινο Συπεριορ ρεχονηεχιδο πελο ΜΕΧ. 

2.9 Dεσχριο ε ατριβυι⌡εσ δο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο  
(Χονφορmε ο Ανεξο ΙΙ δα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 675 δε 03 δε ϕυνηο δε 2016). 

Dενοmιναο: Αγεντε Πενιτενχι〈ριο 



Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα 

Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα Εδιταλ 01/2019−ΣΑΠ/ΣΧ 

Π〈γινα 6 δε 41 

Εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ χοm γεστο δο Σιστεmα Πρισιοναλ. Εφετυαρ σεγυρανα δα Υνιδαδε 
Πρισιοναλ εm θυε ατυα, mαντενδο α ορδεm ε δισχιπλινα. ςιγιαρ, ιντερνα ε εξτερναmεντε, ινϖεστιγαρ, 
φισχαλιζαρ, ινσπεχιοναρ, ρεϖισταρ, ιντερϖιρ, αχοmπανηαρ ε εσχολταρ οσ πρεσοσ προϖισ⌠ριοσ ου 
χονδεναδοσ, ζελανδο πελα ορδεm ε σεγυρανα δελεσ, βεm χοmο δα Υνιδαδε Πρισιοναλ, εm 
χυmπριmεντο ◊ Λει φεδεραλ ν≡ 7.210, δε 11 δε ϕυληο δε 1984 − Λει δε Εξεχυο Πεναλ ε οβσερϖνχια 
◊ λεγισλαο χορρελατα. 

Dεσχριο Dεταληαδα δο Χαργο:  

1. Παρτιχιπαρ δασ προποστασ παρα δεφινιρ α ινδιϖιδυαλιζαο δα πενα ε τραταmεντο οβϕετιϖανδο α 
αδαπταο δο πρεσο ε α ρεινσερο σοχιαλ; 

2. Ατυαρ χοmο αγεντε γαραντιδορ δοσ διρειτοσ ινδιϖιδυαισ δο πρεσο εm συασ α⌡εσ; 
3. Ρεχεβερ ε οριενταρ πρεσοσ θυαντο ◊σ νορmασ δισχιπλιναρεσ, διϖυλγανδο οσ διρειτοσ, δεϖερεσ ε 

οβριγα⌡εσ χονφορmε νορmατιϖασ λεγαισ; 
4. Λεϖαρ αο χονηεχιmεντο δο συπεριορ ιmεδιατο οσ χασοσ γραϖεσ δε ινδισχιπλινα δοσ πρεσοσ; 
5. Ρεϖισταρ πρεσοσ ε ινσταλα⌡εσ; 
6. Πρεσταρ ασσιστνχια αοσ πρεσοσ ε ιντερναδοσ ενχαmινηανδο−οσ παρα ατενδιmεντο νοσ 

διϖερσοσ σετορεσ σεmπρε θυε σε φιζερ νεχεσσ〈ριο; 
7. ςεριφιχαρ ασ χονδι⌡εσ δε σεγυρανα χοmπορταmενταλ ε εστρυτυραλ, χοmυνιχανδο ασ 

αλτερα⌡εσ ◊ χηεφια ιmεδιατα; 
8. Αχοmπανηαρ ε φισχαλιζαρ α mοϖιmενταο δε πρεσοσ ου ιντερναδοσ νο ιντεριορ δα Υνιδαδε; 
9. 9. Αχοmπανηαρ πρεσοσ εm δεσλοχαmεντοσ διϖερσοσ εm αχορδο χοm ασ δετερmινα⌡εσ λεγαισ; 

10. Ζελαρ πελα σεγυρανα ε χυστ⌠δια δοσ πρεσοσ δυραντε ασ εσχολτασ ε περmαννχια φορα δασ 
υνιδαδεσ πρισιοναισ; 

11. Εφετυαρ α χονφερνχια περι⌠διχα δοσ πρεσοσ ου ιντερναδοσ δε αχορδο χοm ασ νορmασ δε χαδα 
Υνιδαδε; 

12. Οβσερϖαρ ο χοmπορταmεντο δοσ πρεσοσ ου ιντερναδοσ εm συασ ατιϖιδαδεσ ινδιϖιδυαισ ε 
χολετιϖασ; 

13. Νο περmιτιρ ο χοντατο δε πρεσοσ ου ιντερνοσ χοm πεσσοασ νο αυτοριζαδασ; 
14. Ρεϖισταρ τοδα πεσσοα πρεϖιαmεντε αυτοριζαδα θυε πρετενδα αδεντραρ αο εσταβελεχιmεντο 

πεναλ; 
15. ςεριφιχαρ ε χονφεριρ οσ mατεριαισ ε ασ ινσταλα⌡εσ δο ποστο, ζελανδο πελοσ mεσmοσ; 
16. Χοντρολαρ α εντραδα ε σαδα δε πεσσοασ, ϖεχυλοσ ε ϖολυmεσ, χονφορmε νορmασ εσπεχφιχασ δα 

Υνιδαδε; 
17. Χονφεριρ δοχυmεντοσ, θυανδο δα εντραδα ε σαδασ δε πρεσοσ δα Υνιδαδε; 
18. Οπεραρ ο σιστεmα δε αλαρmε, mονιτοραmεντο αυδιοϖισυαλ ε δεmαισ σιστεmασ δε χοmυνιχαο 

ιντερνο ε εξτερνο; 
19. Ρεαλιζαρ ϖιγιλνχια εξτερνα ε ιντερνα νασ υνιδαδεσ πρισιοναισ δο Εσταδο, ιmπεδινδο φυγασ ου 

αρρεβαταmεντο δε πρεσοσ; 
20. Σεγυιρ ασ νορmασ χοντιδασ νο πλανο δε τραβαληο οβεδεχενδο ◊ εσχαλα δε σερϖιο; 
21. Τερ σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε mατεριαισ δε υσο χοmυm δοσ Αγεντεσ, ζελανδο σεmπρε πελο 

βοm εσταδο ε mανυτενο περι⌠διχα δοσ εθυιπαmεντοσ; 
22. Dιριγιρ ϖεχυλο οφιχιαλ; 
23. Ατυαρ να φυγα ιmινεντε ε ιmεδιατα ε νο πλανεϕαmεντο δε χαπτυρα δε φυγιτιϖοσ εm χονϕυντο 

χοm οσ δεmαισ ⌠ργοσ δα σεγυρανα πβλιχα, βεm χοmο ρεχαπτυρα δε πρεσοσ εϖαδιδοσ δο 
χυmπριmεντο δα εξεχυο πεναλ, δεσδε θυε, χοm α δεϖιδα χαπαχιταο τχνιχα; 

24. Ατυαρ εm νχλεοσ ιντελιγνχια ε χοντρα ιντελιγνχια, βεm χοmο νχλεοσ δε αο, ρεαο ε 
ιντερϖενο πενιτενχι〈ρια; 

25. Παρτιχιπαρ δε προχεδιmεντοσ χορρεχιοναισ; 
26. Ατυαρ να φισχαλιζαο ε απλιχαο δασ πενασ αλτερνατιϖασ, ατραϖσ δε προγραmασ δε 

αχοmπανηαmεντο, φισχαλιζαο δο χυmπριmεντο δασ mεδιδασ ιmποστασ, ιmπλεmενταο δε 
ατιϖιδαδεσ οπεραχιοναισ ϖισανδο ρεδυζιρ ο νδιχε δε ρεινχιδνχια χριmιναλ ε φοmενταρ α 
παρτιχιπαο α σοχιεδαδε νεστε προχεσσο; 

27. Ασσιστιρ ε οριενταρ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, α φορmαο ε χαπαχιταο δε νοϖοσ Αγεντεσ, δεσδε 
θυε ποσσυα χυρσο ε ηαβιλιδαδεσ παρα φυνο; 

28. Χυστοδιαρ ε ϖιγιαρ οσ σεmι ε/ου ινιmπυτ〈ϖεισ εm χυmπριmεντο δε mεδιδα δε σεγυρανα εm 
λοχαλ εσπεχφιχο, Ηοσπιταλ δε Χυστ⌠δια ε Τραταmεντο Πσιθυι〈τριχο; 

29. Ατυαρ εm χονφορmιδαδε χοm α Λει δε Εξεχυ⌡εσ Πεναισ; ε 
30. Εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ. Dεσχριο Συm〈ρια δασ ατριβυι⌡εσ δο Χαργο. 
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3 DΟΣ ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ Ε DΑ ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

3.1 Ο ϖενχιmεντο mενσαλ  φιξαδο χονφορmε λεγισλαο ϖιγεντε (Ανεξο ς δα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 675 
δε 03 δε ϕυνηο δε 2016), ε ο σαλ〈ριο βρυτο  δε Ρ∃3.993,82 (σοmαδοσ ϖενχιmεντο, γρατιφιχαο 
φιξα ε αυξλιο αλιmενταο).  

3.2 ϑορναδα δε τραβαληο: 40 (θυαρεντα) ηορασ σεmαναισ, χονφορmε Ανεξο ΙΙ δα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 
675 δε 03 δε ϕυνηο δε 2016. 

4 DΑΣ ΦΑΣΕΣ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

4.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο χονσταρ〈 δε 06 (σεισ) φασεσ: 

 Πριmειρα φασε: Προϖα Εσχριτα δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο; 
 Σεγυνδα φασε: Προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο; 
 Τερχειρα φασε: Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο; 
 Θυαρτα φασε: Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο; 
 Θυιντα φασε: Ινϖεστιγαο Σοχιαλ δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο; 
 Σεξτα φασε: Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο. 

4.2 Σοmεντε οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm τοδασ ασ φασεσ δο Χονχυρσο εσταρο απτοσ α σερεm 
νοmεαδοσ ε εmποσσαδοσ δεντρο δασ ϖαγασ οφερεχιδασ ε πορ χονϖενινχια ε οπορτυνιδαδε δα 
Αδmινιστραο, δασ ϖαγασ θυε ϖιερεm α συργιρ δεντρο δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο.  

4.3 Ασ δεσπεσασ χοm α οβτενο δε δοχυmεντοσ ε εξαmεσ εξιγιδοσ, βεm χοmο ασ δε τρανσπορτε, 
ηοσπεδαγεm ε αλιmενταο δυραντε τοδασ ασ εταπασ δο χονχυρσο πβλιχο ε δο Χυρσο δε 
Φορmαο, σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 

4.4 ⊃ ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο ου δε σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ χονφιρmαρ οσ λοχαισ ε 
ηορ〈ριοσ δε ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα, βεm χοmο δασ δεmαισ φασεσ δο χονχυρσο πβλιχο. 

5 DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

5.1 Ασ ινσχρι⌡εσ σερο εφετυαδασ εξχλυσιϖαmεντε νασ φορmασ δεσχριτασ νεστε Εδιταλ. 

5.2 Αο σε ινσχρεϖερ ο χανδιδατο δεχλαρα χονχορδαρ θυε σευ νοmε ε οσ ρεσυλταδοσ δασ διφερεντεσ φασεσ 
δο πρεσεντε χονχυρσο πβλιχο σεϕαm διϖυλγαδοσ νοσ σιτεσ δα Ιντερνετ δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε 
Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), ε/ου δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε 
Σοχιοεδυχατιϖα, βεm χοmο πορ θυαλθυερ ουτρο mειο δισποστο να λεγισλαο εm ϖιγορ. 

5.3 Αντεσ δε εφετυαρ α ινσχριο ε/ου ο παγαmεντο δο σευ ϖαλορ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 τοmαρ 
χονηεχιmεντο δασ δισποσι⌡εσ δεστε Εδιταλ ε εm σευσ ανεξοσ ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε 
τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ.  

5.4 Ο ϖαλορ δα ινσχριο  δε Ρ∃150,00 (χεντο ε χινθυεντα ρεαισ).  

5.5 Ο ϖαλορ δα ινσχριο, υmα ϖεζ παγο νο σερ〈 ρεστιτυδο, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, πορ δεστιναρ−σε α 
χοβριρ χυστοσ χοm τοδο ο Χονχυρσο Πβλιχο. 

5.6 Νο σερ〈 περmιτιδα α τρανσφερνχια δο ϖαλορ παγο δα ινσχριο παρα ουτρα πεσσοα, ασσιm χοmο α 
τρανσφερνχια δα ινσχριο παρα πεσσοα διφερεντε δαθυελα θυε α ρεαλιζου. 
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5.7 Ο χανδιδατο σοmεντε τερ〈 συα ινσχριο εφετιϖαδα απ⌠σ α χονφιρmαο δο παγαmεντο δο 
ρεσπεχτιϖο βολετο βανχ〈ριο τερ σιδο ρεχεβιδα πελα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ 
Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ). 

5.8 Νο σερ〈 εφετιϖαδα α ινσχριο χυϕο παγαmεντο σεϕα φειτο πορ θυαλθυερ ουτρο mειο. 

5.9 Νο σερο αχειτασ ινσχρι⌡εσ ιντεmπεστιϖασ, χονδιχιοναισ, ϖια φαξ, ϖια χορρειο ελετρνιχο ου πορ 
θυαλθυερ ουτρο mειο νο δεσχριτο νο πρεσεντε Εδιταλ. 

6 DΟΣ ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΡΕΑΛΙΖΑΡ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

6.1 Α ινσχριο ποδερ〈 σερ φειτα δασ 12 ηορασ δο δια 14 δε ουτυβρο δε 2019 ◊σ 16 ηορασ δο δια 13 δε 
νοϖεmβρο δε 2019, πορ υm δοσ σεγυιντεσ mειοσ: 

1. Πελα Ιντερνετ; 
2. Πρεσενχιαλmεντε πελο χανδιδατο ου Προχυραδορ δεϖιδαmεντε χονστιτυδο. 

6.2 Παρα εφετιϖαρ α συα ινσχριο πελα Ιντερνετ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 σεγυιρ οσ σεγυιντεσ πασσοσ: 

1. Αχεσσαρ ο σιτε δο Χονχυρσο Πβλιχο: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/  
2. Πρεενχηερ ον λινε ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο; 
3. Ιmπριmιρ ε εφετιϖαρ ο παγαmεντο δο βολετο δε ινσχριο εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια, 

ποστο δε αυτοατενδιmεντο ου ηοmε βανκινγ, πρεφερενχιαλmεντε δο Βανχο δο Βρασιλ Σ.Α ατ 
α δατα δε ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ.  

6.3 Παρα εφετυαρ α ινσχριο πρεσενχιαλ ο χανδιδατο ου σευ Προχυραδορ, δεϖερ〈 σεγυιρ οσ σεγυιντεσ 
πασσοσ: 

1. Χοmπαρεχερ αο Ποστο δε Ατενδιmεντο να Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ 
Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ χοm φοτο ε 
νmερο δε ινσχριο δε Χοντριβυιντε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ), νοσ διασ τεισ δασ 8η ◊σ 12η ε δασ 
13η ◊σ 17η (νο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ ο ατενδιmεντο σερ〈 ενχερραδο ◊σ 15η); 

2. Σε Προχυραδορ, πορταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ (χοm φοτο ε νmερο δε ινσχριο δε 
Χοντριβυιντε Πεσσοα Φσιχα − ΧΠΦ) ε χ⌠πια ξερογρ〈φιχα αυτεντιχαδα δο δοχυmεντο δε 
ιδεντιδαδε δο χανδιδατο (χοm φοτο ε νmερο δε ινσχριο δε Χοντριβυιντε Πεσσοα Φσιχα − 
ΧΠΦ) αλm δο οριγιναλ δο ινστρυmεντο Πβλιχο δε Προχυραο εσπεχφιχο παρα ρεαλιζαρ α 
ινσχριο νο χονχυρσο πβλιχο; 

3. Πρεενχηερ ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο εm εθυιπαmεντο θυε σερ〈 δισπονιβιλιζαδο ε ρεαλιζαρ 
οσ προχεδιmεντοσ ινδιχαδοσ; 

4. Οβτερ ε εφετιϖαρ ο παγαmεντο δο βολετο δε ινσχριο εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια, ποστο 
δε αυτοατενδιmεντο ου ηοmε βανκινγ, πρεφερενχιαλmεντε δο Βανχο δο Βρασιλ Σ.Α, ατ α 
δατα δε ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ. 

6.4 Α Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), ε α Σεχρεταρια δε Εσταδο δα 
Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα εξιmεm−σε δε θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε πελα εϖεντυαλ 
ινδισπονιβιλιδαδε ου φαληα δοσ εθυιπαmεντοσ ου αχεσσο ◊ ΙΝΤΕΡΝΕΤ.  

6.5 Νο πρεενχηιmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβριγατοριαmεντε: 

1. Ασσιναλαρ ο σεξο; 
2. Οπταρ πελα χιδαδε ονδε δεσεϕα πρεσταρ α Προϖα Εσχριτα. 

6.6 Ο πρεενχηιmεντο ινχορρετο ε ου α αυσνχια δε οπο πελα χιδαδε ονδε δεσεϕα πρεσταρ α Προϖα 
Εσχριτα, ιmπλιχαρ〈 νο ινδεφεριmεντο δα ινσχριο. 

6.7 Ηοmολογαδα α ινσχριο νο σερο περmιτιδασ αλτερα⌡εσ δο σεξο ασσιναλαδο, βεm χοmο α χιδαδε 
δε πρεσταο δα Προϖα Εσχριτα. 

http://sap.fepese.org.br/
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6.8 Α Προϖα Εσχριτα σερ〈 απλιχαδα νασ χιδαδεσ δε Χηαπεχ⌠, Χριχιmα, Γρανδε Φλοριαν⌠πολισ, ϑοινϖιλλε, 
Βλυmεναυ, Ιταϕα ε Λαγεσ.  

6.9 Ασ προϖασ δε Χαπαχιδαδε Φσιχα ε δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα σερο ρεαλιζαδασ 
υνιχαmεντε να Γρανδε Φλοριαν⌠πολισ (ΣΧ), χαβενδο αο χανδιδατο τοδασ ασ δεσπεσασ δε 
λοχοmοο ε εσταδα. 

6.10 ⊃ ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ου δε σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ χονφιρmαρ α ηοmολογαο δα συα 
ινσχριο να Ιντερνετ πελο σιτε δο χονχυρσο πβλιχο: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/ 

6.11 Α ρελαο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ σερ〈 πυβλιχαδα να δατα προϖ〈ϖελ δε 20 δε νοϖεmβρο δε 
2019, νο σιτε δο Χονχυρσο Πβλιχο να Ιντερνετ: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/ 

6.12 Οσ χανδιδατοσ θυε πρετενδερεm, εm χασο δε εmπατε να χλασσιφιχαο φιναλ, ο βενεφχιο δα Λει ν≡ 
11.689/2008, δεϖερο εντρεγαρ να Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), 
πεσσοαλmεντε, πορ προχυραδορ ου ϖια ποσταλ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, χ⌠πια αυτεντιχαδα δε 
χερτιδο ε ου δεχλαραο ε ου ατεσταδο ου ουτροσ δοχυmεντοσ πβλιχοσ (οριγιναλ ου χ⌠πια 
αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) εmιτιδοσ πελοσ Τριβυναισ δε ϑυστια Εσταδυαισ ε Ρεγιοναισ Φεδεραισ δο 
Πασ, ρελατιϖοσ αο εξερχχιο δα φυνο δε ϕυραδο, νοσ τερmοσ δο αρτ. 440 δο ΧΠΠ, α παρτιρ δε 10 δε 
αγοστο δε 2008. 

6.13 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα ου αδαπταο 
δα προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα δεϖερ〈 ινφορmαρ νο ατο δα ινσχριο, ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ θυε 
νεχεσσιτα, σενδο ϖεδαδασ αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ. Νο χασο δε πεδιδο δε διλαο δο τεmπο δα 
Προϖα Εσχριτα ου αδαπταο δα προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα, δεϖερ〈 εντρεγαρ να Φυνδαο δε 
Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), πεσσοαλmεντε ου ϖια ποσταλ, ατ ο λτιmο δια δε 
ινσχρι⌡εσ, οριγιναλ δε λαυδο mδιχο, εmιτιδο εm δατα ποστεριορ α 1≡ δε νοϖεmβρο δε 2019, 
ϕυστιφιχανδο α νεχεσσιδαδε δε διλαο δο τεmπο παρα α πρεσταο δα Προϖα Εσχριτα ε ου αδαπταο 
δα Προϖα δε Απτιδο Φσιχα. Νο χασο δε υσο δε εθυιπαmεντοσ, εστεσ δεϖερο σερ φορνεχιδοσ πελο 
χανδιδατο ε συβmετιδοσ ◊ ϖιστορια δα Χοορδεναο δο λοχαλ δε προϖα αντεσ δο σευ ινχιο. 

6.14 Χανδιδατα λαχταντε. Α χανδιδατα λαχταντε θυε τιϖερ α νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ νο δια δα προϖα 
δεϖερ〈 ινφορmαρ νο ατο δα ινσχριο α νεχεσσιδαδε δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ, ινδιχανδο α δε 
αmαmενταο. Νο δια δα προϖα, δεϖερ〈 σερ αχοmπανηαδα δε πεσσοα δε mαιορ ιδαδε, πορτανδο 
δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο θυε τερ〈 α φυνο δε χυιδαρ δα χριανα εm λυγαρ ρεσερϖαδο. Ο 
αχοmπανηαντε νο ποδερ〈 πορταρ λιϖροσ, χαδερνοσ, ανοτα⌡εσ ου θυαλθυερ εθυιπαmεντο 
ελετροελετρνιχο. Χοm α δεϖιδα αντεχεδνχια, δεϖερ〈 προχυραρ ◊ χοορδεναο δο λοχαλ δα προϖα, 
θυε ινδιχαρ〈 ο λοχαλ ονδε α πεσσοα αχοmπανηαντε περmανεχερ〈 χοm α χριανα. Α αmαmενταο 
δαρ−σε−〈 νοσ mοmεντοσ εm θυε σε φιζερεm νεχεσσ〈ριοσ, νο ποδενδο, ναθυελε mοmεντο, ο 
αχοmπανηαντε περmανεχερ ϕυντο ◊ χανδιδατα. Νο ηαϖερ〈 χοmπενσαο δο τεmπο δισπενσαδο 
χοm α αmαmενταο. Α φαλτα δε υmα πεσσοα αχοmπανηαντε ιmποσσιβιλιταρ〈 α χανδιδατα δε 
ρεαλιζαρ α προϖα.  

6.15 Ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ πελο χανδιδατο σερο αναλισαδασ ε ατενδιδασ, σεγυνδο χριτριοσ 
δε λεγαλιδαδε, ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε. 

6.16 Ο ατο δε δεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερ〈 πυβλιχαδο νο σιτε δο χονχυρσο να 
Ιντερνετ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 20 δε νοϖεmβρο δε 2019. 

7 DΑ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΕ ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

7.1 Σερο ισεντοσ, δεσδε θυε σατισφειτασ ασ χονδι⌡εσ δο πρεσεντε Εδιταλ, δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα 
ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο: 

1. Νοσ τερmοσ δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 11.289, δε 27 δε δεζεmβρο δε 1999, οσ χανδιδατοσ χυϕα ρενδα 
νο υλτραπασσε α δοισ σαλ〈ριοσ mνιmοσ. 

http://sap.fepese.org.br/
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2. Οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε ε δε mεδυλα (Λει 10.567 δε 07 δε νοϖεmβρο δε 1997 
αλτεραδα πελα Λει 17.457/18);  

3. Οσ χανδιδατοσ θυε, νοσ τερmοσ δα Λει 13.656/2018: 

α) περτεναm ◊ φαmλια ινσχριτα νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ (Χαδ∨νιχο) δο 
Γοϖερνο Φεδεραλ, χυϕα ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ περ χαπιτα σεϕα ινφεριορ ου ιγυαλ α mειο 
σαλ〈ριο−mνιmο ναχιοναλ; ε 

β) Φορεm δοαδορεσ δε mεδυλα ⌠σσεα εm εντιδαδεσ ρεχονηεχιδασ πελο Μινιστριο δα Σαδε. 

7.2 Παρα υσυφρυρεm δο βενεφχιο δα ισενο δο ρεφεριδο ϖαλορ οσ χανδιδατοσ δεϖερο εντρεγαρ ατ ασ 
17 ηορασ δο δια 21 δε ουτυβρο δε 2019, πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ, πορ Υπλοαδ ου πελο 
χορρειο, οσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 

7.2.1 ΒΕΝΕΦΙΧΙΑDΟΣ ΠΕΛΑ ΛΕΙ ΕΣΤΑDΥΑΛ Ν≡ 11.289, DΕ 27 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 1999: 

1. Ρεθυεριmεντο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο (Ανεξο 2); 
2. Χανδιδατο θυε εστεϕα εmπρεγαδο: Χοmπροϖαντε δε ρενδα δο χανδιδατο (ιγυαλ ου ινφεριορ α 2 

(δοισ) σαλ〈ριοσ mνιmοσ−ναχιοναλ); ου 
3. Χανδιδατο δεσεmπρεγαδο: Dεχλαραο οβϕετιϖιδαδε θυε σε ενχοντρα δεσεmπρεγαδο ε 

φοτοχ⌠πια αυτεντιχαδα δα Χαρτειρα δε Τραβαληο δα Πρεϖιδνχια Σοχιαλ にΧΤΠΣ (δα φοληα δε 
ιδεντιφιχαο ε δασ φοληασ εm θυε χονσταρεm οσ χοντρατοσ δε τραβαληο, mεσmο σεm νενηυm 
ρεγιστρο. 

7.2.2 ΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ DΟΑDΟΡΕΣ DΕ ΣΑΝΓΥΕ Ε DΕ ΜΕDΥΛΑ  
(ΛΕΙ 10.567 DΕ 07 DΕ ΝΟςΕΜΒΡΟ DΕ 1997 ΑΛΤΕΡΑDΑ ΠΕΛΑ ΛΕΙ 17.457/18): 

1. Ρεθυεριmεντο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο (Ανεξο 2); 
2. Dοχυmεντο οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα δε δοχυmεντο θυε χοmπροϖε συα χονδιο δε 

δοαδορ δε σανγυε ου δε mεδυλα, δε αχορδο χοm οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ να Λει ν≡. 10.567/97, 
ου αινδα, δοχυmεντο θυε χοmπροϖε εθυιπαραο δε δοαδορ δε σανγυε χοmο ιντεγραντε δε 
Ασσοχια⌡εσ δε Dοαδορεσ δε Σανγυε. Ο δοχυmεντο παρα χοmπροϖαο δα χονδιο δε 
δοαδορ δε σανγυε ου δε mεδυλα δεϖερ〈 σερ εξπεδιδο πορ ⌠ργο οφιχιαλ ου εντιδαδε 
χρεδενχιαδα χολετορα, δισχριmινανδο ο νmερο ε ασ χορρεσπονδεντεσ δατασ εm θυε φοραm 
ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ, εm νmερο νο ινφεριορ α 03 (τρσ). 

7.2.3 ΒΕΝΕΦΙΧΙΑDΟΣ ΠΕΛΑ ΛΕΙ 13.656/2018 

7.2.3.1 Παρα οσ θυε πεδιρεm ισενο δα ταξα δε ινσχριο πορ εσταρεm ινσχριτοσ νο Χαδ∨νιχο: 

Ρεθυεριmεντο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο (Ανεξο 2). 

7.2.3.2 Παρα οσ δοαδορεσ δε mεδυλα ⌠σσεα: 

1. Ρεθυεριmεντο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο (ανεξο 2); 
2. Dοχυmεντο οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα δε δοχυmεντο θυε χοmπροϖε συα χονδιο δε 

δοαδορ δε mεδυλα, νοσ τερmοσ δα Λει 13.656/2018. 

7.3 Οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ πελο χορρειο σ⌠ σερο αναλισαδοσ σε εντρεγυεσ ◊ ΦΕΠΕΣΕ ατ ασ 17 ηορασ 
δο δια 21 δε ουτυβρο δε 2019, mεσmο θυε ποσταδοσ αντεριορmεντε. 

7.4 Α ρελαο δοσ χανδιδατοσ βενεφιχιαδοσ χοm α ισενο δε παγαmεντο δα ινσχριο σερ〈 διϖυλγαδα 
να δατα προϖ〈ϖελ δε 28 δε ουτυβρο δε 2019, νο σιτε δο Χονχυρσο Πβλιχο να Ιντερνετ: 
ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/.  

7.5 Ο χανδιδατο νο χοντεmπλαδο χοm α ισενο δο παγαmεντο, παρα τερ α συα ινσχριο ϖαλιδαδα, 
δεϖερ〈 ιmπριmιρ ο Βολετο Βανχ〈ριο ε εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ατ ο λτιmο δια 
πρεϖιστο παρα ο σευ παγαmεντο.  

http://sap.fepese.org.br/
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7.6 Ο νο χυmπριmεντο πελο χανδιδατο ου πελο σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ δε θυαλθυερ υm δοσ ιτενσ 
ρεφερεντεσ ◊ ισενο δε παγαmεντο δα ινσχριο ιmπλιχαρ〈 αυτοmατιχαmεντε, νο ινδεφεριmεντο 
δε σευ πεδιδο δε ισενο. 

7.7 Νο σερ〈 αχειτα α σολιχιταο δε ισενο δο παγαmεντο δα ινσχριο πορ θυαλθυερ ουτρο mειο. 

7.8 Νο χασο δε πεδιδο δε ισενο πορ εσταρ ινσχριτο νο Χαδ∨νιχο, α ΦΕΠΕΣΕ χονσυλταρ〈 ο ΜDΣ παρα 
ϖεριφιχαρ α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο χανδιδατο. Dεχλαρα⌡εσ φαλσασ εσταρο 
συϕειτασ ◊σ σαν⌡εσ πρεϖιστασ εm λει, απλιχανδο−σε, αινδα, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 10 
δο Dεχρετο νο 83.936, δε 6 δε σετεmβρο δε 1979. 

7.9 Χονσταταδα α φαλσιδαδε, α θυαλθυερ τεmπο, νασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο προχεσσο αθυι δεφινιδο 
παρα οβτενο δε ισενο δο παγαmεντο δα ινσχριο, α ινσχριο σερ〈 χανχελαδα, τορνανδο−σε 
νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, αλm δε συϕειταρ−σε ο χανδιδατο ◊σ πεναλιδαδεσ πρεϖιστασ 
εm λει. 

8 DΑ ΗΟΜΟΛΟΓΑ∩℘Ο DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ  

8.1 Α ρελαο δασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ σερ〈 διϖυλγαδα να δατα προϖ〈ϖελ δε 20 δε νοϖεmβρο δε 2019, 
νο σιτε δο Χονχυρσο Πβλιχο να Ιντερνετ: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/.  

9 DΑ ΠΡΙΜΕΙΡΑ ΦΑΣΕ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ:  
ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ 

9.1 Α Προϖα Εσχριτα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, ϖισα αϖαλιαρ οσ χονηεχιmεντοσ 
ινδισπενσ〈ϖεισ αο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ αο χαργο πρετενδιδο, ε ϖερσαρ〈 σοβρε οσ χοντεδοσ 
προγραm〈τιχοσ ινδιχαδοσ νο εδιταλ (Ανεξο 1). 

9.2 Α Προϖα Εσχριτα σερ〈 ρεαλιζαδα να δατα προϖ〈ϖελ δε 1
ο
 δε δεζεmβρο δε 2019, εm λοχαισ θυε σερο 

διϖυλγαδοσ νο σιτε δο χονχυρσο πβλιχο να δατα προϖ〈ϖελ 27 δε νοϖεmβρο δε 2019, νασ σεγυιντεσ 
χιδαδεσ: Βλυmεναυ, Χηαπεχ⌠, Χριχιmα, Γρανδε Φλοριαν⌠πολισ, Ιταϕα, ϑοινϖιλλε ε Λαγεσ, χοm α 
δυραο δε 5 (χινχο) ηορασ. 

9.2.1 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 πρεσταρ α προϖα εm χιδαδε διφερεντε δαθυελα εσχοληιδα νο 
Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο. 

9.3 Α απλιχαο δα Προϖα Εσχριτα σεγυιρ〈 ο χρονογραmα αβαιξο: 

ΕςΕΝΤΟ ΗΟΡℑΡΙΟ 

Αβερτυρα δοσ πορτ⌡εσ δοσ λοχαισ δε προϖα− εντραδα δοσ χανδιδατοσ. 12η mινυτοσ 

Φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ δοσ λοχαισ δε προϖα − προιβιδο ο ινγρεσσο σοβ θυαλθυερ αλεγαο α 
παρτιρ δεστε ηορ〈ριο. 

12η40 mινυτοσ 

Αβερτυρα δοσ ινϖ⌠λυχροσ ε διστριβυιο δοσ χαδερνοσ δε προϖα. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 
αγυαρδαρ ο χοmανδο παρα ινιχιαρ α συα ρεσολυο. 

12η50 mινυτοσ 

Ινχιο δα προϖα. 13 η 

Περοδο mνιmο δε περmαννχια νο λοχαλ δε προϖα. Ατ ◊σ 15η 

Φιναλ δα προϖα. Εντρεγα οβριγατ⌠ρια δο χαδερνο δε προϖασ ε χαρτο−ρεσποστα. 18 η 

9.4 Α Προϖα Εσχριτα σερ〈 χοmποστα δε 100 (χεm) θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ. Παρα χαδα υmα δασ θυεστ⌡εσ 
σερο απρεσενταδασ 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ (α, β, χ, δ, ε), δασ θυαισ υmα νιχα σερ〈 α χορρετα. 

http://sap.fepese.org.br/
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9.5 Α νοτα δα Προϖα Εσχριτα σερ〈 εξπρεσσα δε 0,00 α 10,00, σεm αρρεδονδαmεντο. 

9.6 Σερο χονσιδεραδοσ απροϖαδοσ να πριmειρα φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο οσ χανδιδατοσ θυε 
οβτιϖερεm να Προϖα Εσχριτα νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 5,00 (χινχο), ποντυαρεm, νο mνιmο, 01 
ποντο εm χαδα δισχιπλινα ε εστιϖερεm χλασσιφιχαδοσ ατ α χλασσιφιχαο δε 1920 mασχυλινοσ ε 480 
φεmινινασ. 

9.7 Α διστριβυιο δασ θυεστ⌡εσ δα προϖα ε ο ϖαλορ α ελασ χορρεσπονδεντε αχηαm−σε νο θυαδρο αβαιξο: 

 Ν° DΕ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ ςΑΛΟΡ DΑ ΘΥΕΣΤ℘Ο ΤΟΤΑΛ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 0,10 1,50 

Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο 10 0,10 1,00 

Dιρειτοσ Ηυmανοσ 15 0,10 1,50 

Dιρειτο χονστιτυχιοναλ 5 0,10 0,50 

Αδmινιστραο Πβλιχα 5 0,10 0,50 

Dιρειτο πεναλ 5 0,10 0,50 

Λεγισλαο Εσπεχιαλ 10 0,10 1,00 

Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ 5 0,10 0,50 

Λεγισλαο Εσταδυαλ 10 0,10 1,00 

Λει δε Εξεχυο Πεναλ 10 0,10 1,00 

Σοχιολογια Απλιχαδα 10 0,10 1,00 

ΤΟΤΑΛ 100  10,00 

9.8 Ο προγραmα δα Προϖα Εσχριτα αχηα−σε πυβλιχαδο νο Ανεξο 1 δο πρεσεντε εδιταλ. 

Νορmασ παρα ινγρεσσο ε πρεσταο δα Προϖα Εσχριτα 

9.9 Ο χανδιδατο πρεσταρ〈 α Προϖα Εσχριτα να χιδαδε θυε εσχοληευ θυανδο δο πρεενχηιmεντο δο 
Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, νο ποδενδο πρεστ〈−λα εm θυαλθυερ ουτρο λυγαρ. 

9.10 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α ρεαλιζαο δα προϖα νο ηορ〈ριο ε δατα 
εσταβελεχιδοσ πελο Εδιταλ ε απρεσενταρ δοχυmεντο (οριγιναλ) δε ιδεντιφιχαο. 

9.11 Νο σερ〈 περmιτιδο ο αχεσσο αο λοχαλ δε προϖα δο χανδιδατο θυε χηεγαρ απ⌠σ ο ηορ〈ριο 
δετερmιναδο παρα ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ δε εντραδα ου θυε νο απρεσενταρ α δεϖιδα 
ιδεντιφιχαο νοσ τερmοσ δο Εδιταλ. 

9.12 Σο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ Μιλιταρεσ, 
πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα ε πελο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ, πελοσ Χονσεληοσ ε 
Ορδενσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ, πασσαπορτε, χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα (χοm φοτο), 
χαρτειρασ φυνχιοναισ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαληαm χοmο ιδεντιδαδε, 
χαρτειρα δε τραβαληο ε χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο, χοm φοτο.  

9.13 Εm χασο δε περδα, φυρτο ου ρουβο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 
απρεσενταρ δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, εξπεδιδο η〈, νο 
m〈ξιmο, τριντα διασ. 

9.14 Σ⌠ σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ οριγιναισ ε εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ, χοm 
χλαρεζα, α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο ε συα ασσινατυρα. Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ διγιταισ ου 
χ⌠πιασ mεσmο θυε αυτεντιχαδασ. 

9.15 Ο χανδιδατο σ⌠ ποδερ〈 τερ χονσιγο νο λοχαλ δε προϖα α ελε δετερmιναδο: 

1. Χανετα εσφερογρ〈φιχα φειτα χοm mατεριαλ τρανσπαρεντε χοm τιντα δε χορ αζυλ ου πρετα; 



Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα 

Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα Εδιταλ 01/2019−ΣΑΠ/ΣΧ 

Π〈γινα 13 δε 41 

2. Dοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο ε χ⌠πια δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. 
3. Σε ασσιm ο δεσεϕαρ: 〈γυα αχονδιχιοναδα εm ϖασιληαmε τρανσπαρεντε σεm ρ⌠τυλοσ ου 

ετιθυετασ. 

9.16 Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 παρα ρεαλιζαρ α προϖα υm χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ε υm χαρτο−ρεσποστα. Dεϖε 
λερ ε χονφεριρ τοδοσ οσ δαδοσ, ινφορmα⌡εσ ε ινστρυ⌡εσ, βεm χοmο ϖεριφιχαρ σε ο χαδερνο δε 
θυεστ⌡εσ χορρεσπονδε αο χαργο παρα α θυαλ σε ινσχρεϖευ, σε χοντm τοδασ ασ θυεστ⌡εσ ε σε εστ〈 
ιmπρεσσο σεm φαληασ ου δεφειτοσ θυε ποσσαm χοmπροmετερ α λειτυρα ε ρεσολυο δα προϖα. 

9.17 Α εξιστνχια δε θυαλθυερ ιρρεγυλαριδαδε νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ε ου νο χαρτο ρεσποστα δεϖε σερ 
χοmυνιχαδα ιmεδιαταmεντε αο Φισχαλ δε Σαλα. Α Χοορδεναο δο Χονχυρσο Πβλιχο ενϖιδαρ〈 τοδοσ 
οσ εσφοροσ παρα α ρ〈πιδα συβστιτυιο δοσ mατεριαισ χοm δεφειτο. Ο τεmπο γαστο παρα α 
συβστιτυιο δοσ mατεριαισ σερ〈 αχρεσχιδο αο τεmπο δε δυραο δα προϖα.  

9.18 Α εξιστνχια δε ερροσ ου ιmπερφει⌡εσ νο χαδερνο δε προϖασ, χασο νο σεϕαm ρεχλαmαδοσ δυραντε 
α αϖαλιαο, νο ποδερο σερ αργυιδοσ ποστεριορmεντε ου ϕυστιφιχαρ πεδιδο δε ανυλαο δε 
θυεστ⌡εσ. 

9.19 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαρχαρ συασ ρεσποστασ νο χαρτο−ρεσποστα υτιλιζανδο χανετα εσφερογρ〈φιχα 
φειτα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε δε τιντα πρετα ου αζυλ, σεγυινδο ασ ινστρυ⌡εσ νελε χοντιδασ.  

9.20 Ο χαρτο ρεσποστα νο σερ〈 συβστιτυδο πορ ερρο δο χανδιδατο. 

9.21 Νο σερ〈 περmιτιδο θυε ασ mαρχα⌡εσ να φοληα δε ρεσποστασ σεϕαm φειτασ πορ ουτρασ πεσσοασ, 
σαλϖο εm χασο δο χανδιδατο θυε τενηα σολιχιταδο χονδιο εσπεχιαλ παρα εσσε φιm. Νεσσε χασο, ο 
χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ υm αγεντε ΦΕΠΕΣΕ, δεϖιδαmεντε τρειναδο. 

9.22 Α προϖα σερ〈 χορριγιδα υνιχαmεντε πελα mαρχαο φειτα νο χαρτο ρεσποστα ε νο τερο ϖαλιδαδε, 
θυαισθυερ ανοτα⌡εσ φειτασ νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ου εm θυαλθυερ ουτρο λοχαλ. 

9.23 Σερ〈 ατριβυδα νοτα 0 (ζερο) ◊ θυεστο: 

1. Χυϕα ρεσποστα νο χοινχιδα χοm ο γαβαριτο οφιχιαλ; 
2. Θυε χοντενηα εmενδα(σ) ε/ου ρασυρα(σ), αινδα θυε λεγϖελ(εισ); 
3. Χοm mαισ δε υmα οπο δε ρεσποστα ασσιναλαδα; 
4. Νο ασσιναλαδα νο χαρτο δε ρεσποστασ; 
5. Πρεενχηιδα φορα δασ εσπεχιφιχα⌡εσ χοντιδασ νο χαρτο ρεσποστα ου νασ ινστρυ⌡εσ δα προϖα. 

9.24 Αο τερmιναρ α προϖα ο χανδιδατο εντρεγαρ〈, οβριγατοριαmεντε, αο φισχαλ δα σαλα ο χαρτο δε 
ρεσποστασ δεϖιδαmεντε ασσιναδο ε ο χαδερνο δε προϖασ.  

9.25 Α νο ασσινατυρα νο χαρτο ρεσποστα ιmπλιχαρ〈 να ατριβυιο δε νοτα 0,00 (ζερο) ◊ προϖα δο 
χανδιδατο ε να συα χονσεθυεντε δεσχλασσιφιχαο. 

9.26 Dυραντε α προϖα νο σερ〈 περmιτιδο(α): 

1. Α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ; 
2. Α χονσυλτα α θυαλθυερ οβρα ου ανοταο; 
3. Ο υσο δε ρελ⌠γιο, τελεφονεσ χελυλαρεσ ου θυαλθυερ ουτρο εθυιπαmεντο ρεχεπτορ/εmισσορ δε 

σιναλ ελετροmαγντιχο, βεm χοmο βονσ, χηαπυσ ου θυαλθυερ ουτρα χοβερτυρα βεm χοmο ο 
πορτε δε αρmασ; 

4. Α σαδα δο χανδιδατο δε σαλα σεm ο αχοmπανηαmεντο δε υm φισχαλ ε ου πορτανδο ο χαρτο 
ρεσποστα ου χαδερνο δε προϖα; 

5. Φυmαρ ου ινγεριρ αλιmεντοσ ε βεβιδασ, εξχετο 〈γυα αχονδιχιοναδα εm εmβαλαγεm 
τρανσπαρεντε σεm θυαλθυερ ρ⌠τυλο ε ου ετιθυετα. 

9.27 ⊃ περmιτιδο ο υσο, πορ mοτιϖαο ρελιγιοσα, δε γαηφιψα, ηιϕαβ, κιπ〈 ου ψαρmυλκα, mεδιαντε πρϖια 
ινσπεο ε αυτοριζαο δο Χοορδεναδορ λοχαλ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
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9.28 Πορ ραζ⌡εσ δε σεγυρανα, νο σερ〈 περmιτιδα α εντρεγα δα προϖα ε χαρτο ρεσποστα ε ου α σαδα δο 
λοχαλ ονδε α προϖα σε ρεαλιζαρ, αντεσ δε δεχορριδασ 2 ηορασ δο σευ ινχιο, mεσmο θυε ο χανδιδατο 
σεϕα δεσιστεντε ου τενηα σιδο εξχλυδο. 

9.29 Α σιmπλεσ ποσσε, mεσmο θυε δεσλιγαδο ου υσο δε θυαλθυερ mατεριαλ, οβϕετο ου εθυιπαmεντο νο 
περmιτιδο, νο λοχαλ δα προϖα, χορρεδορεσ ου βανηειροσ, ιmπλιχαρ〈 να εξχλυσο δο χανδιδατο δο 
χονχυρσο πβλιχο, σενδο ατριβυδα νοτα ζερο ◊ Προϖα Εσχριτα. 

9.30 Ο πορτε δε θυαλθυερ τιπο δε αρmαmεντο, σοβ θυαλθυερ αλεγαο, ιmπεδιρ〈 α εντραδα δο 
χανδιδατο νο λοχαλ δε απλιχαο δα προϖα., νο φιχανδο α ΦΕΠΕΣΕ χοm α γυαρδα δο αρmαmεντο 
εϖεντυαλmεντε τραζιδο πελο χανδιδατο. 

9.31 Οσ τρσ (3) λτιmοσ χανδιδατοσ δε χαδα σαλα σ⌠ ποδερο εντρεγαρ α προϖα ε ο χαρτο ρεσποστα αο 
mεσmο τεmπο. 

9.32 Ο χαδερνο δε προϖα ε ο γαβαριτο πρελιmιναρ σερο διϖυλγαδοσ α παρτιρ δασ 21η δο δια δε απλιχαο, 
νο σιτε δο χονχυρσο πβλιχο: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/  

9.33 Νο ηαϖερ〈, εm θυαλθυερ ηιπ⌠τεσε, σεγυνδα χηαmαδα παρα νενηυmα δασ προϖασ, δε θυαλθυερ δασ 
φασεσ, νεm α ρεαλιζαο δε προϖα φορα δοσ ηορ〈ριοσ ε λοχαισ mαρχαδοσ παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ. 

9.34 Νο σερο φορνεχιδοσ εξεmπλαρεσ ου χ⌠πιασ δοσ χαδερνοσ δε θυεστ⌡εσ. 

9.35 Ο χανδιδατο ποδερ〈, παρα ατενδερ ◊σ νορmασ δε σεγυρανα, σερ συβmετιδο α ρεϖιστα πεσσοαλ ε ου 
δε σευσ περτενχεσ, α ϖαρρεδυρα ελετρνιχα ε α ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα. 

9.36 Εm ϖιστα δε εϖεντυαλ ϖαρρεδυρα ελετρνιχα α θυε ποσσα σερ συβmετιδο, ο χανδιδατο θυε φαα υσο 
δε mαρχα−πασσο, πινοσ χιρργιχοσ ου ουτροσ ινστρυmεντοσ mετ〈λιχοσ, δεϖερ〈 χοmυνιχαρ α σιτυαο 
◊ ΦΕΠΕΣΕ ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. Ο πεδιδο δεϖερ〈 σερ αχοmπανηαδο δε οριγιναλ δε λαυδο 
mδιχο θυε χοmπροϖε ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ. 

Χλασσιφιχαο ε χριτριοσ δε δεσεmπατε  

9.37 Απρεχιαδοσ οσ ρεχυρσοσ δοσ χανδιδατοσ ε διϖυλγαδο ο γαβαριτο δεφινιτιϖο δα Προϖα Εσχριτα, οσ 
χανδιδατοσ σερο χλασσιφιχαδοσ, παρα σερεm χονϖοχαδοσ παρα α εταπα σεγυιντε, εm ορδεm 
δεχρεσχεντε δε αχορδο χοm α νοτα οβτιδα να ρεφεριδα προϖα, εξπρεσσα εm νοτασ δε 0,00 α 10,00 
χοm δυασ χασασ δεχιmαισ σεm αρρεδονδαmεντο. 

9.38 Εm χασο δε εmπατε να χλασσιφιχαο, ο δεσεmπατε βενεφιχιαρ〈, συχεσσιϖαmεντε, ο χανδιδατο θυε: 

1. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτοσ Ηυmανοσ;  
2. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα; 
3. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λει δε Εξεχυο Πεναλ; 
4. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Σοχιολογια Απλιχαδα; 
5. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ; 
6. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Εσπεχιαλ; 
7. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Εσταδυαλ; 
8. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Πεναλ; 
9. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ; 

10. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο; 
11. Οβτιϖερ α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο; 
12. Τιϖερ εξερχιδο ο παπελ δε ϕυραδο, δεσδε θυε αντεχιπαδαmεντε ηαβιλιταδο νοσ τερmοσ δο 

Εδιταλ; 
13. Τιϖερ α mαιορ ιδαδε χονταδα να δατα δε ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ δο Χονχυρσο Πβλιχο 

Τιϖερ α mαιορ ιδαδε. 

9.39 Οσ ρεσυλταδοσ δα Προϖα Εσχριτα ε α ρεσπεχτιϖα χλασσιφιχαο σερο πυβλιχαδοσ να δατα προϖ〈ϖελ δε 
11 δε δεζεmβρο δε 2019, νο σιτε δο Χονχυρσο Πβλιχο να Ιντερνετ: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/. 

http://sap.fepese.org.br/
http://sap.fepese.org.br/
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10 ΣΕΓΥΝDΑ ΦΑΣΕ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ:  
ΠΡΟςΑ DΕ ΧΑΠΑΧΙDΑDΕ Φ⊆ΣΙΧΑ 

10.1 Α σεγυνδα φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο χονσταρ〈 δε προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα, δε χαρ〈τερ 
ελιmινατ⌠ριο, θυε ϖισα αϖαλιαρ σε ο χανδιδατο τεm χονδι⌡εσ παρα συπορταρ ο εξερχχιο περmανεντε 
δασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο. 

10.2 Α προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα χονσιστιρ〈 να ρεαλιζαο δε τεστεσ φσιχοσ, ινδιχανδο χοmο ρεσυλταδο 
σε ο χανδιδατο σε ενχοντρα απτο ου ιναπτο παρα εξερχερ ο χαργο. 

10.3 Σερο χονϖοχαδοσ παρα α προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ να Προϖα Εσχριτα, 
εm ορδεm δεχρεσχεντε δα νοτα οβτιδα, χλασσιφιχαδοσ εm ατ 4 (θυατρο) ϖεζεσ ο νmερο δε ϖαγασ. 

10.4 Αο σερ χονϖοχαδο παρα προϖα δε χαπαχιδαδε δε φσιχα ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ ονλινε δο 
θυεστιον〈ριο δε ινϖεστιγαο σοχιαλ δε θυε τρατα ο πρεσεντε εδιταλ. 

10.5 Α χονϖοχαο σερ〈 φειτα χοm βασε να χλασσιφιχαο πορ σεξο δο χανδιδατο, χονφορmε ο θυαδρο 
αβαιξο: 

ΑΓΕΝΤΕ ΠΕΝΙΤΕΝΧΙℑΡΙΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΑΓΕΝΤΕ ΠΕΝΙΤΕΝΧΙℑΡΙΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ 

Αmπλα Χονχορρνχια ΠχD Αmπλα Χονχορρνχια ΠχD 

1768 152 452 28 

10.6 Νο χασο δε εmπατε να νοτα χορρεσπονδεντε ◊ λτιmα χλασσιφιχαο δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ, 
σερο χριτριοσ δε δεσεmπατε: 

1. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτοσ Ηυmανοσ;  
2. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα; 
3. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λει δε Εξεχυο Πεναλ; 
4. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Σοχιολογια Απλιχαδα; 
5. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ; 
6. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Εσπεχιαλ; 
7. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Εσταδυαλ; 
8. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Πεναλ; 
9. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ; 

10. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο; 
11. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο;  
12. Ο χανδιδατο δε mαιορ ιδαδε χονταδα να δατα δε ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ δο Χονχυρσο 

Πβλιχο. 

10.7 Σε απ⌠σ α απλιχαο δε τοδοσ οσ χριτριοσ πρεϖιστοσ νο Εδιταλ περσιστιρ ο εmπατε, σερο χονϖοχαδοσ 
τοδοσ οσ χανδιδατοσ εϖεντυαλmεντε εmπαταδοσ να λτιmα ποσιο. 

10.8 Α χονϖοχαο δοσ χανδιδατοσ παρα α προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα σερ〈 φειτα πορ mειο δε πυβλιχαο 
δε Εδιταλ εσπεχφιχο πυβλιχαδο να δατα προϖ〈ϖελ δε 11 δε δεζεmβρο δε 2019, νο σιτε δα Φυνδαο 
δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ): ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/.  

10.9 Α Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα σερ〈 απλιχαδα νοσ διασ 20 α 22 δε δεζεmβρο δε 2019, εm λοχαισ ε 
ηορ〈ριοσ θυε σερο ινφορmαδοσ νο Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα α προϖα. 

10.10 Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm χονϖοχαδοσ παρα α Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα σερο χονσιδεραδοσ 
δεσχλασσιφιχαδοσ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

10.11 Παρα α ρεαλιζαο δα Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ 
δεσιγναδο χοm τραϕεσ ε χαλαδοσ αδεθυαδοσ παρα α πρ〈τιχα δε εδυχαο φσιχα, πορτανδο: 

1. Dοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, χονσοαντε νορmασ δε ινγρεσσο παρα α Προϖα Εσχριτα; 

http://sap.fepese.org.br/
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2. Λαυδο mδιχο οριγιναλ ε φαχιλmεντε λεγϖελ, εξπεδιδο εm δατα m〈ξιmα ρετροατιϖα α 30 
(τριντα) διασ δα δατα δε ρεαλιζαο δα προϖα, χονστανδο ο νοmε, ασσινατυρα ε ρεγιστρο δο 
ΧΡΜ δο mδιχο θυε ο εmιτιυ ε ατεστανδο θυε εστ〈 απτο α σερ συβmετιδο α τοδοσ οσ τεστεσ 
δα προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα δο χονχυρσο πβλιχο παρα ο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο 
(Μοδελο Ανεξο 5). 

10.12 Νο σερο αδmιτιδοσ νο λοχαλ δε προϖα οσ χανδιδατοσ θυε: 

1. Νο τενηαm σιδο απροϖαδοσ, χλασσιφιχαδοσ ε χονϖοχαδοσ νοσ τερmοσ δεστε Εδιταλ; 
2. Χηεγαρεm χοm ατρασο; 
3. Νο εστιϖερεm τραϕαδοσ ε χαλαδοσ αδεθυαδαmεντε; 
4. Νο απρεσενταρεm ο ατεσταδο mδιχο δε αχορδο χοm ασ εσπεχιφιχα⌡εσ δο Εδιταλ, νο σενδο 

αχειτοσ δοχυmεντοσ παρα θυαλθυερ ουτρα φιναλιδαδε ε ου θυε νο εσπεχιφιθυεm τερ ο 
χανδιδατο χονδι⌡εσ φσιχασ παρα σερ συβmετιδο α τοδοσ οσ τεστεσ δα προϖα δε χαπαχιδαδε 
φσιχα δο χονχυρσο πβλιχο παρα ο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο. 

10.13 Απλιχαm−σε ◊ προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα ασ νορmασ δε ιδεντιφιχαο ε σεγυρανα δετερmιναδασ 
παρα α ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα, νο θυε φορεm χοmπατϖεισ.  

10.14 Ρεχοmενδα−σε θυε ο χανδιδατο, παρα ρεαλιζαο δοσ εξερχχιοσ, τενηα φειτο συα λτιmα ρεφειο 
χοm υmα αντεχεδνχια mνιmα δε 2 (δυασ) ηορασ. 

10.15 Σο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ο πρεπαρο φσιχο ε αθυεχιmεντο παρα α ρεαλιζαο δοσ 
τεστεσ. 

10.16 Να απλιχαο δα προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα σερο γραϖαδασ ιmαγενσ δε τοδοσ οσ τεστεσ απλιχαδοσ. 

10.17 Ασ ιmαγενσ γραϖαδασ δεστιναm−σε α απυραο δε εϖεντυαισ δϖιδασ να αϖαλιαο δοσ χανδιδατοσ ε 
νο σερο δισπονιβιλιζαδασ α τερχειροσ πορ θυαλθυερ mειο ου mδια. 

10.18 Οσ εξερχχιοσ νο εξεχυταδοσ χορρεταmεντε νο ϕυλγαmεντο δο αϖαλιαδορ, νο σερο χοmπυταδοσ. 

10.19 Νο ηαϖερ〈 αδιαmεντο ου ρεmαρχαο δα Προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα, εm ραζο δε λεσο, δορεσ 
mυσχυλαρεσ, χ⌠λιχασ ε ου θυαισθυερ ουτρασ αλτερα⌡εσ πσιχολ⌠γιχασ ου φισιολ⌠γιχασ δο χανδιδατο. 

10.20 Α Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), ποδερ〈, α θυαλθυερ τεmπο, αδιαρ 
ου συσπενδερ α Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα ου δυραντε συα εξεχυο, χασο ασ χονδι⌡εσ 
χλιm〈τιχασ σε mοστρεm δεσφαϖορ〈ϖεισ ου σοβρεϖενηαm ουτρασ χαυσασ δε φορα mαιορ. Να ηιπ⌠τεσε 
δε αδιαmεντο ου συσπενσο δυραντε α εξεχυο δα προϖα, σοmεντε σερο αυτοριζαδοσ α ρεφαζ−λα 
ποστεριορmεντε (παρχιαλ ου τοταλmεντε) οσ χανδιδατοσ θυε εσταϖαm πρεσεντεσ, ρεγυλαρmεντε 
ιδεντιφιχαδοσ πελα Χοmισσο ε θυε νο α τενηαm χονχλυδο παρχιαλ ου τοταλmεντε ατ α ηορα δα 
ιντερρυπο. 

10.21 Σαλϖο νοσ χασοσ δε αδιαmεντο ου συσπενσο πορ mοτιϖοσ χλιm〈τιχοσ ου δε φορα mαιορ, νο 
ηαϖερ〈 εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα σεγυνδα χηαmαδα παρα α Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα, νεm ρεαλιζαο 
δα προϖα φορα δοσ ηορ〈ριοσ ε λοχαισ mαρχαδοσ παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ. 

10.22 Εm φαχε αοσ ρεσυλταδοσ οβτιδοσ ο χανδιδατο σερ〈 ϕυλγαδο ΑΠΤΟ ου Ν℘Ο ΑΠΤΟ. 

10.23 Σερ〈 ϕυλγαδο ΑΠΤΟ να Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα υνιχαmεντε ο χανδιδατο θυε λογραρ χοmπλεταρ 
δε αχορδο χοm οσ νδιχεσ δεφινιδοσ τοδοσ οσ εξερχχιοσ δα προϖα. 

10.24 Οσ χανδιδατοσ ϕυλγαδοσ Ν℘Ο ΑΠΤΟΣ εm θυαλθυερ δοσ εξερχχιοσ σερο δεσχλασσιφιχαδοσ δο 
χονχυρσο πβλιχο. 

10.25 Ο ρεσυλταδο δα Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα σερ〈 πυβλιχαδο να δατα προϖ〈ϖελ δε 6 δε ϕανειρο δε 
2019, νο σιτε δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ): 
ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/. 

http://sap.fepese.org.br/
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10.26 Α Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα χονσταρ〈 δα απλιχαο δοσ σεγυιντεσ εξερχχιοσ: 

1. ΦΛΕΞ℘Ο ΝΑ ΒΑΡΡΑ ΦΙΞΑ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ) / ΣΥΣΤΕΝΤΑ∩℘Ο ΝΑ ΒΑΡΡΑ ΦΙΞΑ (ΦΕΜΙΝΙΝΟ)  
2. ΙΜΠΥΛΣ℘Ο ΗΟΡΙΖΟΝΤΑΛ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ/ΦΕΜΙΝΙΝΟ) 
3. ΦΛΕΞ℘Ο ΑΒDΟΜΙΝΑΛ ΕΜ 1 ΜΙΝΥΤΟ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ/ΦΕΜΙΝΙΝΟ)  
4. ΧΟΡΡΙDΑ ΕΜ 12 ΜΙΝΥΤΟΣ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ/ΦΕΜΙΝΙΝΟ)  

10.27 Οσ εξερχχιοσ ποδερο σερ απλιχαδοσ εm θυαλθυερ ορδεm σεθυενχιαλ. 

10.28 DΕΣΧΡΙ∩℘Ο Ε ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΟΣ ΕΞΕΡΧ⊆ΧΙΟΣ 

10.28.1 ΦΛΕΞ℘Ο ΝΑ ΒΑΡΡΑ ΦΙΞΑ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ) / ΣΥΣΤΕΝΤΑ∩℘Ο ΝΑ ΒΑΡΡΑ ΦΙΞΑ (ΦΕΜΙΝΙΝΟ)  

10.28.1.1 Α mετοδολογια εξιγιδα παρα α πρεπαραο ε εξεχυο δο εξερχχιο χονσιστιρ〈 εm:  

ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ DΟ ΣΕΞΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ  

1. Ποσιο Ινιχιαλ: ο χανδιδατο ποσιχιονα−σε σοβ α βαρρα, α φρεντε δο εξαmιναδορ. Αο χοmανδο 
δε ∀εm ποσιο∀, ο χανδιδατο εmπυνηαρ〈 α βαρρα χοm πεγαδα λιϖρε (προναο ου 
συπιναο), mαντενδο οσ βραοσ χοmπλεταmεντε εστενδιδοσ, χοm ο χορπο να ποσιο 
ϖερτιχαλ, περνασ εστενδιδασ ε πσ σεm χοντατο χοm ο σολο ε χοm ασ βαρρασ δε συστενταο 
λατεραισ, ποδενδο ρεχεβερ αϕυδα παρα ατινγιρ εστα ποσιο;  

2. Εξεχυο: Αο χοmανδο δε ∀ινιχιαρ∀, ο χανδιδατο φλεξιοναρ〈 σιmυλτανεαmεντε οσ χοτοϖελοσ 
ατ υλτραπασσαρ χοm ο θυειξο α παρτε συπεριορ δα βαρρα. Εm σεγυιδα, ϖολταρα ◊ ποσιο ινιχιαλ 
πελα εξτενσο χοmπλετα δοσ βραοσ (χοτοϖελοσ) ε χοm ο χορπο να ποσιο ϖερτιχαλ.  

10.28.1.2 Α χονταγεm δασ εξεχυ⌡εσ χορρετασ σερ〈 δα σεγυιντε φορmα:  

1. Ο mοϖιmεντο σ⌠ σερ〈 χονσιδεραδο χοmπλετο απ⌠σ α τοταλ εξτενσο δοσ βραοσ (χοτοϖελοσ);  
2. Α νο εξτενσο τοταλ δοσ χοτοϖελοσ αντεσ δο ινχιο δε υmα νοϖα εξεχυο σερ〈 χονσιδεραδα 

υm mοϖιmεντο ινχορρετο, νο σενδο χοmπυταδο νο δεσεmπενηο δο χανδιδατο;  
3. Νο σερ〈 χοmπυταδα α πριmειρα τραο, χασο ο χανδιδατο α ρεαλιζε χοm ο απροϖειταmεντο δο 

ιmπυλσο φειτο δυραντε ο σαλτο παρα α εmπυνηαδυρα δε τοmαδα ◊ βαρρα. 

10.28.1.3 Φιχα ϖεδαδο αο χανδιδατο θυανδο δο τεστε δε ΦΛΕΞ℘Ο εm ΒΑΡΡΑ ΦΙΞΑ:  

1. Τοχαρ χοm ο(σ) π(σ) νο σολο ου θυαλθυερ παρτε δε συστενταο δα βαρρα απ⌠σ ο ινχιο δασ 
εξεχυ⌡εσ, σενδο θυε παρα εϖιταρ θυε οσ χανδιδατοσ mαισ αλτοσ τοθυεm οσ πσ νο σολο, σερ〈 
περmιτιδο, νεστε χασο, α φλεξο δοσ ϕοεληοσ;  

2. Απ⌠σ α τοmαδα δε ποσιο ινιχιαλ, ρεχεβερ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα;  
3. Αποιαρ ο θυειξο να βαρρα;  
4. Υτιλιζαρ λυϖασ ου θυαλθυερ ουτρο αρτιφχιο παρα προτεο δασ mοσ;  
5. Σολταρ υmα δασ mοσ δα βαρρα δυραντε α ρεαλιζαο δο εξερχχιο;  
6. Απ⌠σ υλτραπασσαρ ο θυειξο εm ρελαο ◊ βαρρα, σιmπλεσmεντε σολταρ ασ mοσ, εm ϖεζ δε 

χοmπλεταρ ο mοϖιmεντο χοm οσ χοτοϖελοσ τοταλmεντε εστενδιδοσ.  
7. Υτιλιζαρ ασ περνασ να λατεραλ δα βαρρα παρα mαντερ ο χορπο εστ〈τιχο.  

10.28.1.4 Ο αϖαλιαδορ χονταρ〈 εm ϖοζ αλτα ο νmερο δε ρεπετι⌡εσ ρεαλιζαδασ. Θυανδο ο εξερχχιο νο 
ατενδερ αο πρεϖιστο, ο αϖαλιαδορ ρεπετιρ〈 ο νmερο δο λτιmο ρεαλιζαδο δε mανειρα χορρετα.  

10.28.1.5 Α χονταγεm θυε σερ〈 χονσιδεραδα οφιχιαλ σερ〈 σοmεντε α ρεαλιζαδα πελο αϖαλιαδορ.  

10.28.1.6 Νεσσε εξερχχιο σερ〈 αδmιτιδο σοmεντε 01 (υmα) τεντατιϖα.  

10.28.1.7 Ο νmερο δε ρεπετι⌡εσ δα Φλεξο εm Βαρρα Φιξα:  

DΕΣΕΜΠΕΝΗΟ Μ⊆ΝΙΜΟ 05 (ΧΙΝΧΟ) ρεπετι⌡εσ 

ΧΑΝDΙDΑΤΑΣ DΟ ΣΕΞΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ  
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10.28.1.8 Α mετοδολογια εξιγιδα παρα α πρεπαραο ε εξεχυο δο εξερχχιο χονσιστιρ〈 εm:  

1. Ποσιο ινιχιαλ: α χανδιδατα ποσιχιονα−σε σοβ α βαρρα, α φρεντε δο εξαmιναδορ, πισανδο σοβρε 
υm ποντο δε αποιο (βανχο/εσχαδα/χαδειρα). Αο χοmανδο δε ∀εm ποσιο∀, α χανδιδατα 
εmπυνηαρ〈 α βαρρα χοm πεγαδα λιϖρε (προναο ου συπιναο), mαντενδο οσ βραοσ 
χοmπλεταmεντε φλεξιοναδοσ, ο θυειξο αχιmα δα παρτε συπεριορ δα βαρρα χοm ο χορπο να 
ποσιο ϖερτιχαλ, περνασ εστενδιδασ ε πσ εm χοντατο χοm ο ποντο δε αποιο.  

2. Εξεχυο: αο χοmανδο δε ινιχιαρ, ο ποντο δε αποιο  ρετιραδο, δεϖενδο α χανδιδατα 
περmανεχερ χοm οσ δοισ βραοσ χοmπλεταmεντε φλεξιοναδοσ ε χοm ο θυειξο, νο mνιmο, 
αλινηαδο χοm α βαρρα ηοριζονταλ, πορm σεm αποιαρ χοm ο θυειξο σοβρε α mεσmα. Α παρτιρ 
δεσσα ποσιο ο αϖαλιαδορ δο τεστε χοm ο αυξλιο δε υm χρονmετρο, ινιχια ιmεδιαταmεντε α 
χρονοmετραγεm δο τεmπο (εστ〈τιχο) δε περmαννχια δα χανδιδατα να ποσιο.  

10.28.1.9 Α χονταγεm δο τεmπο σερ〈 δα σεγυιντε φορmα:  

1. Α λαργυρα δα πεγαδα δασ mοσ να βαρρα δεϖε σερ απροξιmαδαmεντε α δοσ οmβροσ;  
2. Ο αϖαλιαδορ ινφορmαρ〈 α χανδιδατα θυανδο εστα ατινγιρ ο τεmπο mνιmο εξιγιδο;  
3. Θυανδο ο εξερχχιο νο ατενδερ αο πρεϖιστο, ο αϖαλιαδορ τραϖαρ〈 δε ιmεδιατο ο σευ 

χρονmετρο ε ρεγιστραρ〈 ο τεmπο οβτιδο ατ ο mοmεντο εm θυε ο εξερχχιο εσταϖα σενδο 
ρεαλιζαδο.  

10.28.1.10 Α χονταγεm θυε σερ〈 χονσιδεραδα οφιχιαλ σερ〈 σοmεντε α ρεαλιζαδα πελο αϖαλιαδορ.  

10.28.1.11 Α χανδιδατα δεϖε περmανεχερ να ποσιο ατ α ορδεm δο αϖαλιαδορ παρα ποδερ δεσχερ, θυε  
δαδα θυανδο εξπιραρ ο τεmπο δο δεσεmπενηο mνιmο.  

10.28.1.12 Φιχα ϖεδαδο ◊ χανδιδατα θυανδο δο τεστε δε ΣΥΣΤΕΝΤΑ∩℘Ο ΕΜ ΒΑΡΡΑ ΦΙΞΑ:  

1. Τοχαρ χοm ο(σ) π(σ) νο σολο ου θυαλθυερ παρτε δε συστενταο δα βαρρα απ⌠σ ο ινχιο δο 
τεστε, σενδο θυε παρα εϖιταρ θυε ασ χανδιδατασ mαισ αλτασ τοθυεm οσ πσ νο σολο, σερ〈 
περmιτιδο, νεστε χασο, α φλεξο δοσ ϕοεληοσ;  

2. Απ⌠σ α τοmαδα δε ποσιο ινιχιαλ, ρεχεβερ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα;  
3. Αποιαρ ο θυειξο να βαρρα;  
4. Υτιλιζαρ λυϖασ ου θυαλθυερ ουτρο αρτιφχιο παρα προτεο δασ mοσ;  
5. Σολταρ υmα δασ mοσ δα βαρρα δυραντε α ρεαλιζαο δο εξερχχιο;  
6. Χεδερ ◊ συστενταο, δειξανδο ο θυειξο φιχαρ αβαιξο δα παρτε συπεριορ δα βαρρα, αντεσ δο 

τρmινο δο τεmπο mνιmο.  
7. Υτιλιζαρ ασ περνασ να λατεραλ δα βαρρα παρα mαντερ ο χορπο εστ〈τιχο.  

10.28.1.13 Νεσσε εξερχχιο σερ〈 αδmιτιδο σοmεντε 01 (υmα) τεντατιϖα.  

10.28.1.14 Τεmπο mνιmο παρα Συστενταο εm Βαρρα Φιξα:  

ΤΕΜΠΟ Μ⊆ΝΙΜΟ 10 (DΕΖ) σεγυνδοσ 

10.28.2 ΙΜΠΥΛΣ℘Ο ΗΟΡΙΖΟΝΤΑΛ 

10.28.2.1 Μετοδολογια δε πρεπαραο ε εξεχυο δο εξερχχιο παρα αmβοσ οσ σεξοσ: 

1. PﾗゲｷN?ﾗà IﾐｷIｷ;ﾉぎà;ﾗàIﾗﾏ;ﾐSﾗàさWﾏàヮﾗゲｷN?ﾗざがàﾗふ;ぶàI;ﾐSｷS;デﾗふ;ぶàSW┗Wヴ=àヮﾗゲｷIｷﾗﾐ;ヴ−σε ατρ〈σ δα 
λινηα δε mεδιο ινιχιαλ (2 χm δε λαργυρα に φαζενδο παρτε δο ϖαλορ mεδιδο), εm π, παραδο, 
χοm οσ πσ παραλελοσ εντρε σι ε ατρ〈σ δα λινηα δε mεδιο ινιχιαλ mαρχαδα νο σολο, σεm τοχ〈−
λα; 

2. Εξεχυο: Αο Iﾗﾏ;ﾐSﾗà さｷﾐｷIｷ;ヴざがà ﾗふ;ぶà I;ﾐSｷS;デﾗふ;ぶà ゲ;ﾉデ;ヴ=à <à aヴWﾐデWà Iﾗﾏà ﾏﾗ┗ｷﾏWﾐデﾗà
σιmυλτνεο δοσ πσ δεϖενδο υλτραπασσαρ, χοm οσ δοισ πσ, α σεγυνδα λινηα δε mεδιο 
mαρχαδα νο σολο ε παραλελα ◊ λινηα ινιχιαλ (θυανδο χοmπλεταρ ο σαλτο, ο δεσεθυιλβριο, σε 
ηουϖερ, δεϖερ〈 σερ ◊ φρεντε δα σεγυνδα λινηα δε mεδιο mαρχαδα νο σολο).  

10.28.2.2 Νο σερ〈 περmιτιδο αοσ χανδιδατοσ θυανδο δα ρεαλιζαο δο τεστε δε ιmπυλσο: 

1. Υτιλιζαρ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα;  
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2. Υτιλιζαρ θυαλθυερ εθυιπαmεντο, απαρεληο ου mατεριαλ δε αυξλιο ◊ ιmπυλσο.  
3. Περδερ ο χοντατο δε αλγυm δοσ πσ χοm ο σολο αντεσ δα ιmπυλσο  
4. TﾗI;ヴàIﾗﾏàﾗàふゲぶàヮYふゲぶà;àﾉｷﾐｴ;àSWàﾏWSｷN?ﾗàｷﾐｷIｷ;ﾉàﾗ┌àaｷﾐ;ﾉàふゲ;ﾉデﾗàさケ┌Wｷﾏ;Sﾗざぶきà 
5. Προϕεταρ ο χορπο ◊ φρεντε χοm χονσεθυεντε ρολαmεντο.  

10.28.2.3 Dιστνχια mνιmα παρα εξεχυο δο εξερχχιο δε ιmπυλσο ηοριζονταλ:  

ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ DΟ ΣΕΞΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΧΑΝDΙDΑΤΑΣ DΟ ΣΕΞΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ 

1 mετρο ε 80 χεντmετροσ 1 mετρο ε 30 χεντmετροσ 

10.28.2.4 Σερ〈 χονχεδιδα υmα σεγυνδα τεντατιϖα αο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ ο δεσεmπενηο mνιmο να 
ヮヴｷﾏWｷヴ;àﾗ┌àさケ┌Wｷﾏ;ヴざàﾗàゲ;ﾉデﾗがàﾐﾗàI;ゲﾗがàデﾗI;ヴàﾐﾗàﾏﾗﾏWﾐデﾗàSﾗàゲ;ﾉデﾗàﾐ;àﾉｷﾐｴ;àSWàﾏWSｷN?ﾗàｷﾐｷIｷ;ﾉàﾗ┌à
τοχαρ να σεγυνδα λινηα δε mεδιο αο χοmπλεταρ ο σαλτο. 

10.28.2.5 Ο σαλτο ρεαλιζαδο εm θυαισθυερ δασ χονδι⌡εσ προιβιδασ σερ〈 χονταδο χοmο τεντατιϖα, σενδο θυε 
02 (δοισ) σαλτοσ ρεαλιζαδοσ νεστασ χονδι⌡εσ ιmπλιχαρο να ελιmιναο δο χανδιδατο.  

10.28.2.6 Σερ〈 χονσιδεραδο(α) ιναπτο(α) ο χανδιδατο(α) θυε νο οβτιϖερ ο δεσεmπενηο mνιmο εξιγιδο να 
ταβελα αχιmα.  

10.28.3 ΦΛΕΞ℘Ο ΑΒDΟΜΙΝΑΛ ΕΜ 1 ΜΙΝΥΤΟ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ/ΦΕΜΙΝΙΝΟ)  

10.28.3.1 Α mετοδολογια εξιγιδα παρα α πρεπαραο ε εξεχυο δο εξερχχιο παρα οσ χανδιδατοσ δοσ σεξοσ 
ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ Ε ΦΕΜΙΝΙΝΟ χονσιστιρ〈 εm:  

1. Ποσιο ινιχιαλ: ;ﾗà Iﾗﾏ;ﾐSﾗà さWﾏà ヮﾗゲｷN?ﾗざがà ﾗ(α) χανδιδατο(α) δεϖερ〈 δειταρ δε χοστασ νο 
σολο, να ποσιο χοmπλεταmεντε ηοριζονταλ δε τοδο ο χορπο, χοm ασ χοστασ ε α χαβεα εm 
χοντατο πλενο χοm ο σολο, ϕοεληοσ εστενδιδοσ, οσ βραοσ ατρ〈σ δα χαβεα, χοτοϖελοσ 
εστενδιδοσ ε δορσο δασ mοσ τοχανδο ο σολο;  

2. Εξεχυο: áﾗà Iﾗﾏ;ﾐSﾗà さｷﾐｷIｷ;ヴざがà ;ヮﾙゲà ﾗà ゲｷﾉ┗ﾗà SWà ;ヮｷデﾗがà ﾗà ふ;ぶà I;ﾐSｷS;デﾗà ふ;ぶà IﾗﾏWN;ヴ=à ;à
πριmειρα φασε δο mοϖιmεντο, ρεαλιζανδο υm mοϖιmεντο σιmυλτνεο, ονδε οσ ϕοεληοσ δεϖεm 
σερ φλεξιοναδοσ, α πλαντα δοσ πσ δεϖεm τοχαρ τοταλmεντε ο σολο, ο θυαδριλ δεϖε σερ 
φλεξιοναδο (ποσιο σενταδο) ε οσ χοτοϖελοσ δεϖεm αλχαναρ ου υλτραπασσαρ α λινηα δοσ 
ϕοεληοσ πελο λαδο δε φορα δο χορπο. Εm σεγυιδα ε σεm ιντερρυπο, ο χανδιδατο δεϖε ϖολταρ ◊ 
ποσιο ινιχιαλ ρεαλιζανδο ο mοϖιmεντο ινϖερσο. Εσσε mοϖιmεντο χοmπλετο, φιναλιζαδο χοm ο 
ρετορνο ◊ ποσιο ινιχιαλ, χορρεσπονδερ〈 α υmα υνιδαδε δε εξεχυο. Απ⌠σ ο σιλϖο δο απιτο ο 
αϖαλιαδορ αχιοναρ〈 ο χρονmετρο παρα χρονοmετραγεm δο τεmπο m〈ξιmο δε 01 (υm) 
mινυτο.  

10.28.3.2 Α χονταγεm δασ εξεχυ⌡εσ χορρετασ λεϖαρ〈 εm χονσιδεραο ο σεγυιντε:  

1. Ο τεστε τερ〈 α δυραο δε 01 (υm) mινυτο ε σερ〈 ινιχιαδο ε τερmιναδο χοm ο σιλϖο δε απιτο;  
2. Χαδα εξεχυο χοmεα ε τερmινα σεmπρε να ποσιο ινιχιαλ;  
3. Να πριmειρα φασε δο mοϖιmεντο, οσ ϕοεληοσ δεϖεm σερ φλεξιοναδοσ, ασ πλαντασ δοσ πσ 

δεϖεm τοχαρ ο σολο, ο τρονχο δεϖε σερ φλεξιοναδο ε οσ χοτοϖελοσ αλχαναρ ου υλτραπασσαρ οσ 
ϕοεληοσ πελο λαδο δε φορα;  

4. Αο φιναλ δε χαδα ρεπετιο, α χαβεα, ο δορσο δασ mοσ ε οσ χαλχανηαρεσ, χοm οσ ϕοεληοσ 
χοmπλεταmεντε εστενδιδοσ δεϖεm ενχοσταρ αο σολο;  

5. Σοmεντε σερ〈 χονταδα α ρεπετιο ρεαλιζαδα χοmπλετα ε χορρεταmεντε, χοmεανδο ε 
τερmινανδο σεmπρε να ποσιο ινιχιαλ; 

10.28.3.3 Ο αϖαλιαδορ χονταρ〈 εm ϖοζ αλτα ο νmερο δε ρεπετι⌡εσ ρεαλιζαδασ. Θυανδο ο εξερχχιο νο 
ατενδερ αο πρεϖιστο νεστε Εδιταλ, ο αϖαλιαδορ ρεπετιρ〈 ο νmερο δο λτιmο ρεαλιζαδο δε mανειρα 
χορρετα.  

10.28.3.4 Σε, αο σοαρ ο απιτο δε τρmινο δο τεστε, ο(α) χανδιδατο(α) εστιϖερ εm mειο ◊ εξεχυο, εσσα 
ρεπετιο νο σερ〈 χοmπυταδα.  

10.28.3.5 Α χονταγεm χονσιδεραδα οφιχιαλ σερ〈 σοmεντε α ρεαλιζαδα πελο αϖαλιαδορ.  
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10.28.3.6 Σερ〈 προιβιδο αοσ χανδιδατοσ θυανδο δα ρεαλιζαο δο ΤΕΣΤΕ DΕ ΦΛΕΞ℘Ο ΑΒDΟΜΙΝΑΛ ΕΜ 1 
ΜΙΝΥΤΟ:  

1. Υτιλιζαρ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα;  
2. Υτιλιζαρ θυαλθυερ εθυιπαmεντο, απαρεληο ου mατεριαλ δε αυξλιο; 
3. Νο αλχαναρ ου υλτραπασσαρ οσ χοτοϖελοσ χοm α λινηα δοσ ϕοεληοσ πελο λαδο δε φορα δο 

χορπο;  
4. Νο τοχαρ οσ πσ νο σολο αο φλεξιοναρ οσ ϕοεληοσ;  
5. Νο ενχοσταρ α χαβεα ε ο δορσο δασ mοσ αο σολο αο ϖολταρ ◊ ποσιο ινιχιαλ;  
6. Νο εστενδερ χοmπλεταmεντε οσ ϕοεληοσ αο ϖολταρ ◊ ποσιο ινιχιαλ;  

10.28.3.7 Σερ〈 αχειτα απενασ 01 (υmα) τεντατιϖα.  

10.28.3.8 Νmερο mνιmο δε ρεπετι⌡εσ νο εξερχχιο δε Φλεξο Αβδοmιναλ εm 1 mινυτο:  

ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ DΟ ΣΕΞΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΧΑΝDΙDΑΤΑΣ DΟ ΣΕΞΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ 

35 (τριντα ε χινχο) ρεπετι⌡εσ 20 (ϖιντε) ρεπετι⌡εσ 

10.28.3.9 Σερ〈 χονσιδεραδο (α) ιναπτο (α) ο χανδιδατο (α) θυε νο οβτιϖερ ο δεσεmπενηο mνιmο εξιγιδο να 
ταβελα αχιmα.  

10.28.4 ΧΟΡΡΙDΑ ΕΜ 12 ΜΙΝΥΤΟΣ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ/ΦΕΜΙΝΙΝΟ)  

10.28.4.1 Α mετοδολογια παρα α πρεπαραο ε εξεχυο δο εξερχχιο δο τεστε δε χορριδα δε δοζε mινυτοσ 
χονσιστιρ〈 εm: 

1. Ποσιο ινιχιαλ: ;ﾗàIﾗﾏ;ﾐSﾗàさWﾏàヮﾗゲｷN?ﾗざがàﾗふ;ぶàI;ﾐSｷS;デﾗ(α) δεϖερ〈 ποσιχιοναρ−σε ατρ〈σ δα 
λινηα δε mεδιο ινιχιαλ (2 χm δε λαργυρα), εm π ε σεm τοχαρ α λινηα;  

2. Εξεχυο: áﾗà Iﾗﾏ;ﾐSﾗà さｷﾐｷIｷ;ヴざがà ;ヮﾙゲà ﾗà ゲｷﾉ┗ﾗà SWà ;ヮｷデﾗがà ﾗ(α) χανδιδατο(α) δεϖερ〈 ατινγιρ α 
διστνχια mνιmα εξιγιδα ποδενδο σε δεσλοχαρ εm θυαλθυερ ριτmο, χορρενδο ου χαmινηανδο, 
ποδενδο, ινχλυσιϖε, παραρ ε δεποισ προσσεγυιρ. Απ⌠σ ο σιλϖο δο απιτο ο αϖαλιαδορ αχιοναρ〈 ο 
χρονmετρο παρα χρονοmετραγεm δο τεmπο m〈ξιmο δε 12 (δοζε) mινυτοσ. 

10.28.4.2 Σεmπρε θυε ο χανδιδατο πασσαρ πελα λινηα δε mεδιο ινιχιαλ (ϖολτα χοmπλετα/διστνχια 
περχορριδα) ο αϖαλιαδορ ινφορmαρ〈 αο χανδιδατο εm ϖοζ αλτα ο τεmπο δε εξεχυο δο τεστε ε α 
ϖολτα (διστνχια) θυε ο χανδιδατο χοmπλετου.  

10.28.4.3 Σερ〈 προιβιδο ο χανδιδατο(α) θυανδο δα ρεαλιζαο δο ΤΕΣΤΕ DΕ ΧΟΡΡΙDΑ DΕ DΟΖΕ ΜΙΝΥΤΟΣ:  

1. Dαρ ου ρεχεβερ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα (χοmο πυξαρ, εmπυρραρ, χαρρεγαρ, σεγυραρ να 
mο, ετχ.);  

2. Υτιλιζαρ θυαλθυερ εθυιπαmεντο, απαρεληο ου mατεριαλ δε αυξλιο;  
3. Dεποισ δε ινιχιαδο ο τεστε, αβανδοναρ α πιστα αντεσ δα λιβεραο δο αϖαλιαδορ;  
4. Σε δεσλοχαρ, νο σεντιδο προγρεσσιϖο ου ρεγρεσσιϖο δα mαρχαο δα πιστα, δεποισ δε φινδοσ οσ 

12 (δοζε) mινυτοσ, σεm α ρεσπεχτιϖα λιβεραο δο αϖαλιαδορ.  

10.28.4.4 Νεσσε εξερχχιο σερ〈 αχειτο απενασ 01 (υmα) τεντατιϖα.  

Α διστνχια mνιmα σερ〈 χονφορmε ταβελα αβαιξο:  

ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ DΟ ΣΕΞΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΧΑΝDΙDΑΤΑΣ DΟ ΣΕΞΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ 

2.400 mετροσ 2.000 mετροσ 

Σερ〈 χονσιδεραδο(α) ιναπτο(α) ο χανδιδατο(α) θυε νο οβτιϖερ ο δεσεmπενηο mνιmο εξιγιδο να 
ταβελα.  

Αο σιναλ δε τρmινο δα προϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ιντερροmπερ α τραϕετ⌠ρια δα χορριδα, εϖιτανδο 
υλτραπασσαρ α λινηα δε χηεγαδα ου αβανδοναρ α πιστα, δεϖενδο αγυαρδαρ συα λιβεραο πορ παρτε 



Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα 

Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα Εδιταλ 01/2019−ΣΑΠ/ΣΧ 

Π〈γινα 21 δε 41 

δο εξαmιναδορ. Α νο οβεδινχια α εστα οριενταο αχαρρεταρ〈 να ελιmιναο δο χανδιδατο δο 
χερταmε.  

11 ΤΕΡΧΕΙΡΑ ΦΑΣΕ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ: 
ΠΡΟςΑ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ ΑΠΤΙD℘Ο  
ΠΣΙΧΟΛΓΙΧΑ ςΟΧΑΧΙΟΝΑDΑ 

11.1 Α τερχειρα φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 χονστιτυδα δε Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα 
ςοχαχιοναδα. 

11.2 Α Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο, οβϕετιϖα ϖεριφιχαρ 
τεχνιχαmεντε δαδοσ δα περσοναλιδαδε δο χανδιδατο, περφιλ ε χαπαχιδαδε mενταλ ε πσιχοmοτορα 
εσπεχφιχοσ παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο. 

11.3 Σερο χονϖοχαδοσ παρα α προϖα δε Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα οσ χανδιδατοσ 
χονσιδεραδοσ ΑΠΤΟΣ να προϖα δε απτιδο φσιχα, εm ορδεm δεχρεσχεντε δα νοτα δα Προϖα Εσχριτα, 
χλασσιφιχαδοσ εm ατ 3 (τρσ) ϖεζεσ ο νmερο δε ϖαγασ πορ σεξο. 

11.4 Νο χασο δε εmπατε να νοτα χορρεσπονδεντε ◊ λτιmα χλασσιφιχαο δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ, 
σερο χριτριοσ δε δεσεmπατε: 

1. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτοσ Ηυmανοσ;  
2. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα; 
3. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λει δε Εξεχυο Πεναλ; 
4. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Σοχιολογια Απλιχαδα; 
5. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ; 
6. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Εσπεχιαλ; 
7. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Εσταδυαλ; 
8. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Πεναλ; 
9. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ; 

10. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο; 
11. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο α mαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο;  
12. Ο χανδιδατο δε mαιορ ιδαδε χονταδα να δατα δε ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ δο Χονχυρσο 

Πβλιχο. 

11.5 Σε απ⌠σ α απλιχαο δε τοδοσ οσ χριτριοσ δε δεσεmπατε πρεϖιστοσ νο Εδιταλ περσιστιρ ο εmπατε, 
σερο χονϖοχαδοσ τοδοσ οσ χανδιδατοσ εϖεντυαλmεντε εmπαταδοσ. 

11.6 Α χονϖοχαο δοσ χανδιδατοσ παρα α προϖα δε Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα σερ〈 
πυβλιχαδα πορ mειο δε Εδιταλ εσπεχφιχο θυε σερ〈 πυβλιχαδο να δατα προϖ〈ϖελ δε 6 δε ϕανειρο δε 
2019, νο σιτε δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ): 
ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/.  

11.7 Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm χονϖοχαδοσ παρα α προϖα δε Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα 
ςοχαχιοναδα σερο δεσχλασσιφιχαδοσ νο Χονχυρσο Πβλιχο. 

11.8 Α προϖα δε Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα σερ〈 απλιχαδα να δατα προϖ〈ϖελ δε 12 δε 
ϕανειρο δε 2019, εm ηορ〈ριοσ ε λοχαλ θυε σερο διϖυλγαδοσ νο εδιταλ δε χονϖοχαο. 

11.9 Παρα σερ αδmιτιδο παρα α Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα ο χανδιδατο δεϖερ〈 
πορταρ: 

1. Dοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, χονσοαντε νορmασ δε ινγρεσσο παρα α Προϖα Εσχριτα; 
2. Λ〈πισ πρετο ν≡. 02, βορραχηα ε χανετα εσφερογρ〈φιχα φειτα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε χοm τιντα 

αζυλ ου πρετα. 

http://sap.fepese.org.br/
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11.10 Νο σερο αδmιτιδοσ νο λοχαλ δα Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα, οσ χανδιδατοσ 
θυε: 

1. Νο τενηαm σιδο ϕυλγαδοσ απτοσ να Προϖα δε Απτιδο Φσιχα, χλασσιφιχαδοσ ε χονϖοχαδοσ νοσ 
τερmοσ δεστε Εδιταλ; 

2. Χηεγαρεm χοm ατρασο; 
3. Νο απρεσενταρεm ο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο ε ο mατεριαλ νεχεσσ〈ριο παρα α ρεαλιζαο 

δα προϖα. 

11.11 Α Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο, τερ〈 πορ φιναλιδαδε 
αϖαλιαρ ασ χαραχτερστιχασ πσιχολ⌠γιχασ, α εστρυτυρα ε α δινmιχα δα περσοναλιδαδε δο χανδιδατο, 
ϖεριφιχανδο σε ο mεσmο απρεσεντα ασ χαραχτερστιχασ πσιχολ⌠γιχασ αϖαλιαδασ νασ διmενσ⌡εσ 
αδεθυαδασ παρα ο εξερχχιο δασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο ε σερ〈 
απλιχαδα πορ προφισσιοναλ ηαβιλιταδο ε ρεγυλαρmεντε ρεγιστραδο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε 
Πσιχολογια.  

11.12 Παρα α προϖα δε Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα σερο εmπρεγαδοσ τχνιχασ ε 
ινστρυmεντοσ πσιχολ⌠γιχοσ ϖαλιδαδοσ πελο Χονσεληο Φεδεραλ δε Πσιχολογια に ΧΦΠ, ϖισανδο 
εσταβελεχερ υm διαγν⌠στιχο ε υm προγν⌠στιχο δε αδαπταο αο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο. 

11.13 Dα αϖαλιαο δοσ ρεσυλταδοσ οβτιδοσ πελο χανδιδατο, ο αϖαλιαδορ δεσιγναδο εmιτιρ〈 υm παρεχερ δε 
ΑΠΤΟ ου Ν℘Ο ΑΠΤΟ. Σερ〈 χονσιδεραδο ΑΠΤΟ ο χανδιδατο θυε απρεσενταρ χαραχτερστιχασ δε 
περσοναλιδαδε εm διmενσ⌡εσ χοmπατϖεισ παρα ο εξερχχιο δασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο χαργο δε 
Αγεντε Πενιτενχι〈ριο. Σερ〈 χονσιδεραδο Ν℘Ο ΑΠΤΟ ο χανδιδατο θυε απρεσενταρ χαραχτερστιχασ δε 
περσοναλιδαδε εm διmενσ⌡εσ ινχοmπατϖεισ, νο mοmεντο, παρα ο εξερχχιο δασ ατιϖιδαδεσ 
ινερεντεσ αο χαργο δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο. 

11.14 Σερ〈 χονσιδεραδο ΦΑΛΤΑΝΤΕ ε δεσχλασσιφιχαδο νο χονχυρσο πβλιχο, ο χανδιδατο θυε νο 
χοmπαρεχερ, χηεγαρ ατρασαδο ου σε απρεσενταρ σεm ο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο ε ου mατεριαλ 
νεχεσσ〈ριο ου δειξαρ δε ρεαλιζαρ πορ θυαλθυερ ραζο υmα δασ εταπασ θυε χοmπ⌡εm α προϖα. 

11.15 Νο ηαϖερ〈, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σεγυνδα χηαmαδα παρα α Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα 
ςοχαχιοναδα, νεm συα ρεαλιζαο φορα δο ηορ〈ριο ε λοχαλ mαρχαδο νο δοχυmεντο δε χονϖοχαο. 

11.16 Απλιχαm−σε α προϖα δε αϖαλιαο πσιχολ⌠γιχα ϖοχαχιοναδα ασ νορmασ δε ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα 
νο θυε φορεm χοmπατϖεισ.  

11.17 Ο ρεσυλταδο δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα ϖοχαχιοναδα σερ〈 πυβλιχαδο να δατα προϖ〈ϖελ δε 30 δε 
ϕανειρο δε 2019, νο σιτε δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ): 
ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/.  

11.18 Θυανδο δα πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δα Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα σερο 
ινφορmαδοσ λοχαλ ε ηορ〈ριο εm θυε οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ νο απτοσ να Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα 
ϖοχαχιοναδα, ποδερο χοmπαρεχερ ◊ Εντρεϖιστα Dεϖολυτιϖα θυε σερ〈 οπορτυνιζαδα να δατα 
προϖ〈ϖελ δε 1≡ δε φεϖερειρο δε 2019. 

11.19 Α εντρεϖιστα δεϖολυτιϖα τεm χαρ〈τερ εξχλυσιϖαmεντε ινφορmατιϖο, παρα εσχλαρεχιmεντο δα 
ιναπτιδο δο χανδιδατο, νο σε χονστιτυινδο ρεχυρσο ου σεγυνδα οπορτυνιδαδε παρα α ρεαλιζαο 
δα αϖαλιαο. Οσ χανδιδατοσ, σε ασσιm εντενδερεm ε νο οβριγατοριαmεντε, ποδερο εσταρ 
αχοmπανηαδοσ δε Πσιχ⌠λογο ρεγιστραδο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Πσιχολογια. 

11.20 ΠΕΡΦΙΛ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΓΡℑΦΙΧΟ DΟ ΑΓΕΝΤΕ ΠΕΝΙΤΕΝΧΙℑΡΙΟ 

11.20.1 ΧΟΝΤΡΟΛΕ ΕΜΟΧΙΟΝΑΛ (ΑΥΤΟΧΟΝΤΡΟΛΕ) 

 Dεσχριο: ηαβιλιδαδε δε ρεχονηεχερ ασ πρ⌠πριασ εmο⌡εσ διαντε δε υm εστmυλο, χοντρολανδο−
ασ δε φορmα θυε νο ιντερφιραm εm σευ χοmπορταmεντο;  

 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

http://sap.fepese.org.br/
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11.20.2 ΑΝΣΙΕDΑDΕ 

 Dεσχριο: αχελεραο δασ φυν⌡εσ οργνιχασ, χαυσανδο αγιταο εmοχιοναλ θυε ποδε αφεταρ α 
χαπαχιδαδε χογνιτιϖα δο χανδιδατο; δεϖιδο ◊ αντεχιπαο δε χονσεθυνχιασ φυτυρασ, α 
πρεοχυπαο αντεχιπαδα λεϖα α υm εσταδο δε πρεπαραο φσιχα ε πσιχολ⌠γιχα παρα δεφενδερ α 
ινχολυmιδαδε πεσσοαλ χοντρα υmα ποσσϖελ αδϖερσιδαδε, ο θυε δειξα ο ινδιϖδυο εm χονσταντε 
εσταδο δε αλερτα (φασε 1 δο χιχλο δε εστρεσσε);  

 Dιmενσο: βαιξο.  

11.20.3 ΑΝΓ∨ΣΤΙΑ 

 Dεσχριο: mαλ−εσταρ πσιχοφσιχο χαραχτεριζαδο πορ τεmορ διφυσο, ποδενδο ιρ δα ινθυιεταο αο 
πνιχο;  

 Dιmενσο: Αυσεντε  

11.20.4 ΙΜΠΥΛΣΙςΙDΑDΕ 

 Dεσχριο: ινχαπαχιδαδε δε χοντρολαρ ασ εmο⌡εσ ε τενδνχια α ρεαγιρ δε φορmα βρυσχα ε 
ιντενσα, διαντε δε υm εστmυλο ιντερνο ου εξτερνο;  

 Dιmενσο: αυσεντε.  

11.20.5 ΑΥΤΟΧΟΝΦΙΑΝ∩Α 

 Dεσχριο: ατιτυδε δε αυτοδοmνιο δο χανδιδατο, πρεσενα δε εσπριτο ε χονφιανα νοσ πρ⌠πριοσ 
ρεχυρσοσ, εσταβελεχενδο χοντατοσ δε φορmα ρεσολυτα ε δεχιδιδα. Χαπαχιδαδε δε ρεχονηεχερ συασ 
χαραχτερστιχασ πεσσοαισ δοmιναντεσ ε αχρεδιταρ εm σι mεσmο;  

 Dιmενσο: αδεθυαδο.  

11.20.6 ΡΕΣΙΣΤ⊇ΝΧΙΑ ℵ ΦΡΥΣΤΡΑ∩℘Ο 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε αβσορϖερ ε λιδαρ οβϕετιϖα ε εφιχαζmεντε χοm σιτυα⌡εσ φρυστραντεσ;  
 Dιmενσο: Ελεϖαδο  

11.20.7 ΠΟΤΕΝΧΙΑΛ DΕ DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ ΧΟΓΝΙΤΙςΟ 

 Dεσχριο: γραυ δε ιντελιγνχια γεραλ (φατορ Γ), δεντρο δε φαιξα mεδιανα παδρονιζαδα παρα α 
αν〈λισε, αλιαδο ◊ ρεχεπτιϖιδαδε παρα ινχορποραρ νοϖοσ χονηεχιmεντοσ ε ρεεστρυτυραρ χονχειτοσ ϕ〈 
εσταβελεχιδοσ, α φιm δε διριγιρ αδεθυαδαmεντε σευ χοmπορταmεντο;  

 Dιmενσο: αδεθυαδο.  

11.20.8 ΑΓΡΕΣΣΙςΙDΑDΕ 

 Dεσχριο: mανιφεσταο δε τενδνχια αο αταθυε εm οποσιο ◊ φυγα δε περιγοσ ου 
ενφρενταmεντο δε διφιχυλδαδεσ;  

 Dιmενσο: Αδεθυαδο  

11.20.9 DΙΣΠΟΣΙ∩℘Ο ΠΑΡΑ Ο ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε παρα λιδαρ, δε mανειρα προδυτιϖα, χοm ταρεφασ σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, 
παρτιχιπανδο δελασ δε mανειρα χονστρυτιϖα;  

 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.10 ΙΝΙΧΙΑΤΙςΑ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε αγιρ αδεθυαδαmεντε σεm δεπενδερ δε ορδεm ου δεχισο συπεριορ 
εm σιτυα⌡εσ εσπεχφιχασ;  

 Dιmενσο: Αδεθυαδο  

11.20.11 ΠΟΤΕΝΧΙΑΛ DΕ ΛΙDΕΡΑΝ∩Α 

 Dεσχριο: ηαβιλιδαδε παρα αγρεγαρ ασ φορασ λατεντεσ εξιστεντεσ εm υm γρυπο, χαναλιζανδο−ασ 
νο σεντιδο δε τραβαληαρεm δε mοδο ηαρmνιχο ε χοεσο να σολυο δε προβλεmασ χοmυνσ, 
ϖισανδο ατινγιρ οβϕετιϖοσ πρ−δεφινιδοσ. Φαχιλιδαδε παρα χονδυζιρ, χοορδεναρ ε διριγιρ ασ α⌡εσ 
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δασ πεσσοασ, παρα θυε ατυεm χοm εξχελνχια ε mοτιϖαο, εστανδο ο φυτυρο λδερ δισπονϖελ 
παρα σερ τρειναδο εm συα ποτενχιαλιδαδε;  

 Dιmενσο: αδεθυαδο.  

11.20.12 ΣΟΧΙΑΒΙΛΙDΑDΕ (ΡΕΛΑΧΙΟΝΑΜΕΝΤΟ ΙΝΤΕΡΠΕΣΣΟΑΛ) 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε περχεβερ ε ρεαγιρ αδεθυαδαmεντε ◊σ νεχεσσιδαδεσ, σεντιmεντοσ ε 
χοmπορταmεντοσ δοσ ουτροσ;  

 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.13 ΦΛΕΞΙΒΙΛΙDΑDΕ DΕ ΧΟΝDΥΤΑ (ΑDΑΠΤΑΒΙΛΙDΑDΕ) 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε διϖερσιφιχαρ σευ χοmπορταmεντο, δε mοδο αδαπτατιϖο, ατυανδο 
αδεθυαδαmεντε, δε αχορδο χοm ασ εξιγνχιασ δε χαδα σιτυαο εm θυε εστιϖερ ινσεριδο;  

 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.14 ΧΡΙΑΤΙςΙDΑDΕ 

 Dεσχριο: ηαβιλιδαδε δο χανδιδατο παρα τιραρ χονχλυσ⌡εσ ε ρεϖιταλιζαρ σολυ⌡εσ αντιγασ α θυε 
χηεγου πελα πρ⌠πρια εξπερινχια αντεριορ ε ϖιϖνχια ιντερνα, απρεσεντανδο εντο νοϖασ 
σολυ⌡εσ παρα οσ προβλεmασ εξιστεντεσ, προχυρανδο ασσιm βυσχαρ φορmασ χαδα ϖεζ mαισ εφιχαζεσ 
δε ρεαλιζαρ α⌡εσ ε ατινγιρ οβϕετιϖοσ, ϖαλενδο−σε δοσ mειοσ δισπονϖεισ νο mοmεντο;  

 Dιmενσο: αδεθυαδο.  

11.20.15 ΦΛΥ⊇ΝΧΙΑ ςΕΡΒΑΛ (ΧΟΜΥΝΙΧΑΒΙΛΙDΑDΕ) 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε εm χοmυνιχαρ−σε δε φορmα χοmπρεενσϖελ ε αγραδ〈ϖελ;  
 Dιmενσο: Αδεθυαδο  

11.20.16 ΣΙΝΑΙΣ ΦΒΙΧΟΣ 

 Dεσχριο: mεδο ιρραχιοναλ ου πατολ⌠γιχο δε σιτυα⌡εσ εσπεχφιχασ χοmο: ανιmαισ, αλτυρα, 〈γυα, 
σανγυε, φογο, ετχ., θυε λεϖαm ο ινδιϖδυο α δεσενϖολϖερ εϖιταο ου χρισεσ δε πνιχο;  

 Dιmενσο: αυσεντε.  

11.20.17 ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΙΛΙDΑDΕ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δο ινδιϖδυο εm τοmαρ δεχισ⌡εσ, ασσυmινδο συασ χονσεθυνχιασ;  
 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.18 ΑΜΒΙ∩℘Ο 

 Dεσχριο: δεσεϕο δε αλχαναρ αθυιλο θυε ϖαλοριζα, οσ βενσ mατεριαισ ου ο αmορ πρ⌠πριο;  
 Dιmενσο: αδεθυαδο.  

11.20.19 ΑΣΣΕΡΤΙςΙDΑDΕ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε εξπρεσσαρ−σε χορρεταmεντε, δειξανδο χλαρα α συα ϖονταδε, αγινδο 
ατιϖαmεντε παρα συα αθυισιο;  

 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.20 DΙΣΧΙΠΛΙΝΑ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε ατερ−σε α υm mτοδο, υmα ορδεm, υmα mανειρα δε σερ ε δε αγιρ;  
 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.21 ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε δεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ, σιστεmατιζανδο ασ ταρεφασ;  
 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.22 ΠΕΡΣΕςΕΡΑΝ∩Α 
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 Dεσχριο: χαπαχιδαδε παρα εξεχυταρ υmα ταρεφα, ϖενχενδο ασ διφιχυλδαδεσ ενχοντραδασ ατ 
χονχλυ−λα;  

 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.23 ΑΤΕΝ∩℘Ο ΧΟΝΧΕΝΤΡΑDΑ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε δισχριmιναρ ε λοχαλιζαρ, ραπιδαmεντε, παρτεσ δε υm τοδο: περχεβερ ε 
διστινγυιρ σεmεληανασ ε διφερενασ πεθυενασ, εm δοισ οβϕετοσ απαρεντεmεντε ιγυαισ ου 
διφερεντεσ;  

 Dιmενσο: αδεθυαδο.  

11.20.24 ΠΕΡΧΕΠ∩℘Ο ΕΣΠΑΧΙΑΛ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε ιmαγιναρ α ποσιο δε υm οβϕετο, απ⌠σ τερ σοφριδο υmα ροταο νο 
εσπαο; ιδεντιφιχαρ−σε ε λοχαλιζαρ−σε εm υm αmβιεντε, τενδο χονηεχιmεντο δα ποσιο δε ουτροσ 
ποντοσ αο σευ ρεδορ;  

 Dιmενσο: ελεϖαδο.  

11.20.25 DΙΠΛΟΜΑΧΙΑ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε σερ ατενχιοσο, χορτσ, εϖιτανδο mαγοαρ ασ ουτρασ πεσσοασ;  
 Dιmενσο: Αδεθυαδο  

11.20.26 ΜΕΤΙΧΥΛΟΣΙDΑDΕ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε αγιρ ατενδο−σε ◊ δεταληεσ;  
 Dιmενσο: αδεθυαδο.  

11.20.27 ΟΒϑΕΤΙςΙDΑDΕ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε σελεχιοναρ, δεντρε ϖ〈ριασ ποσσιβιλιδαδεσ, ο εσσενχιαλ ε νεχεσσ〈ριο παρα 
ατινγιρ υmα δετερmιναδα mετα;  

 Dιmενσο: Αδεθυαδο  

11.20.28 ΣΕΝΤΙDΟ ΧΡ⊆ΤΙΧΟ 

 Dεσχριο: χαπαχιδαδε δε αναλισαρ ιmπαρχιαλmεντε υm φατο, υm εϖεντο, υmα οπινιο, 
συβmετενδο−οσ α υmα απρεχιαο χιεντφιχα;  

 Dιmενσο: αδεθυαδο  

12 ΘΥΑΡΤΑ ΦΑΣΕ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
ΕΞΑΜΕ ΤΟΞΙΧΟΛΓΙΧΟ 

12.1 Ινδεπενδεντε δε χονϖοχαο, οσ χανδιδατοσ δεϖερο εντρεγαρ πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ, 
νο Ποστο δε Ατενδιmεντο να Φυνδαο δε Ενσινο ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ−ΦΕΠΕΣΕ, νοσ διασ 
ε ηορ〈ριοσ δε ατενδιmεντο εντρε ασ 8η δο δια 6 δε ϕανειρο δε 2020 ◊σ 17 ηορασ δο δια 7 δε 
φεϖερειρο δε 2020, ου ενϖιαρ πελο χορρειο, δεντρο δε υm ενϖελοπε οπαχο, λαχραδο ε ιδεντιφιχαδο 
χοm ο σευ νοmε ε νmερο δε ινσχριο , ο δοχυmεντο αβαιξο ρελαχιοναδο νεχεσσ〈ριο α θυαρτα 
φασε δο χονχυρσο πβλιχο: 

 Λαυδο δε εξαmε τοξιχολ⌠γιχο χοm ρεσυλταδο νεγατιϖο παρα mαχονηα ε δεριϖαδοσ, 
χοχανα ε δεριϖαδοσ, ﾗヮｷ=IWﾗゲがà さWIゲデ;ゲ┞ざà ふMDMáがàMDáà WàMDEぶà Wà ヮWﾐｷIｷIﾉｷSｷﾐ;à ふPCPぶがà
ρεαλιζαδοσ α παρτιρ δε αmοστρασ δε mατεριαλ βιολ⌠γιχο (χαβελοσ, πελοσ ου ρασπα δε υνηασ) 
δοαδοσ πελο χανδιδατο, χοm ϕανελα δε δετεχο mνιmα δε 180 (χεντο ε οιτεντα) διασ, 
ρεαλιζαδο απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δο πρεσεντε εδιταλ. Νο χορπο δο λαυδο δεϖερο, 
οβριγατοριαmεντε, χονσταρ ινφορmα⌡εσ σοβρε α χαδεια δε χυστ⌠δια, χοm οσ σεγυιντεσ 
χαmποσ (νο mνιmο): ιδεντιφιχαο χοmπλετα ε ασσινατυρα δο δοαδορ (ινχλυσιϖε χοm 
ιmπρεσσο διγιταλ); ιδεντιφιχαο ε ασσινατυρα δασ τεστεmυνηασ δα χολετα; ιδεντιφιχαο, 
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χρεδενχιαλ ε ασσινατυρα δο ρεσπονσ〈ϖελ τχνιχο πελα εmισσο δο λαυδο. Νο σερο αχειτοσ 
εξαmεσ δε σανγυε ου δε υρινα, υmα ϖεζ θυε α ϕανελα δε δετεχο θυε προπορχιοναm νο 
αλχανα 180 (χεντο ε οιτεντα) διασ. 

 
 

12.2 Ο χανδιδατο ποδερ〈 χονσυλταρ ο ρεσυλταδο δε σευ εξαmε τοξιχολ⌠γιχο αντεσ δε ενϖι〈−λο ου 
εντρεγ〈−λο ◊ Χοmισσο δε Χονχυρσο Πβλιχο. 

12.3 Οσ λαυδοσ δε εξαmε τοξιχολ⌠γιχο ρεχεβιδοσ ινχοmπλετοσ, ρασυραδοσ, ου χοm θυαισθυερ ανοτα⌡εσ 
θυε νο σεϕαm οσ οριγιναισ, σερο ρεϕειταδοσ πελα Χοmισσο δε Χονχυρσο Πβλιχο, ιmπλιχανδο να 
ελιmιναο δο χανδιδατο. 

12.4 Παρα α απρεσενταο τεmπεστιϖα δο λαυδο δε εξαmε τοξιχολ⌠γιχο ◊ Χοmισσο δε Χονχυρσο Πβλιχο, 
ο χανδιδατο δεϖερ〈 προϖιδενχιαρ α χολετα δο mατεριαλ βιολ⌠γιχο χοm αντεχεδνχια, εστανδο 
ατεντο αο πραζο θυε ο λαβορατ⌠ριο νεχεσσιτα παρα ληε εντρεγαρ ο λαυδο. 

12.5 Σοmεντε σερ〈 αχειτο λαυδο δε εξαmε τοξιχολ⌠γιχο χυϕα δατα δε χολετα δο mατεριαλ βιολ⌠γιχο σεϕα 
ιγυαλ ου ποστεριορ ◊ δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα. 

12.6 Ο λαβορατ⌠ριο εσχοληιδο πελο χανδιδατο παρα α αν〈λισε τοξιχολ⌠γιχα δεϖερ〈 ποσσυιρ, 
οβριγατοριαmεντε, ο Προγραmα δε Αχρεδιταο παρα Εξαmεσ Τοξιχολ⌠γιχοσ Φορενσεσ ΧΑΠ−ΦDΤ ε 
χερτιφιχαδο δε χοmπετνχια τχνιχα ε θυαλιδαδε ΙΣΟ/ΙΕΧ 17025 εσπεχφιχοσ παρα αν〈λισε 
τοξιχολ⌠γιχα δε χαβελοσ ου πελοσ ϖ〈λιδοσ. Εσσα αχρεδιταο/χερτιφιχαο δεϖερ〈 εσταρ ιmπρεσσα νο 
λαυδο ου ενϖιαδα ϕυνταmεντε χοm ελε, σοβ πενα δε σερ ρεϕειταδο πελα Χοmισσο δε Χονχυρσο 
Πβλιχο, χοm α χονσεθυεντε ελιmιναο δο χανδιδατο. 

12.7 Α χαδεια δε χυστ⌠δια δο mατεριαλ βιολ⌠γιχο χολεταδο, παρτε ιντεγραντε δο λαυδο, δεϖερ〈 ινχλυιρ: 
ιδεντιφιχαο χοmπλετα ε ασσινατυρα δο δοαδορ (ινχλυσιϖε χοm ιmπρεσσο διγιταλ), ιδεντιφιχαο ε 
ασσινατυρα δε δυασ τεστεmυνηασ δα χολετα, ιδεντιφιχαο ε ασσινατυρα δο ρεσπονσ〈ϖελ τχνιχο πελα 
εmισσο δο λαυδο. 

12.8 Ο mατεριαλ βιολ⌠γιχο α σερ χολεταδο ποδερ〈 χονσιστιρ εm χαβελοσ ου πελοσ, α χριτριο δο τχνιχο 
θυε ρεαλιζαρ〈 α χολετα. 

12.9 Σοmεντε σερ〈 ρεαλιζαδα α χολετα δε ρασπασ δε υνηασ νοσ χασοσ εm θυε ο χανδιδατο απρεσενταρ 
ατεσταδο mδιχο χοmπροϖανδο σερ πορταδορ δε αλοπεχια υνιϖερσαλ, ου να ηιπ⌠τεσε δε θυε εστεϕα 
αχοmετιδο πορ πατολογια θυε ιmπεα α χολετα δε χαβελοσ ου πελοσ, δεσδε θυε δεϖιδαmεντε 
χοmπροϖαδα πορ ατεσταδο mδιχο. 

12.10 Ο χανδιδατο χοm ιντερεσσε εm παρτιχιπαρ δο χερταmε θυε τενηα πορ η〈βιτο ρεαλιζαρ α δεπιλαο 
ιντεγραλ δο χορπο, δεϖερ〈 αβστερ−σε πορ νο mνιmο 90 (νοϖεντα) διασ δεσσα πρ〈τιχα, δε mοδο α 
δισπορ δε mατεριαλ βιολ⌠γιχο (χαβελοσ ου πελοσ) παρα χολετα. 

12.11 Παρα εϖιταρ φραυδεσ, α Χοmισσο δε Χονχυρσο Πβλιχο νο αυτοριζα οσ λαβορατ⌠ριοσ α χολεταρεm 
mατεριαλ βιολ⌠γιχο δε χανδιδατοσ ϖισιϖελmεντε δεπιλαδοσ, υmα ϖεζ θυε α δεπιλαο ϖολυντ〈ρια νο 
σε χονφυνδε χοm α αυσνχια δε χαβελοσ ου πελοσ δεχορρεντε δε σνδροmεσ ου πατολογιασ. 

12.12 Α εσχοληα δο λαβορατ⌠ριο θυε ρεαλιζαρ〈 ο εξαmε τοξιχολ⌠γιχο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, 
σεm θυαλθυερ ιντερφερνχια ου παρτιχιπαο δα Χοmισσο δε Χονχυρσο Πβλιχο να ρελαο ϕυρδιχα 
εσταβελεχιδα εντρε ασ παρτεσ. 

12.13 Ο δοχυmεντο ταmβm ποδερ〈 σερ ενϖιαδο πελο χορρειο, mασ δεϖε σερ ποσταδο χοm γρανδε 
αντεχεδνχια παρα θυε σεϕαm εντρεγυεσ ◊ ΦΕΠΕΣΕ ατ ασ 17 ηορασ δο δια 7 δε φεϖερειρο δε 2020. 
Οσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ εm δατα ποστεριορ νο σερο αχειτοσ, mεσmο θυε ποσταδοσ 
αντεριορmεντε. 
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12.14 ⊃ ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, προϖιδενχιαρ ο εξαmε τοξιχολ⌠γιχο χοm αντεχεδνχια, πρεϖενδο 
ο πραζο θυε ο λαβορατ⌠ριο νεχεσσιτα παρα εmιτιρ ο ρεσυλταδο 

12.15 Σερ〈 χονσιδεραδο ΑΠΤΟ νο Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο, ο χανδιδατο θυε απρεσενταρ ρεσυλταδο ΝΕΓΑΤΙςΟ 
νο εξαmε τοξιχολ⌠γιχο.  

12.16 Σερ〈 δεσχλασσιφιχαδο δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο θυε: 

1. Dειξαρ δε εντρεγαρ, εντρεγαρ εm λυγαρ διϖερσο αο δετερmιναδο ου εντρεγαρ χοm ατρασο ου 
εντρεγαρ εξαmε τοξιχολ⌠γιχο σεm ασ εσπεχιφιχα⌡εσ εξιγιδασ πελο Εδιταλ; 

2. Απρεσενταρ λαυδοσ δε εξαmε τοξιχολ⌠γιχο ινχοmπλετοσ, ρασυραδοσ, ου χοm θυαισθυερ 
ανοτα⌡εσ θυε νο σεϕαm ασ οριγιναισ; 

3. Χυϕο εξαmε τοξιχολ⌠γιχο απρεσενταρ ρεσυλταδο ΠΟΣΙΤΙςΟ ου ΙΝΧΟΝΧΛΥΣΙςΟ. 

13 ΘΥΙΝΤΑ ΦΑΣΕ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
ΙΝςΕΣΤΙΓΑ∩℘Ο ΣΟΧΙΑΛ 

13.1 Α ινϖεστιγαο σοχιαλ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο,  υmα φασε δο χονχυρσο πβλιχο ρεαλιζαδα 
χονχοmιταντεmεντε ◊σ δεmαισ φασεσ, δεσδε α ινσχριο ατ ο ατο δε ποσσε. 

13.2 Α ινϖεστιγαο σοχιαλ ϖισα αϖαλιαρ σε α χονδυτα ε α ιδονειδαδε mοραλ δο χανδιδατο, νο mβιτο 
σοχιαλ, φυνχιοναλ, χιϖιλ ε χριmιναλ, δα ϖιδα πρεγρεσσα ε ατυαλ, σο χοmπατϖεισ χοm ο χαργο δε 
Αγεντε Πενιτενχι〈ριο, ϖισανδο ατενδερ ◊ εξιγνχια δο αρτιγο 11≡, ινχισο ςΙ δα Λει Χοmπλεmενταρ 
ν≡ 675 δε 03 δε ϕυνηο δε 2016. 

13.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ οβριγατοριαmεντε ο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ 
ελετρονιχαmεντε, φορνεχενδο οσ δαδοσ νελε ρεθυεριδοσ ε ρεαλιζαρ ο υπλοαδ δοσ δοχυmεντοσ 
νεχεσσ〈ριοσ ◊ mεσmα, νο πραζο δετερmιναδο πελο Εδιταλ. 

13.4 Αο σε ινσχρεϖερ νο Χονχυρσο Πβλιχο ε πρεενχηερ ο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ, ο 
χανδιδατο αυτοριζα εξπρεσσαmεντε ◊ Dιρετορια δε Ιντελιγνχια ε Ινφορmαο α χολεταρ ε αναλισαρ οσ 
δαδοσ ε ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριοσ παρα ο χυmπριmεντο δα Ινϖεστιγαο Σοχιαλ. 

13.5 Ινδεπενδεντε δε χονϖοχαο, οσ χανδιδατοσ δεϖερο πρεενχηερ ο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο 
Σοχιαλ ελετρονιχαmεντε ε ρεαλιζαρ ο υπλοαδ να ℑρεα δο Χανδιδατο εντρε ασ 8η δο δια 20 δε 
δεζεmβρο δε 2019 ◊σ 17 ηορασ δο δια 27 δε δεζεmβρο δε 2019, οσ δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ 
Ινϖεστιγαο Σοχιαλ (θυιντα φασε δο χονχυρσο πβλιχο): 

1. Χ⌠πια διγιταλιζαδα δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε; 
2. Χ⌠πια διγιταλιζαδα δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ); 
3. Χ⌠πια διγιταλιζαδα δο χοmπροϖαντε δο δοmιχλιο ατυαλ (〈γυα, λυζ, τελεφονε, ετχ.). Νο χασο δε 

νο ποσσυιρ χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια εm σευ νοmε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ϕυνταρ ε ασσιναρ 
δοχυmεντο σοβ ﾗàデｹデ┌ﾉﾗàさSWIﾉ;ヴ;N?ﾗàSWàヴWゲｷSZﾐIｷ;ざがàｷﾐSｷI;ﾐSﾗàSWデ;ﾉｴ;S;ﾏWﾐデWàﾗàWﾐSWヴWNﾗà
ονδε ρεσιδε. 

4. Χοmπροϖαο δε νο τερ σιδο χονδεναδο ε δε νο εσταρ σενδο προχεσσαδο χριmιναλmεντε 
ου ρεσπονδενδο α θυαισθυερ προχεδιmεντοσ να 〈ρεα ϕυδιχιαλ ρεσυλταντεσ δα απλιχαο δα 
ﾉWｪｷゲﾉ;N?ﾗà ヮWﾐ;ﾉがà ;ﾐW┝;ﾐSﾗà CWヴデｷS?ﾗà NWｪ;デｷ┗;à W┝ヮWSｷS;à さﾗﾐ−ﾉｷﾐWざà ﾗ┌à SｷヴWデ;ﾏWﾐデWà ヮWﾉ;ゲà
ςαρασ Χριmιναισ δα ϑυστια Εσταδυαλ δοσ λυγαρεσ ονδε τενηα ρεσιδιδο νοσ λτιmοσ 05 (χινχο) 
ανοσ;  

5. Χοmπροϖαο δε νο τερ σιδο χονδεναδο ε δε νο εσταρ σενδο προχεσσαδο χριmιναλmεντε 
ου ρεσπονδενδο α θυαισθυερ προχεδιmεντοσ να 〈ρεα ϕυδιχιαλ ρεσυλταντεσ δα απλιχαο δα 
ﾉWｪｷゲﾉ;N?ﾗà ヮWﾐ;ﾉがà ;ﾐW┝;ﾐSﾗà CWヴデｷS?ﾗà NWｪ;デｷ┗;à W┝ヮWSｷS;à さﾗﾐ−ﾉｷﾐWざà ﾗ┌à SｷヴWデ;ﾏWﾐデWà ヮWﾉ;ゲà
ςαρασ Χριmιναισ δα ϑυστια Φεδεραλ χοm χοmπετνχια ϕυρισδιχιοναλ σοβρε οσ λυγαρεσ ονδε 
τενηα ρεσιδιδο νοσ λτιmοσ 05 (χινχο) ανοσ;  

6. Χοmπροϖαο δε νο τερ ρεσπονδιδο ε δε νο εσταρ ρεσπονδενδο α θυαλθυερ προχεδιmεντο 
νο mβιτο πολιχιαλ, ανεξανδο δεχλαραο εmιτιδα πελα Πολχια Χιϖιλ δοσ λυγαρεσ ονδε τενηα 
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ρεσιδιδο νοσ λτιmοσ 05 (χινχο) ανοσ. Εm χασο δε τερ σιδο αυτυαδο ου δε εσταρ ρεσπονδενδο 
α θυαισθυερ προχεδιmεντοσ να 〈ρεα πολιχιαλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεσταρ α δεχλαραο 
ινδιχανδο δαδοσ θυε περmιταm α ιδεντιφιχαο ε αϖαλιαο πελοσ εξαmιναδορεσ, ταισ χοmο, 
ιδεντιφιχαο δα Dελεγαχια ου ⌠ργο πολιχιαλ, ανο ε νmερο δοσ αυτοσ.  

13.6 Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ οσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ νο συβιτεm αντεριορ, ενϖιαρ εm 
δεσχονφορmιδαδε ου φορα δο πραζο πρεϖιστο σερ〈 δεσχλασσιφιχαδο δο Χονχυρσο. 

13.7 Α εξεχυο δα Ινϖεστιγαο Σοχιαλ σερ〈 ρεαλιζαδα πελα Dιρετορια δε Ιντελιγνχια ε Ινφορmαο δα 
ΣΑΠ, θυε ποδερ〈 εσταβελεχερ παρχεριασ χοm ουτροσ ⌠ργοσ δα Σεγυρανα Πβλιχα ε αφινσ, παρα ο 
βοm ε φιελ χυmπριmεντο δα ινϖεστιγαο σοχιαλ. Α δεχισο σερ〈 τοmαδα πελα Χοmισσο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο θυε εmιτιρ〈 υm παρεχερ θυε σερ〈 εντρεγυε παρα ο χανδιδατο. 

13.8 Εm δεχορρνχια δα Ινϖεστιγαο Σοχιαλ οσ χανδιδατοσ σερο χονσιδεραδοσ ΙΝDΙΧΑDΟΣ ου Ν℘Ο 
ΙΝDΙΧΑDΟΣ. 

13.9 Α ινϖεστιγαο σοχιαλ αδοταρ〈 χοmο χριτριο ασ σεγυιντεσ σιτυα⌡εσ: 

1. υσο ου δεπενδνχια θυmιχα δε δρογασ ιλχιτασ δε θυαλθυερ εσπχιε; 
2. σιτυαο φατδιχα εm θυε σεϕα χονσταταδα εmβριαγυεζ ε θυε τενηα χυλmιναδο χοm αο τιπο 

πεναλ ου ινφραο φυνχιοναλ; 
3. φαζερ απολογια εm πβλιχο ου εm ρεδε σοχιαλ αο υσο δε δρογασ, πεδοφιλια, ϖιολνχιασ, ινχιταρ 

ατοσ χοντρα α ιmαγεm ε δεχορο δασ ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ; 
4. πρ〈τιχα δε ατο ατεντατ⌠ριο ◊ τιχα ε α mοραλ; 
5. χοντυm〈χια να πρ〈τιχα δε ινφρα⌡εσ ου τρανσγρεσσ⌡εσ δισχιπλιναρεσ φυνχιοναισ; 
6. παρτιχιπαο ου φιλιαο χοmο mεmβρο, σ⌠χιο ου διριγεντε εm εντιδαδε ου οργανιζαο, χυϕο 

φυνχιοναmεντο νο σεϕα λεγαλmεντε αυτοριζαδο ου χοντρ〈ριο ◊σ δισποσι⌡εσ δα Χονστιτυιο 
δα Ρεπβλιχα ε αο Εσταδο Dεmοχρ〈τιχο δε Dιρειτο; 

7. ινδιχιαmεντο εm ινθυριτο πολιχιαλ, θυαλιφιχαο χοmο αυτορ εm τερmο χιρχυνστανχιαδο δε 
οχορρνχια, χιταο χοmο αυτορ εm αο χιϖιλ πβλιχα, χιταο χοmο ρυ εm αο πεναλ; 

8. τερ φιγυραδο χοmο αχυσαδο εm προχεδιmεντο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ, εm θυαισθυερ 
ινστιτυι⌡εσ α θυε τενηα σιδο ϖινχυλαδο; 

9. δεmισσο δε χαργο πβλιχο, δεστιτυιο δε χαργο εm χοmισσο ου δο εξερχχιο δα φυνο 
πβλιχα, εm θυαλθυερ ⌠ργο δα αδmινιστραο διρετα ου ινδιρετα φεδεραλ, εσταδυαλ ου 
mυνιχιπαλ, εm ραζο δε χονδυτα δεσαβονατ⌠ρια; 

10. ρεγιστροσ δε βολετινσ δε οχορρνχιασ θυε αχυσαm πρ〈τιχασ δε εmπρεγο δε γραϖε αmεαα ου 
ϖιολνχια;  

11. πρ〈τιχασ δε αβυσο δε mυληερεσ, χριανα ε αδολεσχεντεσ, ιδοσοσ ε ινχαπαζεσ; 
12. Ρεγιστρο δε βολετινσ δε οχορρνχια εm θυε απονταm παρα χριmεσ χαπιτυλαδοσ να Λει ν≡ 

10826/2003; 
13. δεχλαραο φαλσα ου οmισσο δε ρεγιστρο ρελεϖαντε σοβρε συα ϖιδα πρεγρεσσα, χονφορmε ο 

δισποστο νεστε εδιταλ; ε 
14. ουτρασ χονδυτασ θυε ρεϖελεm α φαλτα δε ιδονειδαδε mοραλ δο χανδιδατο, τορνανδο−ο 

ινχοmπατϖελ, εm φαχε δοσ πρεχειτοσ τιχοσ ε mοραισ παρα ο εξερχχιο δο χαργο χανδιδαταδο. 

13.10 Dυραντε τοδο ο περοδο δο χονχυρσο ατ α ποσσε, παρα εφειτο δα ινϖεστιγαο σοχιαλ, ο χανδιδατο 
δεϖερ〈 mαντερ συασ ινφορmα⌡εσ ατυαλιζαδασ, εm χασο δε οχορρνχια δε φατοσ νοϖοσ ου 
δεσχονηεχιδοσ, ιmεδιαταmεντε απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δεστεσ, υτιλιζανδο, παρα ταντο α ℑρεα 
δο Χανδιδατο. 

13.11 Νασ ατυαλιζα⌡εσ δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ, σ⌠ σερο περmιτιδασ ινφορmα⌡εσ θυε εραm 
δεσχονηεχιδασ ου συπερϖενιεντεσ ◊ δατα εσταβελεχιδα παρα εντρεγα δο Θυεστιον〈ριο δε 
Ινϖεστιγαο Σοχιαλ. 

13.12 Οσ φατοσ νο ινφορmαδοσ εm χονφορmιδαδε χοm ο εσταβελεχιδο νοσ ιτενσ αντεριορεσ ποδερο σερ 
χονσιδεραδοσ οmισσο ε ρεσυλταρ να Νο Ινδιχαο δο χανδιδατο. 

13.13 Ασ αλτερα⌡εσ φειτασ φιχαρο ρεγιστραδασ, χοm δατα εm θυε φοραm φειτασ, mαντενδο−σε ασ 
ινφορmα⌡εσ οριγιναισ.   
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13.14 Φιχα δεσχλασσιφιχαδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε: 

1. Νο πρεενχηερ ο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ; 
2. Dειξαρ δε ενχαmινηαρ, ενχαmινηαρ εm λυγαρ διϖερσο αο δετερmιναδο ου ενχαmινηαρ χοm 

ατρασο α δοχυmενταο εξιγιδα πελο Εδιταλ ου θυε φορνεχερ δαδοσ ινεξατοσ ου οmιτιρ ου 
φαζερ δεχλαρα⌡εσ φαλσασ θυε ο δεσαβονε; 

3. Ο χανδιδατο χονσιδεραδο Ν℘Ο ΙΝDΙΧΑDΟ. 

13.15 Ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα Ινϖεστιγαο Σοχιαλ σερ〈 διϖυλγαδο να δατα προϖ〈ϖελ δε 21 δε φεϖερειρο 
δε 2020, νο σιτε δο Χονχυρσο.  

13.16 Να ℑρεα δο Χανδιδατο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο ο ρεσυλταδο δα ινϖεστιγαο σοχιαλ, σοmεντε αο 
χανδιδατο, ατραϖσ δε αχεσσο χοm λογιν ε σενηα ινδιϖιδυαισ. 

13.17 Χασο ηαϕα ινφορmαο δεσφαϖορ〈ϖελ αο χανδιδατο, απ⌠σ ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ, εστε σερ〈 
ινφορmαδο ϖια οφχιο ε τερ〈 πραζο δε χινχο διασ τεισ παρα απρεσενταρ ϕυστιφιχατιϖα, ϖια ε−mαιλ: 
θυισ.χονχυρσο≅σαπ.σχ.γοϖ.βρ 

13.18 Οσ χανδιδατοσ νο ποδερο mαντερ χοντατο ινφορmαλ χοm θυαλθυερ υm δοσ σερϖιδορεσ ενϖολϖιδοσ 
χοm α ινϖεστιγαο σοχιαλ, σενδο θυε θυαισθυερ εξπλιχα⌡εσ ε(ου) οριεντα⌡εσ δεϖερο σερ 
ρεαλιζαδασ πορ mειοσ οφιχιαισ, mαντενδο−σε ρεγιστραδοσ ε αρθυιϖαδοσ ταισ χοντατοσ.  

13.19 Θυανδο α Χοmισσο εντενδερ νεχεσσ〈ριο, ποδερ〈 σερ σολιχιταδο αο χανδιδατο θυε εστε απρεσεντε 
ασ ϕυστιφιχατιϖασ δε θυε τρατα ο συβιτεm 13.10 δεστε εδιταλ πορ mειο δε εντρεϖιστα, α θυαλ σερ〈 
ρεδυζιδα α τερmο. 

14 DΟ ΧΥΡΣΟ DΕ ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 

14.1 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ δα Προϖα Εσχριτα, απτοσ να Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα, απτοσ να Προϖα 
δε Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα, απτοσ νο Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο ε ατ ο mοmεντο 
ινδιχαδοσ να Ινϖεστιγαο Σοχιαλ, σερο χονϖοχαδοσ ατ ο νmερο δε 980 χανδιδατοσ, σενδο 784 
χανδιδατοσ mασχυλινοσ ε 196 χανδιδατασ φεmινινασ, δε αχορδο χοm α χλασσιφιχαο, παρα παρτιχιπαρ 
δα σεξτα φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο, ο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ. 

14.2 Ο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, ρεγυλαρ−σε−〈 πορ εστε 
εδιταλ, πελοσ διπλοmασ λεγαισ ϖιγεντεσ, ε εδιταλ ε νορmατιϖοσ εσπεχφιχοσ δα Αχαδεmια δε 
Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα (ΑΧΑΠΣ).  

14.3 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο πρεενχηερ φορmυλ〈ριο ελετρνιχο δισπονιβιλιζαδο πελα ΑΧΑΠΣ, ενϖιαρ χ⌠πια 
δα Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο (ΧΝΗ) ε υmα φοτο 3ξ4, αmβασ διγιταλιζαδασ ε ρενοmεαδασ χοm 
νοmε δο χανδιδατο, ϖια ελετρνιχα, φορmαλιζανδο ο ατο δε mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο. 

14.4 Σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο θυε δειξαρ δε ενϖιαρ οσ δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ 
◊ mατρχυλα νο χυρσο δε φορmαο προφισσιοναλ δεντρο δο πραζο εστιπυλαδο νεσσε Εδιταλ. 

14.5 Ποδερο σερ ρεαλιζαδασ χηαmαδασ χοmπλεmενταρεσ παρα mατρχυλα ϖισανδο ατινγιρ ο νmερο mαισ 
πρ⌠ξιmο δε ϖαγασ οφερεχιδασ παρα εσσα φασε δο χονχυρσο πβλιχο. 

14.6 Νο ατο δε αβερτυρα δο Χυρσο δε Φορmαο οσ χανδιδατοσ δεϖερο εντρεγαρ Λαυδο Μδιχο οριγιναλ 
ε φαχιλmεντε λεγϖελ, εξπεδιδο εm δατα m〈ξιmα ρετροατιϖα α 30 (τριντα) διασ δα δατα δε 
χονϖοχαο, χονστανδο ο νοmε, ασσινατυρα ε ρεγιστρο δο ΧΡΜ δο mδιχο θυε ο εmιτιυ, ατεστανδο 
θυε εστ〈 απτο α ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ φσιχασ. 

14.7 Α λιστα δε mατεριαισ ε υνιφορmεσ εξιγιδοσ σερ〈 πυβλιχαδα πορ mειο δε Εδιταλ εσπεχφιχο νο σιτε δα 
Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ): ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/ ε δα 
Αχαδεmια δε Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα, να δατα προϖ〈ϖελ δε 21 δε φεϖερειρο δε 
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2020. ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο προϖιδενχιαρ ταισ mατεριαισ παρα παρτιχιπαρ δο Χυρσο δε 
Φορmαο Προφισσιοναλ. 

14.8 Ο χυρσο δε φορmαο προφισσιοναλ σερ〈 ρεαλιζαδο εm λοχαλ α σερ ινδιχαδο, ποδενδο σερ να σεδε δα 
ΑΧΑΠΣ, να Γρανδε Φλοριαν⌠πολισ ου θυαλθυερ ουτρο mυνιχπιο δο Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα, α 
χριτριο δα ΣΑΠ, ϖισανδο οσ πρινχπιοσ δα εφιχινχια ε οπορτυνιδαδε. 

14.9 Ο χυρσο τερ〈 420 η/α (χερχα δε 2 mεσεσ ε 2 σεmανασ), χοmπρεενδενδο ασ αϖαλια⌡εσ, εστ〈γιοσ ε 
δεmαισ ατιϖιδαδεσ αχαδmιχασ, ε σερ〈 ρεαλιζαδο εm ρεγιmε δε τεmπο ιντεγραλ, ινχλυσιϖε ποδενδο 
τερ ατιϖιδαδεσ νοσ φεριαδοσ ε φιναισ δε σεmανα, εξιγινδο−σε δο χανδιδατο φρεθυνχια οβριγατ⌠ρια. 

14.10 Νο ατο δε mατρχυλα ο χανδιδατο τερ〈 αχεσσο αοσ mατεριαισ διδ〈τιχοσ παρα ο Χυρσο δε Φορmαο. 

14.11 Οσ χανδιδατοσ απτοσ α φρεθυενταρ ο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ φαρο ϕυσ, α ττυλο δε αυξλιο 
φινανχειρο, αο ϖαλορ mενσαλ χορρεσπονδεντε α 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο ϖενχιmεντο δα χλασσε 
ινιχιαλ δο χαργο δε Αγεντε δε Πενιτενχι〈ριο: Ρ∃ 578,71 (θυινηεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε 
σετεντα ε υm χενταϖοσ). 

14.12 Να ηιπ⌠τεσε δε ο χανδιδατο σερ οχυπαντε δε χαργο ου δε εmπρεγο εφετιϖο δα Υνιο, εσταδο, 
mυνιχπιο ου Dιστριτο Φεδεραλ, ποδερ〈 οπταρ, δυραντε ο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ, πελα 
ρεmυνεραο δο ⌠ργο ου εντιδαδε δε οριγεm.  

14.13 Α Σεχρεταρια δε Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα νο σε ρεσπονσαβιλιζα πελα ρεθυισιο δο 
χανδιδατο εm σευ λοχαλ δε τραβαληο ου πελασ δεσπεσασ χοm δεσλοχαmεντο παρα α φρεθυνχια νο 
Χυρσο. 

14.14 Dυραντε α περmαννχια νο Χυρσο δε Φορmαο ο χανδιδατο αρχαρ〈 χοm συασ δεσπεσασ δε εσταδια, 
λοχοmοο, σαδε ε δε αλιmενταο. Νο ηαϖερ〈 αλοϕαmεντο παρα οσ χανδιδατοσ δυραντε ο Χυρσο. 

14.15 Σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα ο Χυρσο δε Φορmαο θυε:  

α) νο εφετιϖαρ συα mατρχυλα νο περοδο εστιπυλαδο; 

β) δεσιστιρ εξπρεσσαmεντε δο χυρσο; 

χ) δειξαρ δε χοmπαρεχερ πορ θυαλθυερ mοτιϖο αο Χυρσο; 

δ) θυε νο σατισφιζερ αοσ δεmαισ ρεθυισιτοσ λεγαισ ε εδιταλχιοσ. 

14.16 Dυραντε ο χυρσο δε φορmαο, ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ συβmετιδο α αϖαλια⌡εσ πσιχολ⌠γιχασ 
χοmπλεmενταρεσ, δε χαρ〈τερ υνιχαmεντε ελιmινατ⌠ριο, α χριτριο δα Χοmισσο δο Χονχυρσο 
Πβλιχο πορ ινδιχαο δα Χοορδεναο δο Χυρσο. 

14.17 Ο χανδιδατο mατριχυλαδο νο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ χοντινυαρ〈 α σερ συβmετιδο ◊ 
ινϖεστιγαο σοχιαλ, χονφορmε ιτεm 13 δεστε εδιταλ, ποδενδο ϖιρ α σερ δεσλιγαδο ε, 
χονσεθυεντεmεντε, ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο, σε νο ποσσυιρ χονδυτα σοχιαλ ε ιδονειδαδε 
mοραλ χοmπατϖεισ χοm ο χαργο. 

14.18 Ασ αϖαλια⌡εσ ρεαλιζαδασ νο Χυρσο δε Φορmαο τερο ποντυαο m〈ξιmα δε 10,00 ποντοσ.  

14.19 Ο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ, νο mνιmο, 6,00 ποντοσ εm χαδα αϖαλιαο δε δισχιπλινα ου θυε νο 
οβτιϖερ φρεθυνχια ιντεγραλ νο Χυρσο, σαλϖο φαλτασ δεϖιδαmεντε ϕυστιφιχαδασ ε αβοναδασ πελα 
Χοορδεναο δο ΧΦΠ, σερ〈 χονσιδεραδο ρεπροϖαδο.  

14.20 Νο σερο οφερεχιδασ χονδι⌡εσ διφερενχιαδασ νο Χυρσο δε Φορmαο αο χανδιδατο, χοm 
δεφιχινχια ου νο, mαντενδο−σε ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ εντρε οσ παρτιχιπαντεσ.  
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14.21 Νο ηαϖερ〈 αδαπταο α χανδιδατο, πορταδορ ου νο δε δεφιχινχια φσιχα, δε ϖεχυλοσ, 
αρmαmεντοσ ου θυαλθυερ ουτρο mειο δε τρειναmεντο πορ τοδοσ ιγυαλmεντε υτιλιζαδοσ.  

14.22 Dεmαισ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ χονσταρο εm εδιταλ εσπεχφιχο 
δε χονϖοχαο παρα εσσα εταπα. 

15 DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

15.1 Χαβερο ρεχυρσοσ: 

1. Dο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δα ινσχριο; 
2. Dα ινχορρεο δε δαδοσ ου νο ηοmολογαο δα ινσχριο; 
3. Dο τεορ δασ θυεστ⌡εσ ε ου γαβαριτο πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα; 
4. Dο ρεσυλταδο δα Προϖα Εσχριτα; 
5. Dο ρεσυλταδο δα Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα; 
6. Dο ρεσυλταδο δα Αϖαλιαο δε Απτιδο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα;  
7. Dο ρεσυλταδο δο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ; 
8. Dο ρεσυλταδο δο Χυρσο δε Φορmαο; 
9. Dο ρεσυλταδο φιναλ. 

15.2 Οσ ρεχυρσοσ ποδερο σερ ιντερποστοσ ατ ◊σ 17 ηορασ δο σεγυνδο δια τιλ συβσεθυεντε ◊ 
διϖυλγαο, πελοσ σεγυιντεσ mειοσ: 

1. Ον λινε νο στιο δο Χονχυρσο Πβλιχο: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/ 
2. Πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ νο Ποστο δε Ατενδιmεντο δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε 

Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ). 

15.2.1 Ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ πελα Ιντερνετ 

15.2.2 Παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ πελα Ιντερνετ ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

1. Αχεσσαρ α π〈γινα δο Χονχυρσο Πβλιχο να Ιντερνετ: ηττπ://σαπ.φεπεσε.οργ.βρ/;  
2. Πρεενχηερ ον λινε ο ρεθυεριmεντο χοm αργυmενταο χλαρα, χονσιστεντε ε οβϕετιϖα. Χασο ο 

ρεχυρσο σεϕα χοντρα ο τεορ δα θυεστο ου γαβαριτο πρελιmιναρ, δεϖε σερ πρεενχηιδο υm 
ρεθυεριmεντο παρα χαδα υmα δασ θυεστ⌡εσ χοντεσταδασ; 

15.2.3 Ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ πρεσενχιαλ 

15.2.3.1 Παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ πρεσενχιαλmεντε ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

1. Χοmπαρεχερ πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ νο Ποστο δε Ατενδιmεντο δα Φυνδαο δε 
Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οριγιναλ, ου πορ Προχυραδορ mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, χοm φοτο, χ⌠πια 
αυτεντιχαδα δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε δο χανδιδατο ε δοχυmεντο οριγιναλ δε Προχυραο 
Πβλιχα− πασσαδα εm χαρτ⌠ριο χοm φινσ εσπεχφιχοσ.  

2. Πρεενχηερ ο ρεθυεριmεντο (Ανεξο 3) χοm αργυmενταο χλαρα, χονσιστεντε ε οβϕετιϖα. Χασο 
ο ρεχυρσο σεϕα χοντρα ο τεορ δα θυεστο ου γαβαριτο πρελιmιναρ, δεϖε σερ πρεενχηιδο υm 
ρεθυεριmεντο παρα χαδα υmα δασ θυεστ⌡εσ χοντεσταδασ; 

3. Προτοχολαρ ο ρεθυεριmεντο, γυαρδανδο ο ρεσπεχτιϖο προτοχολο παρα φυτυρα χοmπροϖαο. 

15.3 Σ⌠ σερο αναλισαδοσ οσ ρεθυεριmεντοσ ιντερποστοσ θυε πρεενχηερεm τοδασ ασ εξιγνχιασ δο 
Εδιταλ, ιντερποστοσ ατ ◊σ 17 ηορασ δο σεγυνδο δια τιλ συβσεθυεντε ◊ πυβλιχαο δο ατο 
χοντεσταδο). 

15.4 Νο χασο δε ανυλαο δε θυαλθυερ θυεστο, ελα σερ〈 χονσιδεραδα χοmο χορρετα παρα τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ θυε πρεσταραm α ρεσπεχτιϖα προϖα.  
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15.5 Νο χασο δε ερρο να ινδιχαο δα ρεσποστα χορρετα ο γαβαριτο προϖισ⌠ριο σερ〈 αλτεραδο, σενδο ασ 
προϖασ χορριγιδασ χοm βασε νο γαβαριτο δεφινιτιϖο.  

15.6 Ο δεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ σερ〈 πυβλιχαδο χολετιϖαmεντε νο ενδερεο ελετρνιχο δο Χονχυρσο 
Πβλιχο. Υmα ρεσποστα ινδιϖιδυαλ α χαδα ρεθυεριmεντο σερ〈 αχεσσϖελ να αβα Ρεσποστασ α Ρεχυρσοσ 
ε Ρεθυεριmεντοσ. Νο σερο ενχαmινηαδασ ρεσποστασ α ρεχυρσοσ πορ θυαλθυερ ουτρο mειο. 

15.7 Α δεχισο εξαραδα νοσ ρεχυρσοσ πελα Χοmισσο Οργανιζαδορα,  ιρρεχορρϖελ να εσφερα 
αδmινιστρατιϖα.  

15.8 Νο σερο ρεχεβιδοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ πορ θυαλθυερ ουτρο mειο α νο σερ οσ δεσχριτοσ νο 
Εδιταλ.  

15.9 Οσ ρεχυρσοσ ιντεmπεστιϖοσ ε ινχονσιστεντεσ νο σερο αναλισαδοσ.  

15.10 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ ου δεχισο ηαϖιδα πελα Χοmισσο Οργανιζαδορα εm 
ϖιρτυδε δε ερρο, ποδερ〈 ηαϖερ αλτεραο δα ποντυαο ε ου χλασσιφιχαο ινιχιαλmεντε οβτιδα παρα 
υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ ου, αινδα α δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ α 
νοτα mνιmα εξιγιδα παρα α προϖα ου χλασσιφιχαο ου χονϖοχαο παρα φασε ποστεριορ. 

16 DΟ ΧℑΛΧΥΛΟ DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ Ε  
DΑ ΕΛΙΜΙΝΑ∩℘Ο DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 

16.1 Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο νο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο θυε φορ χονσιδεραδο: 

1. Απροϖαδο δα Προϖα Εσχριτα (οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 5,00 (χινχο); ε 
2. Απτο να προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα; ε 
3. Απτο να προϖα δε αϖαλιαο δε απτιδο πσιχολ⌠γιχα ϖοχαχιοναδα; ε 
4. Απτο νο Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο; ε 
5. Ινδιχαδο να ινϖεστιγαο σοχιαλ; ε 
6. Απροϖαδο νο χυρσο δε Φορmαο Ινιχιαλ. 

16.2 Α νοτα φιναλ δο χανδιδατο σερ〈 χαλχυλαδα δε αχορδο χοm α σεγυιντε φ⌠ρmυλα: 

ΝΦ = (ΝΠΟ+ΝΦΧΦΠ)/2 

Σενδο: 

 ΝΦ= Νοτα φιναλ 
 ΝΠΟ= Νοτα δα Προϖα Εσχριτα 
 ΝΦΧΦΠ= Νοτα φιναλ δο χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ 

16.3 Σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε, αλm δοσ ουτροσ ρεθυισιτοσ ε εξιγνχιασ 
πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ: 

1. Πρεσταρ δεχλαραο φαλσα ου ινεξατα ου απρεσενταρ δοχυmεντοσ χοm ταισ ϖχιοσ, εm θυαλθυερ 
φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο; 

2. Απρεσενταρ−σε απ⌠σ ο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο παρα πρεσταρ θυαισθυερ φασεσ ε προϖασ; 
3. Νο χοmπαρεχερ α θυαλθυερ υmα δασ εταπασ δε προϖασ ου να αϖαλιαο πσιχολ⌠γιχα, σεϕα θυαλ 

φορ ο mοτιϖο αλεγαδο; 
4. Νο απρεσενταρ υm δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οφιχιαλmεντε εξιγιδοσ νοσ τερmοσ δεστε 

Εδιταλ, παρα πρεσταρ θυαισθυερ φασεσ; 
5. Αυσενταρ−σε δα σαλα δε ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα σεm ο αχοmπανηαmεντο δο φισχαλ, ου 

αντεσ, δε δεχορριδο ο πραζο mνιmο παρα σαδα δο χανδιδατο δα σαλα; 
6. Φορ συρπρεενδιδο εm χοmυνιχαο, θυαλθυερ θυε σεϕα α φορmα, χοm ουτρασ πεσσοασ ου 

υτιλιζανδο−σε δε θυαισθυερ mατεριαισ ϖεδαδοσ πορ εστε Εδιταλ; 
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7. Νο δεποσιταρ νο λοχαλ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ οσ υτενσλιοσ ε ου εθυιπαmεντοσ νο 
περmιτιδοσ ε ου φορεm συρπρεενδιδοσ τενδο αο αλχανχε (αινδα θυε δεσλιγαδοσ) ου φαζενδο 
υσο δοσ mεσmοσ να σαλα, βανηειροσ ου θυαισθυερ αmβιεντεσ, δυραντε ο ηορ〈ριο δα προϖα.  

8. Λαναρ mο δε mειοσ ιλχιτοσ παρα α εξεχυο θυαλθυερ υmα δασ εταπασ δο Χονχυρσο Πβλιχο; 
9. Νο δεϖολϖερ ιντεγραλmεντε τοδο ο mατεριαλ δε προϖα (χαδερνο δε προϖα ε χαρτο ρεσποστα); 

10. Περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ; 
11. Νο πρεενχηερ ου χυmπριρ θυαλθυερ υm δοσ ρεθυισιτοσ ου νορmασ εξιγιδοσ πελο πρεσεντε 

Εδιταλ; 
12. Νο απρεσενταρ οσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ; 
13. Φαλταρ χοm ο ρεσπειτο ου τραταρ χοm δεσχορτεσια οσ φισχαισ, χοορδεναδορεσ, σεγυρανασ ου 

mεmβροσ δα Χοmισσο δο Χονχυρσο Πβλιχο, δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ 
Σοχιοεχονmιχοσ− ΦΕΠΕΣΕ ου δα ΑΧΑΠΣ. 

17 DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΦΙΝΑΛ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

17.1 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ δα Προϖα Εσχριτα, απτοσ να προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα, να προϖα δε 
αϖαλιαο δε απτιδο πσιχολ⌠γιχα ϖοχαχιοναδα ε νο Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο, ινδιχαδοσ να ινϖεστιγαο 
σοχιαλ παρα ϖεριφιχαο δε αντεχεδεντεσ πεσσοαισ ε απροϖαδοσ νο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ, 
σερο ορδεναδοσ ε χλασσιφιχαδοσ σεγυνδο α ορδεm δεχρεσχεντε δα νοτα φιναλ πορ σεξο. 

17.2 Οχορρενδο εmπατε να νοτα φιναλ, απλιχαρ−σε−〈 παρα ο δεσεmπατε, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο 
δο αρτιγο 27 δα Λει Φεδεραλ 10.741/03, παρα οσ χανδιδατοσ θυε σε ενθυαδραρεm να χονδιο δε 
ιδοσο νοσ τερmοσ δο αρτιγο 1≡ δα mενχιοναδα Λει (ποσσυρεm 60 ανοσ χοmπλετοσ ου mαισ). 

17.3 Παρα οσ χανδιδατοσ θυε νο σε ενθυαδραρεm νο ιτεm αντεριορ, να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δα νοτα 
φιναλ, ο δεσεmπατε σερ〈 φειτο ατραϖσ δοσ σεγυιντεσ χριτριοσ, πορ ορδεm δε πρεφερνχια: 

1. Μαιορ νοτα φιναλ νο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ; 
2. Μαιορ νοτα φιναλ δα Προϖα Εσχριτα; 
3. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτοσ Ηυmανοσ;  
4. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα; 
5. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λει δε Εξεχυο Πεναλ; 
6. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Σοχιολογια Απλιχαδα; 
7. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ; 
8. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Εσπεχιαλ; 
9. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Εσταδυαλ; 

10. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Πεναλ; 
11. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ; 
12. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο; 
13. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο; 
14. Τιϖερ εξερχιδο ο παπελ δε ϕυραδο, δεσδε θυε αντεχιπαδαmεντε ηαβιλιταδο νοσ τερmοσ δο 

Εδιταλ; 
15. Μαιορ ιδαδε (χονταδα να δατα δε ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ). 

18 DΑ ΝΟΜΕΑ∩℘Ο Ε DΑ ΠΟΣΣΕ 

18.1 Οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm οσ νοmεσ ηοmολογαδοσ νο Ρεσυλταδο Φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο 
αγυαρδαρο, α χριτριο δε χονϖενινχια ε οπορτυνιδαδε δα αυτοριδαδε χοmπετεντε, νοmεαο εm 
χαρ〈τερ δε προϖιmεντο εφετιϖο να χλασσε ινιχιαλ δα χαρρειρα δε Αγεντε Πενιτενχι〈ριο, χονφορmε 
ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

18.2 Παρα α ποσσε, ο χανδιδατο, θυανδο χονϖοχαδο, δεϖερ〈 απρεσενταρ α δοχυmενταο εξιγιδα πελα 
λεγισλαο ϖιγεντε, α σερ οπορτυναmεντε ινφορmαδα πελα Γερνχια δε Γεστο δε Πεσσοασ δα 
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Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα. Α δοχυmενταο α σερ 
ινφορmαδα παρα α ποσσε νο σε χονφυνδε χοm α δοχυmενταο εντρεγυε παρα α Ινϖεστιγαο 
Σοχιαλ, ου παρα ο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ. 

19 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ 

19.1 Ασ δατασ χονσταντεσ νο πρεσεντε Εδιταλ σο ασ πρεϖιστασ ε ποδερο πορ ραζ⌡εσ αδmινιστρατιϖασ 
σερεm αλτεραδασ πορ αϖισο πυβλιχαδο νο στιο δο Χονχυρσο Πβλιχο να Ιντερνετ. 

19.2 Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ χονϕυνταmεντε πελα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο 
Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα ε πελα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ− ΦΕΠΕΣΕ, νο 
θυε τανγε ◊ ρεαλιζαο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 

19.3 Νο σερ〈 φορνεχιδο θυαλθυερ δοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δε απροϖαο ου χλασσιφιχαο δο 
χανδιδατο, ϖαλενδο παρα εσσε φιm α πυβλιχαο εm Dι〈ριο Οφιχιαλ. 

19.4 Σερ〈 χονσιδεραδα α λεγισλαο ατυαλιζαδα ατ α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, βεm χοmο 
αλτερα⌡εσ εm δισποσιτιϖοσ λεγαισ ε νορmατιϖοσ ατ εστα δατα. 

19.5 Τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊ νοmεαο ε ποσσε, απ⌠σ α πυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ, 
δεϖερο σερ οβτιδασ να Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα. 

19.6 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο δεϖεm mαντερ ατυαλιζαδοσ σευσ 
ενδερεοσ ϕυντο ◊ Γερνχια δε Γεστο δε Πεσσοασ δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο 
Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα, υνιχαmεντε πορ mειο δε χορρεσπονδνχια, ϖια ΣΕDΕΞ, α σερ 
ενχαmινηαδα παρα ο χονσιγναδο ενδερεο, σενδο δε συα ρεσπονσαβιλιδαδε οσ πρεϕυζοσ 
δεχορρεντεσ δα νο ατυαλιζαο δεστα ινφορmαο. 

19.7 Ρεσσαλϖαδασ ασ ηιπ⌠τεσεσ πρεϖιστασ να λεγισλαο περτινεντε, αο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα α 
νοmεαο, νο σερ〈 περmιτιδο ο αδιαmεντο δα ινϖεστιδυρα νο χαργο, σενδο ελιmιναδο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο τοmαρ ποσσε νο πραζο λεγαλ θυανδο 
χονϖοχαδο. 

19.8 Τοδασ ασ δεσπεσασ δεχορρεντεσ δα παρτιχιπαο νο πρεσεντε χονχυρσο, mεσmο θυε οσ ηορ〈ριοσ ε 
λοχαισ δε προϖασ ϖενηαm α σερ αλτεραδοσ, σο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ χανδιδατοσ. 

19.9 Απ⌠σ α νοmεαο, α ποσσε ε ο εξερχχιο, ο σερϖιδορ χυmπριρ〈 εστ〈γιο προβατ⌠ριο, νοσ τερmοσ δο 
αρτιγο 13 δα Λει Χοmπλεmενταρ ν. ≡ 675, δε 03 δε ϕυνηο δε 2016. 

Φλοριαν⌠πολισ, 9 δε ουτυβρο δε 2019. 

Λεανδρο Αντνιο Σοαρεσ Λιmα 
Σεχρετ〈ριο δε Εσταδο δα  

Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε  

Σοχιοεδυχατιϖα 
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ΑΝΕΞΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΑΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΑΣ DΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτο (σ). Ορτογραφια οφιχιαλ. Αχεντυαο γρ〈φιχα. Φλεξο νοmιναλ 
ε ϖερβαλ. Προνοmεσ: εmπρεγο, φορmα δε τραταmεντο ε χολοχαο. Εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ 
ϖερβαισ. ςοζεσ δο ϖερβο. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Εmπρεγο δα χρασε. Ποντυαο. Χλασσεσ 
γραmατιχαισ ϖαρι〈ϖεισ: συβσταντιϖο, αδϕετιϖο, αρτιγο, νυmεραλ, προνοmε, ϖερβο. Τερmοσ ιντεγραντεσ 
δα οραο: οβϕετο διρετο ε ινδιρετο, αγεντε δα πασσιϖα ε χοmπλεmεντο νοmιναλ. Ρεδαο Οφιχιαλ: 
φορmασ δε τραταmεντο, τιποσ δε δισχυρσοσ, χορρεσπονδνχια οφιχιαλ. 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ 

Χοmπρεενσο δε εστρυτυρασ λ⌠γιχασ. Λ⌠γιχα δε αργυmενταο: αναλογιασ, ινφερνχιασ, δεδυ⌡εσ ε 
χονχλυσ⌡εσ. Λ⌠γιχα προποσιχιοναλ (ου σεντενχιαλ). Προποσι⌡εσ σιmπλεσ ε χοmποστασ. Ταβελασ−
ϖερδαδε.  Εθυιϖαλνχιασ. Λεισ δε Μοργαν. Dιαγραmασ λ⌠γιχοσ. Λ⌠γιχα δε πριmειρα ορδεm. Πρινχπιοσ 
δε χονταγεm ε προβαβιλιδαδε. Οπερα⌡εσ χοm χονϕυντοσ. Ραχιοχνιο λ⌠γιχο ενϖολϖενδο 
προβλεmασ αριτmτιχοσ ε γεοmτριχοσ. 

ΣΟΧΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΛΙΧΑDΑ 

Ηιστ⌠ρια δα ινστιτυιο πρισιοναλ. Ενχαρχεραmεντο εm mασσα. Ενχαρχεραmεντο ε ποβρεζα. 
Ινστιτυι⌡εσ τοταλιζαντεσ. Ρεσσοχιαλιζαο δο απεναδο. Παπελ δο αγεντε πενιτενχι〈ριο να 
ρεσσοχιαλιζαο δο πρεσο. Πολτιχασ πβλιχασ παρα ρεσσοχιαλιζαο. 

DΙΡΕΙΤΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ 

Τεορια γεραλ δοσ διρειτοσ ηυmανοσ. Χονχειτο, τερmινολογια, εστρυτυρα νορmατιϖα, φυνδαmενταο. 
Αφιρmαο ηιστ⌠ριχα δοσ διρειτοσ ηυmανοσ. Dιρειτοσ ηυmανοσ ε ρεσπονσαβιλιδαδε δο Εσταδο. 
Dιρειτοσ ηυmανοσ να Χονστιτυιο Φεδεραλ. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Dιρειτοσ Ηυmανοσ. Α Χονστιτυιο 
βρασιλειρα ε οσ τραταδοσ ιντερναχιοναισ δε διρειτοσ ηυmανοσ. Ρεγρασ mνιmασ δα ΟΝΥ παρα ο 
τραταmεντο δε πεσσοασ πρεσασ. Προγραmα Ναχιοναλ δε Dιρειτοσ Ηυmανοσ (ΠΝΗD−3), Dεχρετο ≡ 
7.037/2009 ε αλτερα⌡εσ. 

DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ 

Dιρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ: διρειτοσ ε γαραντιασ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ; διρειτο ◊ ϖιδα, ◊ 
λιβερδαδε, ◊ ιγυαλδαδε, ◊ σεγυρανα ε ◊ προπριεδαδε; διρειτοσ σοχιαισ; ναχιοναλιδαδε; χιδαδανια ε 
διρειτοσ πολτιχοσ. (Αρτσ. 5 α 11). Dεφεσα δο Εσταδο ε δασ ινστιτυι⌡εσ δεmοχρ〈τιχασ: σεγυρανα 
πβλιχα; οργανιζαο δα σεγυρανα πβλιχα. (Αρτσ. 136 α 144). Ορδεm σοχιαλ: βασε ε οβϕετιϖοσ δα 
ορδεm σοχιαλ; σεγυριδαδε σοχιαλ; εδυχαο, χυλτυρα ε δεσπορτο; χινχια ε τεχνολογια; χοmυνιχαο 
σοχιαλ; mειο αmβιεντε; φαmλια, χριανα, αδολεσχεντε ε ιδοσο. (Αρτσ. 193 α 230). 

ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ 

Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο Πβλιχα; Φυνδαmεντοσ χονχειτυαισ εm γεστο νο σετορ πβλιχο; 
χονχειτο, εστρυτυρα, ⌠ργοσ πβλιχοσ, χεντραλιζαο, δεσχεντραλιζαο ε δεσχονχεντραο. Μοδελοσ 
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δε γεστο ε ελεmεντοσ φυνδαmενταισ δε αν〈λισε παρα οργανιζα⌡εσ πβλιχασ; Χιχλοσ δε 
τρανσφορmαο να αδmινιστραο πβλιχα βρασιλειρα; Πρινχπιοσ αδmινιστρατιϖοσ. Οργανιζαο 
αδmινιστρατιϖα: αδmινιστραο διρετα ε ινδιρετα. Ποδερεσ ε δεϖερεσ δοσ αδmινιστραδορεσ πβλιχοσ. 
Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα Λει ν≡ 8.429, δε 2 δε ϕυνηο δε 1992. 

DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ  

1. Ινφραο πεναλ: ελεmεντοσ, εσπχιεσ. (αρτσ. 13 α 25) 2. Συϕειτο ατιϖο ε συϕειτο πασσιϖο δα ινφραο 
πεναλ. (αρτσ. 26 α 31) 3. Τιπιχιδαδε, ιλιχιτυδε, χυλπαβιλιδαδε, πυνιβιλιδαδε. (αρτσ. 1 α 12) 4. 
Ιmπυταβιλιδαδε πεναλ. (αρτσ. 26 α 28) 5. Χριmεσ χοντρα α Αδmινιστραο Πβλιχα. (αρτσ. 312 α 359−
Η). 

DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΠΕΝΑΛ  

Αο πεναλ; εσπχιεσ. (αρτσ. 24 α 62). Προϖα (αρτιγοσ 155 α 184 δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ). 
Πρισο εm φλαγραντε, Πρισο, Μεδιδασ Χαυτελαρεσ ε Λιβερδαδε Προϖισ⌠ρια (αρτσ. 8, 26 ε 282 α 310). 
Προχεσσοσ. δοσ χριmεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ φυνχιον〈ριοσ πβλιχοσ. (αρτσ. 513 α 518). 
Πρεσερϖαο δο Εσταδο δασ χοισασ (αρτ. 169). Νοτα δε χυλπα (αρτσ 306 α 309). 

ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΕΣΤΑDΥΑΛ 

Λει ν.≡ 6.745, δε 28 δε δεζεmβρο δε 1985 (Εστατυτο δο Σερϖιδορ δο Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα). Λει 
Χοmπλεmενταρ ν.≡ 675 δε 03 δε ϕυνηο δε 2016 (Πλανο δε χαργοσ ε σαλ〈ριο). Λει Χοmπλεmενταρ ν.≡ 
529 δε 17 δε δεζεmβρο δε 2011 (Ρεγιmεντο Ιντερνο δοσ εσταβελεχιmεντοσ πεναισ δο Εσταδο δε 
Σαντα Χαταρινα). 

ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ 

Λει δε Αβυσο δε αυτοριδαδε (Λει ν≡ 4.898 δε 9 δε δεζεmβρο δε 1965, πυβλιχαδα νο D.Ο.Υ. εm 13 
δε δεζεmβρο δε 1965). Εστατυτο δο Dεσαρmαmεντο (Λει ν≡ 10.826 δε 22 δε δεζεmβρο δε 2003, 
πυβλιχαδα νο D.Ο.Υ. δε 23 δε δεζεmβρο δε 2003). Χριmεσ δε τορτυρα (Λει ν≡ 9.455 δε 7 δε αβριλ δε 
1997, πυβλιχαδα νο D.Ο.Υ. δε 8 δε αβριλ δε 1997). Λει ν≡ 11.343, δε 23 δε αγοστο δε 2006, 
πυβλιχαδα νο D.Ο.Υ. δε 24 δε αγοστο δε 2006 (ΣΙΣΝΑD). Λει δοσ Χριmεσ χοντρα ςιολνχια 
DﾗﾏYゲデｷI;àﾗ┌àさLWｷàM;ヴｷ;àS;àPWﾐｴ;ざàふLWｷàﾐ┨àヱヱくンヴヰっヲヰヰヶぶ. 

ΛΕΙ DΕ ΕΞΕΧΥ∩℘Ο ΠΕΝΑΛ 

Λει δε Εξεχυο Πεναλ (Λει ν≡ 7.210 δε 11 δε ϕυληο δε 1984, πυβλιχαδα νο D.Ο.Υ. δε 13 δε ϕυληο δε 
1984). 
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ΑΝΕΞΟ 2 ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ 

ΙΣΕΝ∩℘Ο DΕ ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ DΟ ςΑΛΟΡ DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕΣΤΑDΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΠΡΙΣΙΟΝΑΛ Ε ΣΟΧΙΟΕDΥΧΑΤΙςΑ 

DΑDΟΣ DΕ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 

Νοmε χοmπλετο 

Χαργο 

Ινσχριο ΡΓ ΧΠΦ 

Χασο σεϕα ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ Χαδ∨νιχο 
ινφορmαρ: 

ΝΙΣ 

ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ 

ςενηο περαντε α Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Χονχυρσο Πβλιχο παρα ο θυαδρο δε πεσσοαλ δα 
Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα, ρεθυερερ α ισενο δα ταξα δε 
ινσχριο νο χονχυρσο πβλιχο χοm βασε να (ασσιναλε): 

 Λει Εσταδυαλ ν≡ 11.289 δε 27 δε δεζεmβρο δε 1999 
 Λει Εσταδυαλ ν≡ 10567/ 1997 ε συα αλτεραο Λει 17.457/18 
 Λει Φεδεραλ ν≡ 13.656/ 2018 

Ανεξο α δοχυmενταο εξιγιδα. 

Εστου χιεντε δε θυε ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο πρεσεντε ρεθυεριmεντο σο δε mινηα ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε ε θυε, νο χασο δε δεχλαραο φαλσα, εστου συϕειτο ◊σ σαν⌡εσ πρεϖιστασ εm λει. 

Πρεενχηερ χοm ο λοχαλ (χιδαδε), α δατα ατυαλ (δια, mσ ε ανο) ε ασσινατυρα δο ρεθυερεντε ου ρεπρεσενταντε λεγαλ. 



Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα 

Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ ε Σοχιοεδυχατιϖα Εδιταλ 01/2019−ΣΑΠ/ΣΧ 

Π〈γινα 38 δε 41 

ΑΝΕΞΟ 3 ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ 

ΙΝΤΕΡΠΟΣΙ∩℘Ο DΕ ΡΕΧΥΡΣΟΣ−ΠΡΕΣΕΝΧΙΑΛ ΟΥ ΠΟΣΤΑΛ 

DΑDΟΣ DΕ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 

Νοmε χοmπλετο 

Χαργο 

Ινσχριο ΡΓ ΧΠΦ 

ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ 

ℵ Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), Εξαmιναδορα δο Χονχυρσο Πβλιχο 
δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα ϑυστια ε Χιδαδανια. 

Ο χανδιδατο αχιmα ιδεντιφιχαδο ρεθυερ α ρεϖισο δα σεγυιντε δεχισο (ασσιναλαρ): 

 Ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο 
 Ερρο νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο 
 Νο ηοmολογαο δα ινσχριο 
 Ρεσυλταδο δα Προϖα Εσχριτα 
 Ρεσυλταδο δα Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα 
 Ρεσυλταδο δα Αϖαλιαο πσιχολ⌠γιχα ϖοχαχιοναδα 
 Ρεσυλταδο/χλασσιφιχαο φιναλ 
 Τεορ δα θυεστο ου γαβαριτο πρελιmιναρ  

πρεενχηερ οβριγατοριαmεντε ασ ινφορmα⌡εσ αβαιξο: 

Προϖα/〈ρεα δε χονηεχιmεντο  / νmερο δα θυεστο (πρεενχηερ υm ρεθυεριmεντο παρα χαδα θυεστο)  
 

ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑ∩℘Ο DΟ ΡΕΧΥΡΣΟ 

 

 

 

 

 

 

Χασο ο νmερο δε λινηασ σεϕα ινσυφιχιεντε, χοπιε θυαντασ φοληασ φορεm νεχεσσ〈ριασ. 

Πρεενχηερ χοm ο λοχαλ (χιδαδε), α δατα ατυαλ (δια, mσ ε ανο) ε ασσινατυρα δο ρεθυερεντε. 
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ΑΝΕΞΟ 4 ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ 

DΑΤΑΣ ΠΡΟςℑςΕΙΣ 

 Εϖεντο Ινχιο Φιναλ 

1 Πυβλιχαο δο Εδιταλ  09/10/19 

2 Πραζο δε ινσχρι⌡εσ 14/10/19 13/11/19 

3 Ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δα ινσχριο 14/10/19 21/10/19 

4 Πυβλιχαο δο δεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε ισενο  28/10/19 

5 Πραζο ρεχυρσαλ − ινδεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε ισενο 29/10/19 30/10/19 

6 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ − ινδεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε ισενο  05/11/19 

7 Πεδιδοσ δε χονδιο εσπεχιαλ παρα α ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα 14/10/19 13/11/19 

8 Dεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε χονδιο εσπεχιαλ δα Προϖα Εσχριτα  20/11/19 

9 Ηοmολογαο δασ ινσχρι⌡εσ  20/11/19 

10 Πραζο ρεχυρσαλ 21/11/119 22/11/19 

11 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ  26/11/19 

12 Πυβλιχαο δοσ λοχαισ δε προϖα  27/11/19 

13 Προϖα εσχριτα  01/12/19 

14 Πυβλιχαο δο χαδερνο δε προϖασ ε γαβαριτο πρελιmιναρ  01/12/19 

15 Πραζο ρεχυρσαλ − γαβαριτο πρελιmιναρ 02/12/19 03/12/19 

16 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ  11/12/19 

17 Ρεσυλταδο δα προϖα εσχριτα  11/12/19 

18 Χονϖοχαο παρα α Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα  11/12/19 

19 Πραζο ρεχυρσαλ− Ρεσυλταδο δα Προϖα Εσχριτα ε Χονϖοχαο παρα ΠΧΦ 12/12/19 13/12/19 

20 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ  16/12/19 

21 Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα 20/12/19 22/12/19 

22 Πρεενχηιmεντο δο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ 20/12/19 27/12/19 

23 Ρεσυλταδο δα Προϖα δε Χαπαχιδαδε Φσιχα  06/01/20 

24 Χονϖοχαο παρα α Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα  06/01/20 

25 Πραζο ρεχυρσαλ 07/01/20 08/01/20 

26 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ  10/01/20 

27 Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα  12/01/20 

28 Εντρεγα δο Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο 06/01/20 07/02/20 

29 Ρεσυλταδο δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα  30/01/20 

30 Χονϖοχαο παρα α Εντρεϖιστα Dεϖολυτιϖα  30/01/20 

31 Εντρεϖιστα δεϖολυτιϖα  01/02/20 

32 Πραζο ρεχυρσαλ − ρεσυλταδο δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα ςοχαχιοναδα 03/02/20 04/02/20 

33 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ− ρεσυλταδο δα Αϖαλιαο Πσιχολ. ςοχαχιοναδα  10/02/20 

34 ∨λτιmο δια παρα εντρεγα δο Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο  07/02/20 

35 Ρεσυλταδο δο Εξαmε Τοξιχολ⌠γιχο  12/02/20 

36 Πραζο Ρεχυρσαλ − ρεσυλταδο δο εξαmε τοξιχολ⌠γιχο 13/02/20 14/02/20 

37 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ  20/02/20 
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 Εϖεντο Ινχιο Φιναλ 

38 Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δα ινϖεστιγαο σοχιαλ  21/02/19 

39 Πραζο ρεχυρσαλ − ινϖεστιγαο σοχιαλ 27/02/20 28/02/20 

40 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ  06/03/20 

41 1α Χονϖοχαο παρα mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ 10/03/20 12/03/20 

42 2α Χονϖοχαο παρα mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ 16/03/20 17/03/20 

43 Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ 24/03/20 05/06/20 

44 Πυβλιχαο δασ νοτασ φιναισ δο χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ  08/06/20 

45 Πραζο ρεχυρσαλ 09/06/20 10/06/20 

46 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ  12/06/20 

47 Πυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ  12/06/20 

48 Πραζο ρεχυρσαλ 15/06/20 16/06/20 

49 Dεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ  18/06/20 

50 Ρεπυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ  19/06/20 

51 Ηοmολογαο δο ρεσυλταδο  ΑΣD 
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ΑΝΕΞΟ 5 ΜΟDΕΛΟ 

ΑΤΕΣΤΑDΟ Μ⊃DΙΧΟ 

Dεχλαρο θυε ___________________________________________________________ , ινσχριτο νο 

ΧΠΦ σοβ ο ν≡ ___________________________________ εστ〈 απτο α σερ συβmετιδο α τοδοσ οσ 

τεστεσ χονσταντεσ δα Προϖα δε χαπαχιδαδε φσιχα δο χονχυρσο πβλιχο παρα ο χαργο δε Αγεντε 

Πενιτενχι〈ριο δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Αδmινιστραο Πρισιοναλ. 

________________ , ____ δε ____________ δε 2019. 

Ασσινατυρα ε χαριmβο 

Νοmε δο mδιχο 

ΧΡΜ 

 


