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ΕDΙΤΑΛ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ Ν≡ 01/2019, 03 DΕ ΟΥΤΥΒΡΟ DΕ 2019   

ΧΟΝΧΥΡΣΟ ΠΑΡΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ςΑΓΑΣ DΟ ΘΥΑDΡΟ ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΠΕΣΣΟΑΛ DΟ 

DΕΠΑΡΤΑΜΕΝΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ ℑΓΥΑ Ε ΕΣΓΟΤΟ DΟ ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ DΕ ΥΒΕΡΛℜΝDΙΑ 

  

Ο DΕΠΑΡΤΑΜΕΝΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ℑΓΥΑ Ε ΕΣΓΟΤΟ DΟ ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ DΕ ΥΒΕΡΛℜΝDΙΑ − ΜΓ, εm χονφορmιδαδε 

χοm οσ πρεχειτοσ χονστιτυχιοναισ δα Αδmινιστραο Πβλιχα,  εm χονσοννχια χοm ασ δισποσι⌡εσ δο αρτιγο 37, 

ινχισο ΙΙ δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988; δα Λει Οργνιχα δο Μυνιχπιο; δα Λει Χοmπλεmενταρ Μυνιχιπαλ ν≡ 040 

δε 05 δε ουτυβρο δε 1992, Λεισ Μυνιχιπαισ ν≡ 12.048 δε 18 δε δεζεmβρο δε 2014 ε συασ αλτερα⌡εσ, βεm χοmο 

νασ δεmαισ λεισ mυνιχιπαισ ϖιγεντεσ, εσταβελεχε ασ νορmασ παρα α ρεαλιζαο δε Χονχυρσο Πβλιχο δεστιναδο αο 

προϖιmεντο δε ϖαγασ δο θυαδρο περmανεντε δε Πεσσοαλ.  

 

1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ  
1.1. Ο Χονχυρσο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ, πορ σευσ ανεξοσ, αϖισοσ, ατοσ χοmπλεmενταρεσ ε εϖεντυαισ 
ρετιφιχα⌡εσ, σενδο συα εξεχυο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δα ΦΥΝDΕΠ. 

1.2. Ο Χονχυρσο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ ϖισα αο προϖιmεντο δε ϖαγασ δο θυαδρο περmανεντε δε πεσσοαλ δο 
Dεπαρταmεντο Μυνιχιπαλ ℑγυα ε Εσγοτο δε Υβερλνδια/ΜΓ に DΜΑΕ, χονφορmε ασ ϖαγασ εσταβελεχιδασ ε 
διστριβυδασ νασ Ταβελα Ι δο ιτεm 3.11 δεστε Εδιταλ. 

1.3. Ο Χονχυρσο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 δε Προϖασ Οβϕετιϖασ, Ρεδαο, Πρ〈τιχασ ε Τεστε δε Απτιδο Φσιχα.  

α) Προϖα Οβϕετιϖα δε mλτιπλα εσχοληα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο παρα τοδοσ οσ χαργοσ δε Νϖεισ 
Φυνδαmενταλ, Μδιο, Μδιο Τχνιχο ε Συπεριορ. 

β) Προϖα δε Ρεδαο δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, παρα οσ σεγυιντεσ χαργοσ: 

 Νϖελ συπεριορ: Ασσιστεντε Σοχιαλ, Βι⌠λογο, Χονταδορ, Ενγενηειρο Αγρνοmο, Ενγενηειρο Αmβιενταλ, 

Ενγενηειρο Χιϖιλ, Ενγενηειρο δε Σεγυρανα δο Τραβαληο, Ενγενηειρο Ελετριχιστα, Ενγενηειρο Μεχνιχο, 

Ενγενηειρο Θυmιχο, Θυmιχο. 

χ)  Προϖα Πρ〈τιχα δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο παρα οσ σεγυιντεσ χαργοσ: 

 5≡ Ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ: Αυξιλιαρ Τχνιχο Οπεραχιοναλ. 

 Νϖελ Φυνδαmενταλ: Αγεντε δο Σανεαmεντο εm ϕατεαmεντο ε πιντυρα, Αγεντε δο Σανεαmεντο εm 

Οβρασ, Ελετριχιστα δε Αυτοσ, Ελετριχιστα Ινδυστριαλ, Μεχνιχο δε Αυτοσ, Μεχνιχο Ινδυστριαλ, Οπεραδορ δε 

Μ〈θυινασ Αυτοmοτιϖασ ε Σολδαδορ Ινδυστριαλ.  

δ) Τεστε δε απτιδο φσιχα δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε παρα οσ σεγυιντεσ χαργοσ: 

 Νϖελ Μδιο/Τχνιχο: Αγεντε Χοmερχιαλ. 

1.4. Α λεγισλαο ε ασ αλτερα⌡εσ εm δισποσιτιϖοσ λεγαισ ε νορmατιϖοσ, χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α δατα δε 
πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο νασ προϖασ δεστε Χονχυρσο. 

1.5. Εστε χονχυρσο τερ〈 ϖαλιδαδε δε 02 (δοισ) ανοσ, α χονταρ δα δατα δα πυβλιχαο δε συα ηοmολογαο, 
ποδενδο σερ προρρογαδο πορ ιγυαλ περοδο, α χριτριο δο DΜΑΕ. 

1.6. Τοδα mενο α ηορ〈ριο νεστε Εδιταλ τερ〈 χοmο ρεφερνχια ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δα χιδαδε δε Βρασλια−DΦ. 

1.7.  Ο Dεπαρταmεντο Μυνιχιπαλ ℑγυα ε Εσγοτο δε Υβερλνδια/ΜΓ に DΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ νο σε 
ρεσπονσαβιλιζαm, θυανδο οσ mοτιϖοσ δε ορδεm τχνιχα νο ληε φορεm ιmπυτ〈ϖεισ, πορ ινσχρι⌡εσ ου ρεχυρσοσ 
νο ρεχεβιδοσ πορ φαληασ δε χοmυνιχαο; εϖεντυαισ εθυϖοχοσ προϖοχαδοσ πορ οπεραδορεσ δασ ινστιτυι⌡εσ 
βανχ〈ριασ, ασσιm χοmο νο προχεσσαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο; χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο; 
φαληασ δε ιmπρεσσο; προβλεmασ δε ορδεm τχνιχα νοσ χοmπυταδορεσ υτιλιζαδοσ πελοσ χανδιδατοσ, βεm χοmο 
πορ ουτροσ φατορεσ αληειοσ θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ ε ιmπρεσσο δο βολετο βανχ〈ριο ου δα 
2♠ (σεγυνδα) ϖια δο βολετο βανχ〈ριο. 

 



 
  
 

2 

 

 
1.8. Ο Εδιταλ χοmπλετο δεστε Χονχυρσο ποδερ〈 σερ ρετιραδο πελο χανδιδατο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ 
ενδερεοσ ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ.  
 

2. DΑΣ ΕΣΠΕΧΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ DΟ ΧΑΡΓΟ  

2.1. Α εσχολαριδαδε mνιmα ε οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδα παρα ινγρεσσο νοσ χαργοσ  δισχριmιναδα νο Ανεξο Ις δεστε 
Εδιταλ. 

2.2. Α χοmπροϖαο δα εσχολαριδαδε mνιmα εξιγιδα σερ〈 φειτα πορ mειο δε δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ 
δεϖιδαmεντε ρεγιστραδοσ ε λεγαλmεντε ρεχονηεχιδοσ, εξπεδιδοσ πορ ινστιτυι⌡εσ δε ενσινο χρεδενχιαδασ νο 
ΧΕΕ ου νο ΜΕΧ, χονφορmε ρελαχιοναδοσ ﾐ;ゲà;ﾉｹﾐW;ゲàさゲざàWàさデざàSﾗàゲ┌HｷデWﾏàヱヴくヴàSWゲデWàESｷデ;ﾉ. 

2.3. Χασο ο χανδιδατο αινδα νο εστεϕα δε ποσσε δο διπλοmα, εσσε δοχυmεντο ποδερ〈 σερ συβστιτυδο 
προϖισοριαmεντε πορ χερτιδο δε χονχλυσο δε χυρσο αχοmπανηαδα δε ηιστ⌠ριχο εσχολαρ, εmιτιδα πορ ινστιτυιο 
δε ενσινο χρεδενχιαδα. 

2.4. Ρεσπειταδασ ασ ϕορναδασ εσπεχιαισ ε ασ πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ, οσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ δο DΜΑΕ χυmπριρο 
ϕορναδα δε τραβαληο δε 40 (θυαρεντα) ηορασ σεmαναισ, οβσερϖαδοσ οσ χριτριοσ δε νεχεσσιδαδε ε χονϖενινχια. 

2.4.1. Παρα οσ χαργοσ δε Τχνιχο δε Οπεραο δε ΕΤΑσ ε ΕΤΕΣ, Οπεραδορ δε Βοmβασ ε Αυξιλιαρ Τχνιχο 
Οπεραχιοναλ,  α ϕορναδα δε τραβαληο ποδερ〈 σερ χυmπριδα εm εσχαλα δε 12ξ 36 ηορασ ( διυρνο ε/ου νοτυρνο) ου 
ϕορναδα δι〈ρια δε 8 ηορασ δε αχορδο χοm α εξιγνχια δο τραβαληο, εm χαρ〈τερ περmανεντε ου τεmπορ〈ριο. 

2.5. Ο λοχαλ δε τραβαληο σερ〈 νασ Υνιδαδεσ δο Dεπαρταmεντο Μυνιχιπαλ δε ℑγυα ε Εσγοτο − DΜΑΕ, να χιδαδε ε 
διστριτοσ δε Υβερλνδια, χονφορmε α νεχεσσιδαδε δο DΜΑΕ.  

2.6. Ο ϖενχιmεντο ινιχιαλ δοσ χαργοσ ενχοντρα−σε δισχριmιναδο νο Ανεξο Ις δεστε Εδιταλ. 

2.7. Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συβmετιδοσ ◊σ νορmασ, χονδυτασ, διρειτοσ ε δεϖερεσ εσταβελεχιδοσ να Λει 
Οργνιχα δο Μυνιχπιο δε Υβερλνδια, Λει Χοmπλεmενταρ Μυνιχιπαλ ν≡ 03, δε 11 δε ϕανειρο δε 1991, Λει 
Χοmπλεmενταρ Μυνιχιπαλ ν≡ 040, δε 05 δε ουτυβρο δε 1992, θυε δισπ⌡ε σοβρε ο Εστατυτο δοσ Σερϖιδορεσ 
Πβλιχοσ δο Μυνιχπιο δε Υβερλνδια, ε Πλανο δε Χαρρειρα ινστιτυδο πελασ Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 12048 δε 18 δε 
δεζεmβρο δε 2014 ε συασ αλτερα⌡εσ ε νασ δεmαισ λεγισλα⌡εσ mυνιχιπαισ ϖιγεντεσ. 

2.8. Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ ε εmποσσαδοσ εσταρο συβορδιναδοσ αο Ρεγιmε Πρ⌠πριο δε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ に 
ΙΠΡΕΜΥに Ινστιτυτο δε Πρεϖιδνχια δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Μυνιχιπαισ δε Υβερλνδια.  

2.9. Ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δοσ χαργοσ χονσταm δο Ανεξο ς δεστε Εδιταλ. 
 
 
 
3. DΑΣ ςΑΓΑΣ  

3.1. Εστε χονχυρσο οφερτα υm τοταλ δε 153 (χεντο ε χινθυεντα ε τρσ) ϖαγασ εφετιϖασ, χονφορmε Ταβελα Ι δο ιτεm 
3.11, δεστε Εδιταλ. 

3.2. Ο χανδιδατο αmπαραδο πελο αρτιγο 37, ινχισο ςΙΙΙ, δα Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδεραλ δο Βρασιλ, Λει 
Φεδεραλ Ν≡ 7.853, δε 24 δε ουτυβρο δε 1989 ε ρεγυλαmενταδα πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3298, δε 20 δε 
δεζεmβρο δε 1999, ποδερ〈 χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια. Dο τοταλ δε ϖαγασ παρα 
χαδα χαργο να φορmα δα Ταβελα Ι δο ιτεm 3.11, ε ασ ϖαγασ θυε ϖιερεm α σερ προϖιδασ δυραντε ο πραζο δε 
ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, σερο 10% (δεζ πορ χεντο) ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, χονφορmε 
δισποστο ο αρτιγο 1≡ δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 5286, δε 16 δε ϕυληο δε 1991. 

3.3. Αο νmερο δε ϖαγασ εσταβελεχιδο να Ταβελα Ι δο ιτεm 3.11 δεστε Εδιταλ, ποδερο σερ αχρεσχιδασ νοϖασ 
ϖαγασ αυτοριζαδασ δεντρο δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο. 

3.3.1. Σοmεντε ηαϖερ〈 ϖαγασ ιmεδιατασ δεστιναδασ α χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια παρα οσ χαργοσ χοm ϖαγασ 
οφερταδασ εm νmερο ιγυαλ ου συπεριορ α 5 (χινχο). Ου σεϕα, παρα χαργοσ χοm mενοσ δε 5 (χινχο) ϖαγασ 
οφερταδασ, ο χανδιδατο χλασσιφιχαδο φιγυραρ〈 να λιστα δε δεφιχιεντεσ να σιτυαο δε χαδαστρο ρεσερϖα παρα 
εϖεντυαισ ϖαγασ θυε ϖιερεm α συργιρ δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο.  

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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3.3.2. Ασ ρεσερϖασ δε ϖαγασ παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια σερο δε αχορδο χοm ο δεφινιδο νο αρτιγο 2≡ δα Λει 
Φεδεραλ ν≡ 13.146, δε 06 δε ϕυληο δε 2015, ε πελο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ Ν≡ 3.298, δε 20 δε δεζεmβρο 
δε 1999, χοm ασ αλτερα⌡εσ ιντροδυζιδασ πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 5296, δε 02 δε δεζεmβρο δε 2004, ε ασ 
χοντεmπλαδασ πελο ενυνχιαδο δα Σmυλα ν≡ 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια に ΣΤϑ, οβσερϖαδα α εξιγνχια 
δε χοmπατιβιλιδαδε εντρε α δεφιχινχια ε ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο. 

3.4. Σοmεντε σερο χονσιδεραδασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια αθυελασ θυε σε ενθυαδραm νασ χατεγοριασ 
δισχριmιναδασ νο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999, αλτεραδο πελο Dεχρετο 
Φεδεραλ ν≡ 5.296, δε 02 δε δεζεmβρο δε 2004, ε πελα Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια. 

3.4.1 Οσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm πεσσοασ χοm δεφιχινχια, θυανδο δα νοmεαο  νεστε χονχυρσο πβλιχο, 
δεϖερο συβmετερ−σε ◊ αϖαλιαο προmοϖιδα πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ δεσιγναδα πελο DΜΑΕ θυε ϖεριφιχαρ〈 
σοβρε α θυαλιφιχαο χοmο πορταδορ δε δεφιχινχια ου νο, βεm χοmο α χοmπατιβιλιδαδε εντρε ασ ατριβυι⌡εσ 
δο χαργο ε α δεφιχινχια απρεσενταδα, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 5≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 9.508, δε 24 δε σετεmβρο 
δε 2018 ε δο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999, ε αλτερα⌡εσ. 

3.5. Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ ρεσυλτε εm νmερο φραχιοναδο, αρρεδονδαρ−σε−〈 α φραο ιγυαλ ου συπεριορ 
α 0,5 (χινχο δχιmοσ) παρα ο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε ε α φραο ινφεριορ α 0,5 (χινχο δχιmοσ) παρα ο 
νmερο ιντειρο αντεριορ. 

3.6. Ο χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια παρτιχιπαρ〈 δεστε Χονχυρσο εm ιγυαλδαδε δε 
χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ νο θυε σε ρεφερε αοσ τεστεσ δε απτιδο φσιχα, ◊σ προϖασ πρ〈τιχασ, αο 
χοντεδο, αο ηορ〈ριο, αο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ ε ◊ νοτα mνιmα δε απροϖαο εξιγιδα παρα τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ. 

3.7. Ο χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, σε απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο νεστε Χονχυρσο, 
αλm δε φιγυραρ να λιστα δε χλασσιφιχαο δα αmπλα χονχορρνχια, τερ〈 συα χλασσιφιχαο εm λισταγεm 
χλασσιφιχατ⌠ρια εξχλυσιϖα δοσ χανδιδατοσ νεσσα χονδιο. 

3.8. Ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ σερο προϖιδασ πορ χανδιδατο χοm δεφιχινχια απροϖαδο, νοmεαδο ε συβmετιδο ◊ 
αϖαλιαο δα εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ◊ περχια mδιχα, οβσερϖαδα α διστριβυιο δε ϖαγασ χονσταντε δα 
Ταβελα Ι δο ιτεm 3.11 δεστε Εδιταλ ε ορδεm δε χλασσιφιχαο δο χανδιδατο νεσσα χονχορρνχια.  

3.9. Α ορδεm δε χονϖοχαο δοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια δαρ−σε−〈 δα σεγυιντε φορmα: α 1♠ ϖαγα α σερ 
δεστιναδα ◊ πεσσοα χοm δεφιχινχια σερ〈 α 5♠ ϖαγα, α 2♠ ϖαγα σερ〈 11♠ ϖαγα, α 3♠ ϖαγα σερ〈 21♠ ϖαγα, α 4♠ ϖαγα 
σερ〈 31♠ ϖαγα, ε ασσιm συχεσσιϖαmεντε.  

3.10. Απ⌠σ α ινϖεστιδυρα δο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, α δεφιχινχια νο ποδερ〈 σερ αργυιδα παρα ϕυστιφιχαρ α 
χονχεσσο δε αποσενταδορια νεm δε ρεαβιλιταο, ϖιστο θυε δεϖε σερ χοmπατϖελ χοm ο εξερχχιο δο χαργο, 
σαλϖο ασ ηιπ⌠τεσεσ εξχεπχιοναισ δε αγραϖαmεντο ιmπρεϖισϖελ δα δεφιχινχια, θυε ιmποσσιβιλιτεm α περmαννχια 
δο σερϖιδορ εm ατιϖιδαδε.  

 

3.11 Ταβελα Ι に Θυαδρο δε ϖαγασ, διστριβυιο δασ ϖαγασ ε εταπασ δο χονχυρσο. 
 

 
 

Ταβελα Ι 
Θυαδρο δε ϖαγασ εφετιϖασ /διστριβυιο δασ ϖαγασ/τιπο δε προϖα 

Χαργοσ δε 5≡ Ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ 

Χ⌠δ. Χαργο 
Θυαντιτατιϖο 

Γεραλ δε 
ςαγασ 

ςαγασ δε 
Αmπλα 

Χονχορρνχια 

ςαγασ 
ρεσερϖαδασ  

αοσ 
Dεφιχιεντεσ  

ςαγασ 
ρεσερϖαδασ  
αοσ Νεγροσ 

Τιπο δε προϖα 

101  Αυξιλιαρ Τχνιχο Οπεραχιοναλ 40 28 4 8 
Προϖα Οβϕετιϖα 
Προϖα Πρ〈τιχα 
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Θυαδρο δε Προϖασ − Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο 

Χ⌠δ. Χαργο 
Θυαντιτατιϖο 

Γεραλ δε ςαγασ 

ςαγασ δε 
Αmπλα 

Χονχορρνχια 

ςαγασ 
ρεσερϖαδασ αοσ 

Dεφιχιεντεσ 

ςαγασ 
ρεσερϖαδασ 
αοσ Νεγροσ 

Τιπο δε προϖα 

201 Αγεντε δε Ινφορmα⌡εσ 2  2 0 0 
 Prova 

Objetiva 

202 
Αγεντε δο Σανεαmεντο εm 
ϕατεαmεντο ε πιντυρα 

2  2 0 0 
  Prova 

Objetiva + 
Prova Prática 

203 
Αγεντε δο Σανεαmεντο εm 
Οβρασ 

10  7 1  2 
 Prova 

Objetiva + 
Prova Prática  

204 Ελετριχιστα δε Αυτοσ 1  0 0 0 
 Prova 

Objetiva + 
Prova Prática  

205 Ελετριχιστα Ινδυστριαλ 5  3 1  1 
 Prova 

Objetiva + 
Prova Prática  

206 Ηιδροmετριστα 2  2 0 0 
 Prova 

Objetiva 

207 Μεχνιχο δε Αυτοσ 1  1 0 0 
 Prova 

Objetiva + 
Prova Prática  

208 Μεχνιχο Ινδυστριαλ 5  3 1  1  
  Prova 

Objetiva + 
Prova Prática 

209 Μοτοριστα 5 3  1   1 
Prova 

Objetiva 

210 Οπεραδορ δε Βοmβασ 8 5   1 2  
Prova 

Objetiva 

211 
Οπεραδορ δε Μ〈θυινασ 
Αυτοmοτιϖασ 

2  2 0 0 
 Prova 

Objetiva + 
Prova Prática  

212 Σολδαδορ Ινδυστριαλ 5 3   1 1  
 Prova 

Objetiva + 
Prova Prática  

 
 
 
 

Θυαδρο δε Προϖασ − Νϖελ Μδιο/ Τχνιχο 

Χ⌠δ. Χαργο 
Θυαντιτατιϖο 

Γεραλ δε ςαγασ 

ςαγασ δε 
Αmπλα 

Χονχορρνχια 

ςαγασ 
ρεσερϖαδασ αοσ 

Dεφιχιεντεσ 

ςαγασ 
ρεσερϖαδασ 
αοσ Νεγροσ 

Τιπο δε προϖα 

301 Αγεντε Χοmερχιαλ 10 7   1  2 
 Prova Objetiva 

+ 
Teste Físico 

302 Οφιχιαλ Αδmινιστρατιϖο 20 14   2 4    Prova 
Objetiva 

303 Dεσενηιστα 1  0 0 0  Prova Objetiva 

304 
Φισχαλ δε Οβρασ δο 
Σανεαmεντο 

3 0  0 0 Prova Objetiva 

305 
Τχνιχο δε Οπεραο δε ΕΤΑΣ 
Ε ΕΤΕΣ 

15  10 2  3  Prova Objetiva 

306 Τχνιχο εm Ινφορm〈τιχα 1  0 0 0  Prova Objetiva 

307 Τχνιχο εm Μειο Αmβιεντε 3  0 0 0  Prova Objetiva 

308 Τχνιχο εm Σεγυρανα δο 1  0 0 0 Prova Objetiva 
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Τραβαληο 

 
 
 

Θυαδρο δε Προϖασ − Νϖελ Συπεριορ 

Χ⌠δ. Χαργο 
Θυαντιτατιϖο 

Γεραλ δε ςαγασ 

ςαγασ δε 
Αmπλα 

Χονχορρνχια 

ςαγασ 
ρεσερϖαδασ αοσ 

Dεφιχιεντεσ 

ςαγασ 
ρεσερϖαδασ 
αοσ Νεγροσ 

Τιπο δε προϖα 

401 Ασσιστεντε Σοχιαλ 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

402 Βι⌠λογο 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

403 Χονταδορ 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

404 Ενγενηειρο Αγρνοmο 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

405 Ενγενηειρο Αmβιενταλ 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

406 Ενγενηειρο Χιϖιλ 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

407 
Ενγενηειρο δε Σεγυρανα δο 
Τραβαληο 

1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

408 Ενγενηειρο Ελετριχιστα 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

409 Ενγενηειρο Μεχνιχο 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

410 Ενγενηειρο Θυmιχο 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 

411 Θυmιχο 1 0  0 0 
 Prova Objetiva 

+ Redação 
 

 

3.12.  Dασ ϖαγασ παρα Νεγρο (Πρετοσ ε παρδοσ) 

3.12.1. Εm χονφορmιδαδε αο δισποστο να Λει Μυνιχιπαλ ν° 12.300, δε 20 δε νοϖεmβρο δε 2015 ε δοσ τερmοσ 
δισποστοσ νεστε Εδιταλ ε σευσ ανεξοσ, φιχαm ρεσερϖαδασ 20% (ϖιντε πορ χεντο) δασ ϖαγασ αοσ νεγροσ, χονφορmε 
Ταβελα Ι δο ιτεm 3.11. 

3.12.2. Χασο ο νmερο δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ) ρεσυλτεm εm φραο, αρρεδονδαρ−σε−〈 
παρα ο νmερο ιντειρο ιmεδιαταmεντε συπεριορ, εm χασο δε φραο ιγυαλ ου mαιορ α 0,5 (ζερο ϖργυλα χινχο) ου 
παρα νmερο ιντειρο ιmεδιαταmεντε ινφεριορ, εm χασο δε φραο mενορ θυε 0,5 (ζερο ϖργυλα χινχο) 
οβεδεχενδο ο δισποστο νο αρτιγο 1≡, ♣2≡ δα Λει Μυνιχιπαλ ν° 12.300, δε 20 δε νοϖεmβρο δε 2015. 

3.12.3. ℵσ πεσσοασ θυε σε αυτοδεχλαραρεm νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ), χονφορmε ο θυεσιτο χορ ου ραα υτιλιζαδο 
πελο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε Γεογραφια ε Εστατστιχα (ΙΒΓΕ),  ασσεγυραδο ο διρειτο δε ινσχριο ◊σ ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ α θυε σε ρεφερε ο ιτεm 3.12.1 δεστε Εδιταλ. 

3.12.4. Α αυτο δεχλαραο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα ϖιαβιλιζαρ α παρτιχιπαο πρεχ〈ρια χοmο βενεφιχι〈ριο δε 
ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ε σοmεντε παρα εστε χονχυρσο πβλιχο, νο ποδενδο σερ εστενδιδα α ουτροσ χερταmεσ.  

3.12.5. Πρεσυmιρ−σε−ο ϖερδαδειρασ, ατ ο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο, ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο 
χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο δο χερταmε, σεm πρεϕυζο δα απυραο δασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ αδmινιστρατιϖα, χιϖιλ 
ε πεναλ να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο δε δεχλαραο φαλσα. 

3.12.6. Α ινσχριο παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α θυε σε ρεφερε ο ιτεm 3.12.1 δεστε Εδιταλ δαρ−σε−〈 δε αχορδο χοm 
ο εσταβελεχιδο νο ιτεm 5 ου, σε φορ ο χασο, νο ιτεm 5.4, αmβοσ δεστε Εδιταλ, δεϖενδο ο χανδιδατο, αινδα, αο 
ヮヴWWﾐIｴWヴà;àさFｷIｴ;àEﾉWデヴﾚﾐｷI;àSWàIﾐゲIヴｷN?ﾗざàﾗ┌à;àさFｷIｴ;àEﾉWデヴﾚﾐｷI;àSWàIゲWﾐN?ﾗざがàヮヴﾗIWSWヴàS;àゲWｪ┌ｷﾐデWàaﾗヴﾏ;ぎ 

α) δεχλαραρ θυε  πεσσοα νεγρα (πρετα ου παρδα); 

β) δεχλαραρ θυε σε συβmετερ〈 ◊ αϖαλιαο περαντε α Χοmισσο δε ςεριφιχαο δα αυτο δεχλαραο; 
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χ) mανιφεσταρ ιντερεσσε εm χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ νεγρασ (πρετοσ ε παρδοσ); 

δ) χονφιρmαρ οσ δαδοσ ινφορmαδοσ; 

3.12.7. Ο χανδιδατο νεγρο (πρετοσ ε παρδοゲぶàケ┌Wàﾐ?ﾗàヮヴWWﾐIｴWヴàﾐ;àさFｷIｴ;àEﾉWデヴﾚﾐｷI;àSWàIﾐゲIヴｷN?ﾗざàﾗ┌àﾐ;àさFｷIｴ;à
EﾉWデヴﾚﾐｷI;à SWà IゲWﾐN?ﾗざà ﾗà I;ﾏヮﾗà WゲヮWIｹaｷIﾗà ゲﾗHヴWà ﾗà ｷﾐデWヴWゲゲWà Wﾏà IﾗﾐIﾗヴヴWヴà <ゲà ┗;ｪ;ゲà ヴWゲWヴ┗;S;ゲà <ゲà ヮWゲゲﾗ;ゲà
νεγρασ (πρετοσ ε παρδοσ) ε νο χυmπριρ ο δετερmιναδο νεστε Εδιταλ θυαντο ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ τερ〈 α συα 
ινσχριο προχεσσαδα απενασ χοmο χανδιδατο δε αmπλα χονχορρνχια ε νο ποδερ〈 αλεγαρ ποστεριορmεντε α 
χονδιο δε νεγρο παρα ρειϖινδιχαρ α πρερρογατιϖα λεγαλ. 

3.12.8. Ο νο πρεενχηιmεντο δο χαmπο εσπεχφιχο σοβρε ο ιντερεσσε εm χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ 
πεσσοασ νεγρασ (πρετοσ ε παρδοσ), χυϕο πρεενχηιmεντο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε πεσσοαλ δο χανδιδατο, σερ〈 
χονσιδεραδο χοmο οπο εm χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δε αmπλα χονχορρνχια.  

3.12.9.  Ο νο χυmπριmεντο δο εσπεχιφιχαδο νο ιτεm 3.12.6 ιmπλιχαρ〈 ο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ινσχριο 
νο σιστεmα δε ρεσερϖα δε ϖαγα, πασσανδο ο χανδιδατο αυτοmατιχαmεντε α χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δε αmπλα 
χονχορρνχια, δεσδε θυε πρεενχηιδοσ οσ ουτροσ ρεθυισιτοσ πρεϖιστοσ νο Εδιταλ. 

3.12.10. Αλm δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ), οσ χανδιδατοσ νεγροσ ποδερο οπταρ ταmβm 
πορ χονχορρερεm ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σε ατενδερεm α εσσα χονδιο, δε αχορδο 
χοm α συα χλασσιφιχαο νο χονχυρσο. 

3.12.11. Ο χανδιδατο νεγρο (πρετοσ ε παρδοσ) δεφιχιεντε, θυε ταmβm δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, δεϖερ〈, νο πραζο δε ινσχριο εσταβελεχιδο νο ιτεm 5.2.2 δεστε Εδιταλ, ατενδερ 
◊σ εξιγνχιασ δο ιτεm 6 δεστε εδιταλ. 

3.12.12. Οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ, θυε τιϖερεm σε αυτοδεχλαραδο νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ), σερο χονϖοχαδοσ 
παρα χονφιρmαρ ταλ οπο, mεδιαντε α ασσινατυρα δε δεχλαραο νεσσε σεντιδο, περαντε α Χοmισσο δε 
ςεριφιχαο, θυε αϖαλιαρ〈 ο χανδιδατο χοm βασε νο φεν⌠τιπο. 

3.12.13 Α αϖαλιαο περαντε α Χοmισσο δε ςεριφιχαο δα αυτο δεχλαραο οχορρερ〈 α θυαλθυερ mοmεντο, 
mεδιαντε χονϖοχαο εσπεχφιχα, θυε σερ〈 δισπονιβιλιζαδα, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ 

ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο 
σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο. 

3.12.14. Ο χανδιδατο νο σερ〈 χονσιδεραδο ενθυαδραδο να χονδιο δε νεγρο (πρετοσ ε παρδοσ) θυανδο: 

α) νο χοmπαρεχερ ◊ εντρεϖιστα ϕυντο ◊ Χοmισσο δε ςεριφιχαο; 

β) νο ασσιναρ α αυτο δεχλαραο; ε 

χ) πορ mαιορια, οσ ιντεγραντεσ δα Χοmισσο δε ςεριφιχαο χονσιδεραρεm θυε νο ατενδευ ◊ χονδιο δε πεσσοα 
νεγρα. 

δ) θυε νο ατο δα ινσχριο ου ισενο νο mανιφεσταρ ο ιντερεσσε εm χονχορρερ α ρεσερϖα δε ϖαγασ δε νεγροσ 
(πρετοσ ε παρδοσ).  

3.12.15. Παρα ο χανδιδατο νο ενθυαδραδο να χονδιο δε νεγρο (πρετοσ ε παρδοσ) σερ〈 δισπονιβιλιζαδο 
ινδιϖιδυαλmεντε, να 〈ρεα δο χανδιδατο, πορ mειο δε χοmυνιχαδο α δεχισο φυνδαmενταδα δα Χοmισσο δε 
ςεριφιχαο. 

3.12.16. Ασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ δοσ χανδιδατοσ θυε φορεm χονσιδεραδοσ ενθυαδραδοσ να χονδιο δε νεγρο 
(πρετοσ ε παρδοσ) σερ〈 δισπονιβιλιζαδα, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ: 

ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο σερ〈 ϖειχυλαδο 
νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο. 

3.12.17. Α φυνδαmενταο οβϕετιϖα δα δεχισο δε θυε τρατα ο συβιτεm 3.12.15, θυε χονχλυιρ πελο νο 
ενθυαδραmεντο δο χανδιδατο να χονδιο δε νεγρο (πρετοσ ε παρδοσ) εσταρ〈 δισπονϖελ παρα χονσυλτα νο 
ενδερεο ελετρνιχο <ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ>, ποδενδο σερ αχεσσαδο mεδιαντε υτιλιζαο δε σενηα 
πεσσοαλ, α παρτιρ δα πυβλιχαο α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm 3.12.16 δεστε Εδιταλ. 

3.12.18. Ο χανδιδατο χυϕο ενθυαδραmεντο να χονδιο δε νεγρο (πρετοσ ε παρδοσ) φορ ινδεφεριδο ποδερ〈 
ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε 03 (τρσ) διασ τεισ, χονταδοσ δα πυβλιχαο δα λιστα πρελιmιναρ δε ινσχρι⌡εσ 

http://www.dmae.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.uberlandia.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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δεφεριδασ, πορ mειο δε φορmυλ〈ριο ελετρνιχο θυε σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο σιτε 
<ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ>. 

3.12.19. Απ⌠σ ο ρεσυλταδο δα φασε ρεχυρσαλ σερ〈 ελιmιναδο δα χονχορρνχια ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα νεγροσ 
(πρετοσ ε παρδοσ) ο χανδιδατο χυϕο ενθυαδραmεντο να χονδιο φορ ινδεφεριδο, χοντινυανδο να αmπλα 
χονχορρνχια. 

3.12.20. Α Οργανιζαδορα δο Χονχυρσο (ΦΥΝDΕΠ) δεσιγναρ〈 α Χοmισσο δε ςεριφιχαο δα αυτο δεχλαραο, χυϕοσ 
mεmβροσ σερο διστριβυδοσ πορ γνερο ε χορ ε σερ〈 χοmποστα πορ ατ χινχο ιντεγραντεσ.  

3.12.21. Οσ χανδιδατοσ νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ) χονχορρερο χονχοmιταντεmεντε ◊σ ϖαγασ α ελεσ ρεσερϖαδασ ε 
◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα χονχορρνχια, δε αχορδο χοm α συα χλασσιφιχαο νο χονχυρσο. 

3.12.22. Οσ χανδιδατοσ νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ) απροϖαδοσ δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ οφερεχιδασ ◊ αmπλα 
χονχορρνχια, εm τοδασ ασ εταπασ δο χονχυρσο, νο σερο χοmπυταδοσ παρα εφειτο δο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ, mασ φιγυραρο να λιστα δοσ χοτιστασ, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο.  

3.12.23. Οσ χανδιδατοσ νεγροσ απροϖαδοσ παρα ασ ϖαγασ α ελεσ δεστιναδασ ε ◊σ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια, χονϖοχαδοσ χονχοmιταντεmεντε παρα ο προϖιmεντο δοσ χαργοσ, δεϖερο mανιφεσταρ οπο πορ 
υmα δελασ. 

3.12.24. Να ηιπ⌠τεσε δε θυε τρατα ο συβιτεm 3.12.23, χασο οσ χανδιδατοσ νο σε mανιφεστεm πρεϖιαmεντε, 
σερο νοmεαδοσ δεντρο δασ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ νεγροσ. 

3.12.25. Εm χασο δε δεσιστνχια δε χανδιδατο νεγρο (πρετοσ ε παρδοσ) απροϖαδο εm ϖαγα ρεσερϖαδα, α ϖαγα 
σερ〈 πρεενχηιδα πελο χανδιδατο νεγρο (πρετοσ ε παρδοσ) ποστεριορmεντε χλασσιφιχαδο. 

3.12.26. Να ηιπ⌠τεσε δε νο ηαϖερ χανδιδατοσ νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ) απροϖαδοσ εm νmερο συφιχιεντε παρα 
θυε σεϕαm οχυπαδασ ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ασ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ σερο ρεϖερτιδασ παρα α αmπλα χονχορρνχια 
ε σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο νο χονχυρσο. 

3.12.27. Οσ χανδιδατοσ νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ) παρτιχιπαρο δο χονχυρσο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ 
δεmαισ χανδιδατοσ νο θυε σε ρεφερε αοσ τεστεσ δε απτιδο φσιχα, ◊σ προϖασ πρ〈τιχασ, αο χοντεδο, αο ηορ〈ριο, 
αο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ ε ◊ νοτα mνιmα δε απροϖαο εξιγιδα παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ. 

3.12.28. Οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ να λιστα δε χανδιδατοσ νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ) σερο χονϖοχαδοσ παρα φινσ 
δε αδmισσο δα σεγυιντε φορmα: α 1♠ ϖαγα σερ〈 α 3♠ ϖαγα αβερτα, α 2♠ ϖαγα σερ〈 α 8♠ ϖαγα αβερτα, α 3♠ ϖαγα σερ〈 
α 13♠ ϖαγα αβερτα ε ασσιm συχεσσιϖαmεντε α χαδα ιντερϖαλο δε χινχο ϖαγασ προϖιδασ. 

3.12.29. Ο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο σερ〈 φιλmαδο παρα φινσ δε ρεγιστρο δε αϖαλιαο, ε ταισ φιλmαγενσ σερο 
δε υσο εξχλυσιϖο δο DΜΑΕ δο mυνιχπιο δε Υβερλνδια. Σερο ελιmιναδοσ δα ρελαο δεστα ρεσερϖα δε ϖαγασ οσ 
χανδιδατοσ θυε σε ρεχυσαρεm α ασσιναρ ο τερmο δε αυτοριζαο δα φιλmαγεm ε / ου θυε σε ρετιραρεm δο 
προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο σεm αυτοριζαο.   

4. DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝςΕΣΤΙDΥΡΑ ΝΟΣ ΧΑΡΓΟΣ  

4.1. Ο χανδιδατο απροϖαδο ε νοmεαδο νεστε χονχυρσο σερ〈 ινϖεστιδο νο χαργο, σε χοmπροϖαρ να δατα δα ποσσε: 

α) Σερ βρασιλειρο νατο, νατυραλιζαδο ου χιδαδο πορτυγυσ εm χονδιο δε ιγυαλδαδε δε διρειτοσ χοm οσ 
βρασιλειροσ; νο χασο δε σερ πορτυγυσ, χοmπροϖαρ α χονδιο δε ιγυαλδαδε ε γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ να 
φορmα δο αρτιγο 12, ♣ 1≡ δα Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα. 

β) Γοζαρ δοσ διρειτοσ πολτιχοσ. 

χ) Εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ. 

δ) Εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ δο Σερϖιο Μιλιταρ, θυανδο σε τραταρ δε χανδιδατο δο σεξο mασχυλινο. 

ε) Τερ 18 ανοσ χοmπλετοσ ατ α δατα δε ποσσε. 

φ) Τερ απτιδο φσιχα ε mενταλ παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο, α σερ αφεριδα εm περχια mδιχα οφιχιαλ, 
ρεαλιζαδα πελο σερϖιο mδιχο οφιχιαλ δο DΜΑΕ, ου, εm συα φαλτα, δε θυεm εστε ινδιχαρ. 

γ) Νο τερ σιδο δεmιτιδο α βεm δο σερϖιο πβλιχο νοσ λτιmοσ 5 (χινχο) ανοσ, νασ ηιπ⌠τεσεσ πρεϖιστασ να 
λεγισλαο ϖιγεντε. Εστα σιτυαο σερ〈 χονσιδεραδα νοσ χασοσ νο θυαλ ϕ〈 τεm α δεχισο φιναλ δε υm εϖεντυαλ 
προχεσσο, νοσ θυε τιϖερεm εm τραmιταο ο χανδιδατο ποδερ〈 ασσυmιρ α ϖαγα νορmαλmεντε.  
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η) Χοmπροϖαρ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ινγρεσσο νοσ χαργοσ, νοσ τερmοσ δο Ανεξο Ις δεστε Εδιταλ. 

4.2. Ο χανδιδατο θυε, να δατα δα ποσσε, νο ρευνιρ οσ ρεθυισιτοσ ενυmεραδοσ νο συβιτεm 4.1 δεστε Εδιταλ, ου 
θυε πορ θυαλθυερ mοτιϖο νο πυδερ χοmπροϖ〈−λοσ, περδερ〈 ο διρειτο ◊ ποσσε νο χαργο παρα ο θυαλ φοι 
νοmεαδο.  
 
5. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ  

5.1. Dισποσι⌡εσ γεραισ 

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

5.1.1.1. Εm χονφορmιδαδε χοm α Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 12.691 δε 17 δε mαιο δε 2017, φιχα ασσεγυραδα α 
ποσσιβιλιδαδε δε υσο δο ∀νοmε σοχιαλ ε χοδινοmε∀ ◊ πεσσοα θυε τενηα εστα ιδεντιφιχαο ινφορmαλ νο mβιτο 
δα αδmινιστραο πβλιχα mυνιχιπαλ. 

5.1.1.2. Παρα ινχλυσο δο νοmε σοχιαλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ινφορmαρ νο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ου ισενο, 
νο χαmπο δεστιναδο ◊ πεσσοα θυε τενηα εστα ιδεντιφιχαο. Νοσ χασοσ θυε ο χανδιδατο ϕ〈 τιϖερ χαδαστρο να 
ΦΥΝDΕΠ, δεϖερ〈 οβριγατοριαmεντε ατυαλιζαρ οσ δαδοσ αντεσ δε πρεενχηερ ο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ου 
ισενο.  

5.1.1.3 Απ⌠σ α χονφιρmαο δα ινσχριο ου ισενο νο σερ〈 αχειτο σολιχιταο δε ινχλυσο δο νοmε σοχιαλ ε 
χοδινοmε. 

5.1.2. Αντεσ δε εφετυαρ α ινσχριο ε/ου ο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 τοmαρ 
χονηεχιmεντο δο δισποστο νεστε Εδιταλ ε εm σευσ ανεξοσ ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ 
εξιγιδοσ. 

5.1.3. Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 νο χονηεχιmεντο ε να τ〈χιτα αχειταο δασ νορmασ ε χονδι⌡εσ 
εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, εm ρελαο ◊σ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 

5.1.4. Νο ηαϖερ〈, σοβ θυαλθυερ πρετεξτο, ινσχριο προϖισ⌠ρια, χονδιχιοναλ ου εξτεmπορνεα. 

5.1.5. Νο σερ〈 αδmιτιδα, σοβ θυαλθυερ πρετεξτο, ινσχριο φειτα πορ φαξ, ϖια ποσταλ, χορρειο ελετρνιχο ου ουτρο 
mειο θυε νο οσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ.  

5.1.6. Α Φιχηα Ελετρνιχα δε Ισενο, ο Ρεθυεριmεντο Ελετρνιχο δε Ινσχριο ε ο ϖαλορ παγο ρεφερεντε ◊ 
ινσχριο σο πεσσοαισ ε ιντρανσφερϖεισ. 

5.1.7. Ο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, πορ σι σ⌠, νο χονφερε αο χανδιδατο ο διρειτο δε συβmετερ−σε ◊σ 
εταπασ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 

5.1.8. Dεποισ δε χονφιρmαδοσ ε τρανσmιτιδοσ οσ δαδοσ χαδαστραδοσ πελο χανδιδατο να Φιχηα Ελετρνιχα δε 
Ισενο ου νο Ρεθυεριmεντο Ελετρνιχο δε Ινσχριο, νο σερο αχειτοσ: 

α) Αλτεραο νο χαργο ινδιχαδο πελο χανδιδατο να Φιχηα Ελετρνιχα δε Ισενο ου νο Ρεθυεριmεντο Ελετρνιχο 
δε Ινσχριο.  

β) Τρανσφερνχιασ δε ινσχρι⌡εσ ου δα ισενο δο ϖαλορ δε ινσχριο εντρε πεσσοασ. 

χ) Τρανσφερνχιασ δε παγαmεντοσ δε ινσχριο εντρε πεσσοασ. 

δ) Αλτεραο δα ινσχριο/ισενο δο χονχορρεντε να χονδιο δε χανδιδατο δα αmπλα χονχορρνχια παρα α 
χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια ου ρεσερϖα δε νεγρο (πρετο ε παρδο). 

5.1.9. Α νο χοmπροϖαο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο ου ο παγαmεντο εφετυαδο εm θυαντια ινφεριορ 
δετερmιναρ〈 ο χανχελαmεντο αυτοm〈τιχο δα ινσχριο.  

5.1.10 Ασ ινφορmα⌡εσ χονσταντεσ να Φιχηα Ελετρνιχα δε Ισενο ου νο Ρεθυεριmεντο Ελετρνιχο δε Ινσχριο 
σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, εξιmινδο−σε ο DΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ δε θυαισθυερ ατοσ ου φατοσ 
δεχορρεντεσ δε ινφορmα⌡εσ ινχορρετασ, δαδοσ πεσσοαισ, ενδερεο ινεξατο ου ινχοmπλετο ου χ⌠διγο ινχορρετο 
ρεφερεντε αο χαργο πρετενδιδο, φορνεχιδοσ πελο χανδιδατο. 

5.1.10.1. Dεχλαρα⌡εσ φαλσασ ου ινεξατασ χονσταντεσ δο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο δετερmιναρο ο 
χανχελαmεντο δα ινσχριο ε α ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, εm θυαλθυερ ποχα, σεm πρεϕυζο 
δασ σαν⌡εσ πεναισ, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα. 
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5.1.11. Νο σε εξιγιρ〈 δο χανδιδατο χ⌠πια δε νενηυm δοχυmεντο, νο ατο δο πρεενχηιmεντο δο Ρεθυεριmεντο 
Ελετρνιχο δε Ινσχριο ου δα Φιχηα Ελετρνιχα δε Ισενο, σενδο δε συα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε α 
ϖεραχιδαδε δοσ δαδοσ ινφορmαδοσ, σαλϖο νοσ ιτενσ 5.4.3 ε σευσ συβιτενσ. 

5.1.12. Νο ατο δα ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ινδιχαρ, εm χαmπο πρ⌠πριο, α οπο πελο χαργο αο θυαλ 
χονχορρερ〈. 

5.1.13. Ο χανδιδατο ινσχριτο πορ τερχειροσ ασσυmε τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε πελασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πορ σευ 
ρεπρεσενταντε, αρχανδο χοm ασ χονσεθυνχιασ δε εϖεντυαισ ερροσ νο πρεενχηιmεντο δο φορmυλ〈ριο δε 
ινσχριο. 

5.2. Προχεδιmεντοσ παρα ινσχριο ε φορmασ δε παγαmεντο 

5.2.1. Ο ϖαλορ α σερ παγο α ττυλο δε ινσχριο  ο σεγυιντε:  

 Χαργοσ δε Νϖελ Φυνδαmενταλ: Ρ∃ 50,00 (χινθυεντα ρεαισ); 

 Χαργοσ δε Νϖελ Μδιο ε Μδιο Τχνιχο: Ρ∃ 70,00 (σετεντα ρεαισ); 

 Χαργοσ δε Νϖελ Συπεριορ: Ρ∃ 100,00 (χεm ρεαισ); 
 

5.2.2. Ασ ινσχρι⌡εσ δεϖερο σερ εφετυαδασ ϖια ιντερνετ, δασ 9 (νοϖε) ηορασ δο δια 04 δε δεζεmβρο δε 2019 ◊σ 
23η59m (ϖιντε τρσ ηορασ ε χινθυεντα ε νοϖε mινυτοσ) δο δια 09 δε ϕανειρο δε 2020. 

5.2.3. Παρα ινσχρεϖερ−σε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ 
δασ 9 (νοϖε) ηορασ δο δια 04 δε δεζεmβρο δε 2019 ◊σ 23η59m (ϖιντε τρσ ηορασ ε χινθυεντα ε νοϖε mινυτοσ) 
δο δια 09 δε ϕανειρο δε 2020, πορ mειο δο λινκ χορρεσπονδεντε ◊σ ινσχρι⌡εσ δο Χονχυρσο Πβλιχο δο DΜΑΕ に 
Εδιταλ Ν≡ 01/2019, ε εφετυαρ συα ινσχριο χονφορmε οσ προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ:  

α) Λερ ατενταmεντε ο Εδιταλ δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ. 

β) Πρεενχηερ ο Ρεθυεριmεντο Ελετρνιχο δε Ινσχριο, ινδιχανδο α οπο δο χαργο παρα ο θυαλ χονχορρερ〈 δε 
αχορδο χοm α Ταβελα Ι δο ιτεm 3.11 δεστε Εδιταλ, χονφιρmαρ οσ δαδοσ χαδαστραδοσ ε τρανσmιτι−λοσ πελα Ιντερνετ. 

χ) Γεραρ ε ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο παρα παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο χορρεσπονδεντε. 

δ) Εφετυαρ ο παγαmεντο, δα ιmπορτνχια ρεφερεντε ◊ ινσχριο εξπρεσσα νο συβιτεm 5.2.1 δεστε Εδιταλ, ατ ο δια 
10 δε ϕανειρο δε 2020 οβσερϖανδο ο ηορ〈ριο δε εξπεδιεντε βανχ〈ριο.  

5.2.4. Ο βολετο βανχ〈ριο α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm ヵくヲくンがà;ﾉｹﾐW;àさIざが σερ〈 εmιτιδο εm νοmε δο ρεθυερεντε ε 
δεϖερ〈 σερ ιmπρεσσο εm ιmπρεσσορα α λασερ ου ϕατο δε τιντα παρα ποσσιβιλιταρ α χορρετα ιmπρεσσο ε λειτυρα δοσ 
δαδοσ ε δο χ⌠διγο δε βαρρασ ε σερ παγο ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο. 

5.2.5. Ο χανδιδατο παρα εφετιϖαρ συα ινσχριο, δεϖερ〈 εφετυαρ ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο ιmπρεσσο νο 
βολετο βανχ〈ριο, εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ριασ, λοτεριασ, σαλασ δε αυτοατενδιmεντο ε ιντερνετ βανκινγ  
οβσερϖαδοσ οσ ηορ〈ριοσ δε ατενδιmεντο ε δασ τρανσα⌡εσ φινανχειρασ δα ινστιτυιο βανχ〈ρια, χονφορmε 
ゲ┌HｷデWﾏàヵくヲくンがà;ﾉｹﾐW;àさSざく  

5.2.6. Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ να λοχαλιδαδε εm θυε σε 
ενχοντρα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αντεχιπαρ ο παγαmεντο, χονσιδερανδο ο 1≡ δια τιλ θυε αντεχεδερ ο φεριαδο.  

5.2.7. Α σεγυνδα ϖια δο βολετο βανχ〈ριο σοmεντε εσταρ〈 δισπονϖελ να ιντερνετ παρα ιmπρεσσο ατ ο δια 10 δε 
ϕανειρο δε 2020, ϖενχιmεντο δο βολετο δετερmιναδο νο συβιτεm 5.2.3. αλνεα δ, δεστε Εδιταλ, φιχανδο 
ινδισπονϖελ απ⌠σ ◊σ 17 ηορασ δο λτιmο δια δε παγαmεντο.  

5.2.8. Α ιmπρεσσο δο βολετο βανχ〈ριο ου δα σεγυνδα ϖια δο mεσmο εm ουτρο τιπο δε ιmπρεσσορα  δε 
εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, εξιmινδο−σε ο DΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ δε εϖεντυαισ διφιχυλδαδεσ να λειτυρα 
δο χ⌠διγο δε βαρρασ ε χονσεθυεντε ιmποσσιβιλιδαδε δε εφετιϖαο δα ινσχριο. 

5.2.9. Α ινσχριο σοmεντε σερ〈 προχεσσαδα ε ϖαλιδαδα απ⌠σ α χονφιρmαο ◊ ΦΥΝDΕΠ δο παγαmεντο δο ϖαλορ 
δε ινσχριο χονχερνεντε αο χανδιδατο, σενδο αυτοmατιχαmεντε χανχελαδο ο Ρεθυεριmεντο Ελετρνιχο δε 
Ινσχριο εm θυε ο παγαmεντο νο φορ χοmπροϖαδο ου θυε φορ παγο α mενορ. 

5.2.10. Σερο τορναδασ σεm εφειτο ασ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο χυϕοσ παγαmεντοσ φορεm εφετυαδοσ απ⌠σ α δατα 
εσταβελεχιδα νο ゲ┌HｷデWﾏàヵくヲくンがà;ﾉｹﾐW;àさSざàδεστε Εδιταλ.     

5.2.11. Νο σερ〈 αχειτο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο πορ δεπ⌠σιτο εm χαιξα ελετρνιχο, τρανσφερνχια ου 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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δεπ⌠σιτο εm χοντα χορρεντε, DΟΧ, χηεθυε, χαρτο δε χρδιτο ου ορδενσ δε παγαmεντο. 

5.2.12. Ο χοmπροϖαντε προϖισ⌠ριο δε ινσχριο δο χανδιδατο σερ〈 ο βολετο οριγιναλ, δεϖιδαmεντε θυιταδο, σεm 
ρασυρασ, εmενδασ ε ουτροσ, εm θυε χονστε α δατα δα εφετιϖαο δο παγαmεντο φειτο ατ ο λτιmο δια δε 
ινσχριο. 

5.2.13. Χονσιδερα−σε εφετιϖαδα α ινσχριο δο χανδιδατο θυε ρεαλιζαρ ο παγαmεντο εξατο δο ϖαλορ δε ινσχριο 
ατ α δατα πρεϖιστα νο ゲ┌HｷデWﾏà ヵくヲくンがà ;ﾉｹﾐW;à さSざà νοσ τερmοσ δο πρεσεντε Εδιταλ, βεm χοmο ασ ινσχρι⌡εσ 
δεφεριδασ ατραϖσ δοσ πεδιδοσ δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο.   

5.2.14. Ηαϖενδο mαισ δε υmα ινσχριο παγα ου ισεντα, ινδεπενδεντεmεντε δο χαργο εσχοληιδο, πρεϖαλεχερ〈 α 
λτιmα ινσχριο ου ισενο χαδαστραδα, ου σεϕα, α δε δατα ε ηορ〈ριο mαισ ρεχεντεσ. Ασ δεmαισ ισεν⌡εσ ου 
ινσχρι⌡εσ ρεαλιζαδασ νο σερο χονσιδεραδασ. 

5.2.15. Ο βολετο βανχ〈ριο θυιταδο σερ〈 ο χοmπροϖαντε δε ρεθυεριmεντο δε ινσχριο δο χανδιδατο νεστε 
Χονχυρσο Πβλιχο. Παρα εσσε φιm, ο βολετο δεϖερ〈 εσταρ αυτεντιχαδο ου αχοmπανηαδο δο ρεσπεχτιϖο 
χοmπροϖαντε δο παγαmεντο ρεαλιζαδο ατ α δατα λιmιτε δο ϖενχιmεντο, νο σενδο χονσιδεραδο παρα ταλ ο 
σιmπλεσ αγενδαmεντο δε παγαmεντο, υmα ϖεζ θυε εστε ποδε νο σερ προχεσσαδο αντε α εϖεντυαλ ινσυφιχινχια 
δε φυνδοσ ου ουτρασ σιτυα⌡εσ θυε νο περmιταm ο παγαmεντο εφετιϖο δο ϖαλορ δα ινσχριο. 

5.2.16. Ασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ σερο δισπονιβιλιζαδασ, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ: 

δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο σερ〈 ϖειχυλαδο νο 
Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο. 

5.2.17. Νοσ χασοσ εm θυε ο χανδιδατο τιϖερ συα ινσχριο ινδεφεριδα, ποδερ〈 σε mανιφεσταρ φορmαλmεντε πορ 
mειο δε ρεχυρσοσ αδmινιστρατιϖο πρεϖιστο νο συβιτεm 11.1, αλνεα さHざ δεστε Εδιταλ.  

 5.3. Dα δεϖολυο δο ϖαλορ δε ινσχριο  

 5.3.1. Ο ϖαλορ δε ινσχριο σερ〈 δεϖολϖιδο αο χανδιδατο εm χασοσ δε συσπενσο ε χανχελαmεντο δε χαργοσ ου 
δο Χονχυρσο Πβλιχο, αδιαmεντο θυε αχαρρετε αλτεραο δα δατα δα Προϖα Οβϕετιϖα, νοσ χασοσ δε δυπλιχιδαδε 
ου εξτεmπορανειδαδε δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο ου σιτυα⌡εσ ινεσπεραδασ θυε ιmποσσιβιλιτεm α 
ρεαλιζαο δα προϖα να δατα πρεϖιστα. 
5.3.2. Α δεϖολυο δο ςαλορ δε Ινσχριο πρεϖιστα νο συβιτεm 5.3.1 δεϖερ〈 σερ ρεθυεριδα πορ mειο δε 
φορmυλ〈ριο δε σολιχιταο δισπονιβιλιζαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, εm ατ 05 
(χινχο) διασ τεισ απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δο ατο θυε ενσεϕου ο χανχελαmεντο, συσπενσο ου α νο ρεαλιζαο 
δο χερταmε, πορ mειο δε ρεθυεριmεντο δε ρεστιτυιο δο ϖαλορ δα ινσχριο.  
5.3.2.1. Ο Φορmυλ〈ριο δε σολιχιταο δε δεϖολυο δο ϖαλορ δε Ινσχριο φιχαρ〈 δισπονϖελ δυραντε ο πραζο δε 20 
(ϖιντε) διασ τεισ χονταδοσ α παρτιρ δα δισπονιβιλιζαο δο ρεφεριδο φορmυλ〈ριο. 

5.3.3. Παρα οβτερ α δεϖολυο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ινφορmαρ νοmε ε νmερο δο βανχο, νοmε ε νmερο δα 
αγνχια χοm δγιτο ε νmερο δα χοντα χορρεντε χοm δγιτο, βεm χοmο ο νοmε χοmπλετο ε ΧΠΦ δο τιτυλαρ δα 
χοντα. 

5.3.4. Ο φορmυλ〈ριο δε ρεστιτυιο δεϖερ〈 σερ εντρεγυε ου ενϖιαδο, πελο χανδιδατο ου πορ τερχειρο, 
δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο ε ασσιναδο πελο χανδιδατο ε αχοmπανηαδο δα χ⌠πια δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε δο 
χανδιδατο, εm ενϖελοπε φεχηαδο, εm ατ 20 (ϖιντε) διασ τεισ απ⌠σ α δισπονιβιλιζαο δο φορmυλ〈ριο δε 
ρεσσαρχιmεντο, πορ υmα δασ σεγυιντεσ φορmασ: 

α) Να Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Πρεσιδεντε Αντνιο Χαρλοσ, ν≡ 6627, Υνιδαδε 
Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ εm Βελο Ηοριζοντε ΜΓ (αχεσσο πελα Αϖ. Αντνιο 
Αβραηο Χαραm, πορτο 2), νο ηορ〈ριο δασ 9η00 ◊σ 11η30 ου δασ 13η30 ◊σ 16η30 (εξχετο σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε 
φεριαδοσ), δεντρο δο πραζο πρεϖιστο νο συβιτεm 5.3.4 δεστε Εδιταλ. 

β) ςια ΣΕDΕΞ ου ΑΡ, ποσταδο νασ Αγνχιασ δοσ Χορρειοσ, χοm χυστο πορ χοντα δο χανδιδατο, ενδερεαδο ◊ 
Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ に ΕDΙΤΑΛ 01/2019 σιτυαδα ◊ Αϖ. Πρεσιδεντε Αντνιο Χαρλοσ, ν≡ 6627, 
Υνιδαδε Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ Ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ, Χαιξα 6985, ΧΕΠ 30.120−972, εm Βελο 
Ηοριζοντε ΜΓ. Νεσσε χασο, α δατα δα ποσταγεm δεϖερ〈 οβεδεχερ αο πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 5.3.4 δεστε 
Εδιταλ. 

http://dmae.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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5.3.5. Ο ενϖελοπε δεϖερ〈 χοντερ α ρεφερνχια δα σεγυιντε φορmα: 

 

5.3.6. Α δεϖολυο δο ϖαλορ δε ινσχριο σερ〈 προχεσσαδα εm ατ 20 (ϖιντε) διασ τεισ φινδαδο ο πραζο πρεϖιστο 
νο συβιτεm 5.3.4 πορ mειο δε δεπ⌠σιτο βανχ〈ριο να χοντα βανχ〈ρια ινδιχαδα να σολιχιταο, νοσ χασοσ εm θυε 
τοδοσ οσ δαδοσ ενχαmινηαδοσ εστιϖερεm χορρετοσ. 

5.3.7. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α ινφορmαο χορρετα ε χοmπλετα δε τοδοσ οσ δαδοσ 
ρεθυεριδοσ παρα α εϖεντυαλ δεϖολυο δο ςαλορ δε Ινσχριο, νο σε ποδενδο ατριβυιρ αο DΜΑΕ ε ◊ ΦΥΝDΕΠ α 
ρεσπονσαβιλιδαδε πελα ιmποσσιβιλιδαδε δε δεϖολυο χασο οσ δαδοσ σεϕαm ινσυφιχιεντεσ ου ινχορρετοσ. 

5.3.8. Σερ〈 δεϖολϖιδο αο χανδιδατο ο ϖαλορ δε ινσχριο παγο εm δυπλιχιδαδε ου φορα δο πραζο ου χοm ϖαλορ εm 
δεσχονφορmιδαδε χοm ο δο ϖαλορ δε ινσχριο, mεδιαντε ο πρεενχηιmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ρεστιτυιο δο 
ϖαλορ δα ινσχριο ε χοmπροϖαο δα εξτεmπορανειδαδε ου δα δυπλιχιδαδε δο παγαmεντο παρα ο mεσmο 
βολετο. 

5.3.8.1. Νοσ χασοσ ελενχαδοσ νο συβιτεm 5.3.8, ο χανδιδατο αρχαρ〈 χοm οσ χυστοσ βανχ〈ριοσ δο βολετο παρα ο 
προχεσσαmεντο δα δεϖολυο.  

5.3.8.2. Νο χασο πρεϖιστο νο συβιτεm 5.3.8 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρεθυερερ α ρεστιτυιο δο ϖαλορ δε 
ινσχριο εm ατ 10 (δεζ) διασ τεισ απ⌠σ ο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, πορ mειο δο ενϖιο δο ρεθυεριmεντο ε δα 
δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια δα δυπλιχιδαδε ε εξτεmπορανειδαδε δο παγαmεντο, ϖια ε−mαιλ 
χονχυρσοσ≅φυνδεπ.υφmγ.βρ, ϖια φαξ (31) 3409−6826, ου αινδα πεσσοαλmεντε ου πορ τερχειρο mυνιδο δε 
προχυραο χοm ποδερεσ εσπεχφιχοσ, να Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Πρεσιδεντε 
Αντνιο Χαρλοσ, Ν≡ 6627, Υνιδαδε Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ Ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ, Χαιξα 6985, ΧΕΠ 
30.120−972 εm Βελο Ηοριζοντε ΜΓ (αχεσσο πελα Αϖ. Αντνιο Αβραηο Χαραm, πορτο 2), νο ηορ〈ριο δασ 9η ◊σ 
11η30 ου δασ 13η30 ◊σ 16η30, (εξχετο σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε φεριαδοσ). 

5.3.8.3. Παρα δεϖολυο δε ϖαλορ πρεϖιστα νο συβιτεm 5.3.8 δεστε Εδιταλ, ο ρεθυεριmεντο ε α δοχυmενταο 
δεϖερο σερ εντρεγυεσ εm ενϖελοπε φεχηαδο ε ιδεντιφιχαδο. 

5.3.8.4. Παρα δεϖολυο δε ϖαλορ πρεϖιστα νο συβιτεm 5.3.8 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο ταmβm δεϖερ〈 ινφορmαρ 
οσ σεγυιντεσ δαδοσ: 

α) Νοmε χοmπλετο, νmερο δα ιδεντιδαδε ε νmερο δε συα ινσχριο νο Χονχυρσο. 

β) Νοmε ε νmερο δο βανχο, νοmε ε νmερο δα αγνχια χοm δγιτο, νmερο δα χοντα χορρεντε ε ΧΠΦ δο 
τιτυλαρ δα χοντα, χασο α χοντα σεϕα δε τερχειροσ. 

χ) Νmερο δε τελεφονεσ, χοm χ⌠διγο δε 〈ρεα ε ε−mαιλ παρα εϖεντυαλ χοντατο. 

5.3.9. Α δεϖολυο δο ϖαλορ δε ινσχριο παγο εm δυπλιχιδαδε ου φορα δο πραζο ου χοm θυαντια εm 
δεσχονφορmιδαδε χοm ο ϖαλορ δε ινσχριο εσταρ〈 συϕειτα ◊ αν〈λισε δο ρεθυεριmεντο ε δοχυmεντοσ 
χοmπροβατ⌠ριοσ ε χονσεθυεντε απροϖαο δα ΦΥΝDΕΠ. 

5.3.10. Ο χανδιδατο θυε νο ρεθυερερ α ρεστιτυιο δο ϖαλορ δε ινσχριο νο πραζο ε νασ φορmασ εσταβελεχιδασ 
νο συβιτεm 5.3 δεστε Εδιταλ νο ποδερ〈 ρεθυερ−λα ποστεριορmεντε. 

5.4. Dα Ισενο δο Παγαmεντο δο ςαλορ δε Ινσχριο 

5.4.1. Ο χανδιδατο θυε, εm ραζο δε λιmιτα⌡εσ δε ορδεm φινανχειρα, νο πυδερ αρχαρ χοm ο παγαmεντο δο 
ϖαλορ δε ινσχριο, σοβ πενα δε χοmπροmετιmεντο δο συστεντο πρ⌠πριο ε δε συα φαmλια ποδερ〈 ρεθυερερ 
ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο εξχλυσιϖαmεντε νο περοδο δε 04 δε δεζεmβρο δε 2019 ◊σ 09 
ηορασ ◊ 10 δε δεζεmβρο δε 2019 ◊σ 23 ηορασ ε 59 mινυτοσ.  

ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΕΠΑΡΤΑΜΕΝΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ℑΓΥΑ Ε ΕΣΓΟΤΟ DΕ ΥΒΕΡΛℜΝDΙΑ に ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 01/2019 
ΡΕΦΕΡ⊇ΝΧΙΑ: ΠΕDΙDΟ DΕ DΕςΟΛΥ∩℘Ο 
ΝΟΜΕ ΧΟΜΠΛΕΤΟ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 
Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 
ΧΑΡΓΟ ΠΑΡΑ Ο ΘΥΑΛ ΧΟΝΧΟΡΡΕΡℑ 
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5.4.2. Ο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο εσταρ〈 δισπονϖελ παρα πρεενχηιmεντο 
νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ νο περοδο χονσταντε δο ιτεm 5.4.1 δεστε Εδιταλ. 

5.4.3. Παρα ρεθυερερ α ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπροϖαρ υmα δασ 
χονδι⌡εσ: 

5.4.3.1. Α χονδιο δε δεσεmπρεγαδο ου νο τερ χονδι⌡εσ δε αρχαρ χοm ο παγαmεντο, χαραχτεριζαδα πελασ 
σεγυιντεσ σιτυα⌡εσ: 

α) Νο ποσσυιρ ϖνχυλο εmπρεγατχιο ϖιγεντε ρεγιστραδο εm Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ (ΧΤΠΣ). 

β) Νο ποσσυιρ ϖνχυλο εστατυτ〈ριο ϖιγεντε χοm ο ποδερ πβλιχο νοσ mβιτοσ mυνιχιπαλ, εσταδυαλ ου φεδεραλ. 

χ) Νο ποσσυιρ χοντρατο δε πρεσταο δε σερϖιοσ ϖιγεντε χοm ο ποδερ πβλιχο νοσ mβιτοσ mυνιχιπαλ, εσταδυαλ 
ου φεδεραλ. 

δ) Νο εξερχερ ατιϖιδαδε λεγαλmεντε ρεχονηεχιδα χοmο αυτνοmα. 

ε) νο τερ χονδι⌡εσ φινανχειρα ε αρχαρ χοm ο παγαmεντο. 

ヵくヴくンくヱくヱくàP;ヴ;àIﾗﾏヮヴﾗ┗;ヴà;àゲｷデ┌;N?ﾗàヮヴW┗ｷゲデ;àﾐ;à;ﾉｹﾐW;àさ;ざàSﾗàｷデWﾏàヵく4.3.1 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

α) Απρεσενταρ δεχλαραο δε πρ⌠πριο πυνηο, δαταδα ε ασσιναδα, να θυαλ ινφορmαρ〈 θυε νο ποσσυι ρεγιστρο εm 
συα Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ (ΧΤΠΣ) δε ϖνχυλο εmπρεγατχιο, θυανδο φορ ο χασο, ε 

β) Απρεσενταρ δοχυmεντο δε Χαδαστρο Γεραλ δε Εmπρεγαδοσ ε Dεσεmπρεγαδοσ εmιτιδοσ πελο Μινιστριο δο 
Τραβαληο (ΧΑΓΕD); 
5.4.3.1.2. Παρα χοmπροϖαρ ασ σιτυα⌡εσ πρεϖιστασ νασ αλνεασ さHざがàさIざ, さSざ さWざàδο ιτεm 5.4.3.1 δεστε Εδιταλ, ο 
χανδιδατο δεϖερ〈: 

α) απρεσενταρ δεχλαραο δε πρ⌠πριο πυνηο, δαταδα ε ασσιναδα, να θυαλ ινφορmαρ〈 θυε νο ποσσυι ϖνχυλο 
εστατυτ〈ριο χοm ο ποδερ πβλιχο νοσ mβιτοσ mυνιχιπαλ, εσταδυαλ ου φεδεραλ, θυανδο φορ ο χασο; ου ινφορmαρ 
θυε νο ποσσυι χοντρατο δε πρεσταο δε σερϖιοσ ϖιγεντε χοm ο ποδερ πβλιχο νοσ mβιτοσ mυνιχιπαλ, 
εσταδυαλ, φεδεραλ ου ινφορmαρ νο αυφεριρ θυαλθυερ τιπο δε ρενδα προϖενιεντε δε ατιϖιδαδε λεγαλmεντε 
ρεχονηεχιδα χοmο αυτνοmα ου ινφορmαρ θυε εm φυνο δα χονδιο φινανχειρα, νο ποδερ〈 αρχαρ χοm ο 
παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, σεm θυε χοmπροmετα ο συστεντο πρ⌠πριο ε δα φαmλια, χονφορmε mοδελο δο 
Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ.  

5.4.3.1.3 Α χονδιο δε mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 13.656, δε 30 δε αβριλ 
δε 2018 ε, συβσιδιαριαmεντε, δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.135, δε 26 δε ϕυνηο δε 2007, ου Λει Φεδεραλ ν≡ 13.392, 
δε 7 δε δεζεmβρο δε 1999, σερ〈 χαραχτεριζαδα πελα σεγυιντε σιτυαο: 

5.4.3.1.3.1. Παρα χοmπροϖαρ α σιτυαο πρεϖιστα νο ιτεm 5.4.3.1.3 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ 
δεχλαραο λεγϖελ, δαταδα ε ασσιναδα, να θυαλ ινφορmαρ〈 σερ mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δα 
Λει Φεδεραλ ν≡ 13.656, δε 30 δε αβριλ δε 2018 ε, συβσιδιαριαmεντε, δο Dεχρετο Φεδεραλ Ν≡ 6.135 δε 26 δε ϕυνηο 
δε 2007, ου εστ〈 να χονδιο δε δεσεmπρεγο νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 13.392, δε 07 δε δεζεmβρο δε 
1999, χονφορmε mοδελο δο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ. 

5.4.3.2. Α χονδιο δε ηιποσσυφιχινχια εχονmιχα φινανχειρα, χαραχτεριζαδα πελο ρεγιστρο δε ινσχριο νο 
Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ − Χαδ∨νιχο, δε θυε τρατα ο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 
6.135, δε 26 δε ϕυνηο δε 2007. 

5.4.3.2.1. Παρα χοmπροϖαρ α σιτυαο πρεϖιστα νο ιτεm 5.4.3.2 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εσταρ ινσχριτο νο 
Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ − Χαδ∨νιχο ε ινδιχαρ σευ Νmερο δε Ιδεντιφιχαο 
Σοχιαλ (ΝΙΣ) ϖ〈λιδο, ατριβυδο πελο Χαδ∨νιχο, νο ρεθυεριmεντο δε ισενο θυανδο δε σευ πρεενχηιmεντο. Παρα 
εστα σιτυαο νο σερ〈 νεχεσσ〈ριο ενχαmινηαρ δοχυmεντοσ φσιχοσ παρα ΦΥΝDΕΠ.  

5.4.3.2.2 Α ΦΥΝDΕΠ χονσυλταρ〈 ο ⌠ργο γεστορ δο Χαδ∨νιχο δο Μινιστριο δε Dεσενϖολϖιmεντο Σοχιαλ ε 
Χοmβατε α Φοmε − ΜDΣ, θυε φορνεχερ〈 α σιτυαο δο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ) ε χαραχτεριζαρ〈 ου 
νο α ισενο δο χανδιδατο. 

5.4.3.3 Α χονδιο δε δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα ε δοαδορ ρεγυλαρ δε σανγυε, χονφορmε πρεϖιστο να Λει 
Μυνιχιπαλ ν≡ 13.080 δε 11 δε αβριλ δε 2019, χαραχτεριζα δα σεγυιντε φορmα: 
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5.4.3.3.1 Dοαδορεσ δε Μεδυλα σσεα: Ενχαmινηαρ ο χοmπροϖαντε δα ινσχριο ε ο δοχυmεντο εξπεδιδο πελα 
εντιδαδε χολετορα, να φορmα εσταβελεχιδα νο ιτεm 5.4.4.1. Α ισενο σ⌠ σερ〈 ϖ〈λιδα παρα δοαδορεσ δε mεδυλα 
⌠σσεα θυε εστεϕαm χαδαστραδοσ εm εντιδαδεσ ρεχονηεχιδασ πελο Μινιστριο δα Σαδε, mεδιαντε απρεσενταο 
δε δοχυmεντο εξπεδιδο πελο Ρεγιστρο Ναχιοναλ δε Dοαδορεσ δε Μεδυλα σσεα (ΡDΕΟΜΕ). 

5.4.3.3.2 Dοαδορεσ δε Σανγυε: Ενχαmινηαρ ο χοmπροϖαντε δα ινσχριο ε ο δοχυmεντο εξπεδιδο πελα εντιδαδε 
χολετορα, να φορmα εσταβελεχιδα νο ιτεm 5.4.4.1. Α ισενο σ⌠ σερ〈 ϖ〈λιδα παρα οσ δοαδορεσ θυε τενηαm 
ρεαλιζαδο δοαο πελο mενοσ δυασ ϖεζεσ νο περοδο δε δοζε mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα δε πυβλιχαο δο Εδιταλ 
01/2019. 

5.4.4. Παρα ρεθυερερ α ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβεδεχερ αοσ σεγυιντεσ 
προχεδιmεντοσ: 

α) Πρεενχηερ α σολιχιταο δε ισενο ατραϖσ δο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, 
ινδιχανδο υmα δασ χονδι⌡εσ αβαιξο: 

β) Εm χασο δε ηιποσσυφιχινχια εχονmιχο−φινανχειρα χαραχτεριζαδα πελο ρεγιστρο δε ινσχριο νο Χαδ∨νιχο, 
βασταρ〈 ινφορmαρ ο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ に ΝΙΣ, να σολιχιταο δε ισενο. Παρα εστα σιτυαο νο σερ〈 
νεχεσσ〈ριο ενχαmινηαρ δοχυmεντοσ φσιχοσ παρα ΦΥΝDΕΠ.  

χ) Εm χασο δε δεσεmπρεγο ου comprovação de que não tem condições financeira e arcar com o 
pagamento sem que comprometa o sustento próprio e da família  ανεξαρ αο χοmπροϖαντε δε σολιχιταο δε 
ισενο α δοχυmενταο εξιγιδα παρα χοmπροϖαο δα χονδιο ινφορmαδα, νοσ τερmοσ εσταβελεχιδοσ νο ιτεm 
5.4.3.1 δεστε Εδιταλ ε σευσ συβιτενσ, ενχαmινηαρ να φορmα εσταβελεχιδα νο ιτεm 5.4.4.1. 

δ) Εm χασο δε δοαδορεσ δε mεδυλα ⌠σσεα ου δοαδορ ρεγυλαρ δε σανγυε, δεϖερ〈 ενχαmινηαρ ο χοmπροϖαντε 
δα ισενο ε ο δοχυmεντο εξπεδιδο πελασ εντιδαδεσ χολετορασ, νοσ τερmοσ εσταβελεχιδοσ νο ιτεm 5.4.3.3 ε 
σευσ συβιτενσ, να φορmα εσταβελεχιδα νο ιτεm 5.4.4.1.  

ε)  Εm χασο δε mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, δεϖερ〈 απρεσενταρ δεχλαραο λεγϖελ, δαταδα ε ασσιναδα, να 
θυαλ ινφορmαρ〈 σερ mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 13.656, δε 30 δε αβριλ δε 
2018, να φορmα εσταβελεχιδα νο ιτεm 5.4.4.1. 

5.4.4.1. Ο ενϖελοπε δεϖερ〈 χοντερ α ρεφερνχια  εσπεχιφιχαδα χονφορmε σεγυε αβαιξο ε σερ ενχαmινηαδο ατ ο 
λτιmο δια δο περοδο δε ισενο δισχριmιναδο νο ιτεm 5.4.1. 

 

α) Παρα α Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Πρεσιδεντε Αντνιο Χαρλοσ, ν≡ 6627, Υνιδαδε 
Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ εm Βελο Ηοριζοντε ΜΓ (αχεσσο πελα Αϖ. Αντνιο 
Αβραηο Χαραm, πορτο 2), νο ηορ〈ριο δασ 9η00 ◊σ 11η30 ου δασ 13η30 ◊σ 16η30 (εξχετο σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε 
φεριαδοσ), δεντρο δο πραζο πρεϖιστο νο συβιτεm 5.4.1 δεστε Εδιταλ. 

β) ςια ΣΕDΕΞ ου ΑΡ, ποσταδο νασ Αγνχιασ δοσ Χορρειοσ, χοm χυστο πορ χοντα δο χανδιδατο, ενδερεαδο ◊ 
Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ に ΕDΙΤΑΛ 01/2019 σιτυαδα ◊ Αϖ. Πρεσιδεντε Αντνιο Χαρλοσ, ν≡ 6627, 
Υνιδαδε Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ Ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ, Χαιξα 6985, ΧΕΠ 30.120−972, εm Βελο 
Ηοριζοντε ΜΓ. Νεσσε χασο, α δατα δα ποσταγεm δεϖερ〈 οβεδεχερ αο πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 5.4.1 δεστε 
Εδιταλ. 

5.4.5. Νο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 φιρmαρ δεχλαραο 
δε θυε  δεσεmπρεγαδο, νο σε ενχοντρα εm γοζο δε νενηυm βενεφχιο πρεϖιδενχι〈ριο δε πρεσταο 
χοντινυαδα, νο αυφερε νενηυm τιπο δε ρενδα に εξχετο α προϖενιεντε δε σεγυρο−δεσεmπρεγο, σε φορ ο χασο に ε 
θυε συα σιτυαο εχονmιχο−φινανχειρα νο ληε περmιτε παγαρ ο ρεφεριδο ϖαλορ σεm πρεϕυζο δο συστεντο 
πρ⌠πριο ου δε συα φαmλια, ρεσπονδενδο χιϖιλ ε χριmιναλmεντε πελο ιντειρο τεορ δε συα δεχλαραο. 

5.4.6. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο ελετρνιχο δε ισενο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
χανδιδατο θυε ρεσπονδερ〈 χιϖιλ ε χριmιναλmεντε πελο τεορ δασ αφιρmατιϖασ. 

ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ DΕΠΑΡΤΑΜΕΝΤΟ DΕ ℑΓΥΑ Ε ΕΣΓΟΤΟ DΟ ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ DΕ ΥΒΕΡΛℜΝDΙΑ に DΜΑΕ 
ΕDΙΤΑΛ 01/2019 
ΡΕΦΕΡ⊇ΝΧΙΑ: ΠΕDΙDΟ DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο 
ΝΟΜΕ ΧΟΜΠΛΕΤΟ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 
Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 
ΧΑΡΓΟ/ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ ΠΑΡΑ Ο ΘΥΑΛ ΧΟΝΧΟΡΡΕΡℑ 
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5.4.7. Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο αο χανδιδατο θυε: 

α) Dειξαρ δε εφετυαρ ο ρεθυεριmεντο δε ισενο πελα Ιντερνετ. 

β) Οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ. 

χ) Φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmεντο. 

δ) Πλειτεαρ α ισενο, σεm απρεσενταρ οσ δοχυmεντοσ πρεϖιστοσ νο ιτεm 5.4.3 δεστε Εδιταλ ε σευσ συβιτενσ. 

ε) Νο ινφορmαρ ο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ) χορρεταmεντε ου ινφορm〈−λο νασ σιτυα⌡εσ ινϖ〈λιδο, 
εξχλυδο, χοm ρενδα φορα δο περφιλ, δεσατυαλιζαδο, νο χαδαστραδο ου δε ουτρα πεσσοα ου νο ινφορm〈−λο. 

φ) Νο οβσερϖαρ πραζοσ παρα ποσταγεm ε εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ. 

γ) Νο απρεσενταρ δοχυmεντο εξπεδιδο πελα εντιδαδε χολετορα δε σανγυε χοmπροϖανδο α δοαο. 

η) Νο απρεσενταρ δοχυmεντο εξπεδιδο πελα εντιδαδε χολετορα δα mεδυλα ⌠σσεα.  

5.4.8. Χαδα χανδιδατο δεϖερ〈 ενχαmινηαρ ινδιϖιδυαλmεντε συα δοχυmενταο, σενδο ϖεδαδο ο ενϖιο δε 
δοχυmεντοσ δε mαισ δε υm χανδιδατο νο mεσmο ενϖελοπε. 

5.4.9. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο ε νασ 
δεχλαρα⌡εσ φιρmαδασ νοσ ιτενσ 5.4.3 ε σευσ συβιτενσ δεστε Εδιταλ σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
χανδιδατο. 

5.4.10. Α δεχλαραο φαλσα δε δαδοσ παρα φινσ δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο δετερmιναρ〈 ο 
χανχελαmεντο δα ινσχριο ε α ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, εm θυαλθυερ ποχα, σεm πρεϕυζο 
δασ σαν⌡εσ χιϖισ ε πεναισ χαβϖεισ πελο τεορ δασ αφιρmατιϖασ, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα. 

5.4.11. Νο σερ〈 αχειτα σολιχιταο δε ισενο δο παγαmεντο δε ϖαλορ δε ινσχριο ϖια φαξ, χορρειο ελετρνιχο ου 
θυαλθυερ ουτρα φορmα θυε νο σεϕα πρεϖιστα νεστε Εδιταλ. 

5.4.12. Α χοmπροϖαο δα τεmπεστιϖιδαδε δο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο 
σερ〈 φειτα πελο ρεγιστρο δα δατα δε ποσταγεm.  

5.4.13. Ο πεδιδο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο θυε νο ατενδερ α θυαισθυερ δασ εξιγνχιασ 
δετερmιναδασ νεστε Εδιταλ σερ〈 ινδεφεριδο, ασσεγυραδο αο χανδιδατο ο διρειτο δε ρεχυρσο πρεϖιστο νο ιτεm 11.1, 
;ﾉｹﾐW;àさ;ざàSWゲデWàESｷデ;ﾉく 
5.4.14. Α απυραο δο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο 
ονδε χονσταρο α λισταγεm δοσ χανδιδατοσ πορ νοmε εm ορδεm αλφαβτιχα, νmερο δε ινσχριο ε α ινφορmαο 
σοβρε δεφεριmεντο ου ινδεφεριmεντο, σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ 

ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο 
σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο 

5.4.15. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ συα σολιχιταο δε ισενο δεφεριδα τερ〈 συα ινσχριο εφετιϖαδα αυτοmατιχαmεντε 
νο χονχυρσο ε δεϖερ〈 χονσυλταρ ε χονφεριρ ο σευ Χοmπροϖαντε Dεφινιτιϖο δε Ινσχριο に ΧDΙ, εm χονφορmιδαδε 
χοm ο ιτεm 8 ε συβιτενσ δεστε Εδιταλ. 

5.4.16. Οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm σευσ πεδιδοσ δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο ινδεφεριδοσ ε 
θυε mαντιϖερεm ιντερεσσε εm παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο εφετυαρ συα ινσχριο αχεσσανδο ο λινκ δε 
ιmπρεσσο δα 2♠ (σεγυνδα) ϖια δο βολετο βανχ〈ριο, ιmπριmινδο−α ε εφετυανδο ο παγαmεντο δο ϖαλορ δε 
ινσχριο, χονφορmε δισποστο νο ιτεm 5.2.3 ε συβιτενσ. 

5.4.17. Χαβερ〈 ρεχυρσο χοντρα ο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, 
IﾗﾐaﾗヴﾏWàﾗàｷデWﾏàヱヱくヱà;ﾉｹﾐW;àさ;ざàSWゲデWàESｷデ;ﾉく 

5.4.18. Χονσταταδα α ιρρεγυλαριδαδε δα ινσχριο, α ινχλυσο δο χανδιδατο χοmο ισεντο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε 
χανχελαδα, χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα. 

 

6. DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο DΕ ΠΕΣΣΟΑ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

6.1. Ο χανδιδατο θυε εστιϖερ αmπαραδο πελο αρτιγο 37, ινχισο ςΙΙΙ, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, πελα Λει Φεδεραλ ν≡ 
7.853, δε 24 δε ουτυβρο δε 1989 ε ρεγυλαmενταδα πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999 
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ε συασ αλτερα⌡εσ, Λει Μυνιχιπαλ 5286 δε 16 δε ϕυληο δε 1991, ποδερ〈 χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ να 
χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια. 

6.1.1. Παρα φινσ δε ρεσερϖα δε ϖαγασ χονφορmε πρεϖιστο, χονσιδερα−σε πεσσοα χοm δεφιχινχια αθυελα θυε σε 
ενθυαδρα νασ χατεγοριασ δισχριmιναδασ νο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ Ν≡ 3.298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999 
χοmβιναδο χοm ο ενυνχιαδο δα Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια に ΣΤϑ, ασσιm δεφινιδασ: 

α) Dεφιχινχια φσιχα: αλτεραο χοmπλετα ου παρχιαλ δε υm ου mαισ σεγmεντοσ δο χορπο ηυmανο, αχαρρετανδο ο 
χοmπροmετιmεντο δα φυνο φσιχα, απρεσεντανδο−σε σοβ α φορmα δε παραπλεγια, παραπαρεσια, mονοπλεγια, 
mονοπαρεσια, τετραπλεγια, τετραπαρεσια, τριπλεγια, τριπαρεσια, ηεmιπλεγια, ηεmιπαρεσια, οστοmια, αmπυταο ου 
αυσνχια δε mεmβρο, παραλισια χερεβραλ, νανισmο, mεmβροσ χοm δεφορmιδαδε χονγνιτα ου αδθυιριδα, εξχετο 
ασ δεφορmιδαδεσ εσττιχασ ε ασ θυε νο προδυζαm διφιχυλδαδεσ παρα ο δεσεmπενηο δασ φυν⌡εσ. 

β) Dεφιχινχια αυδιτιϖα: περδα βιλατεραλ, παρχιαλ ου τοταλ, δε θυαρεντα ε υm δεχιβελ (δΒ) ου mαισ, αφεριδα πορ 
αυδιογραmα νασ φρεθυνχιασ δε 500 Ηζ, 1.000 Ηζ, 2.000 Ηζ ε 3.000 Ηζ. 

χ) Dεφιχινχια ϖισυαλ: χεγυειρα, να θυαλ α αχυιδαδε ϖισυαλ  ιγυαλ ου mενορ θυε 0,05 νο mεληορ οληο, χοm α 
mεληορ χορρεο ⌠πτιχα; α βαιξα ϖισο, θυε σιγνιφιχα αχυιδαδε ϖισυαλ εντρε 0,3 ε 0,5 νο mεληορ οληο, χοm α 
mεληορ χορρεο ⌠πτιχα; χασοσ νοσ θυαισ α σοmατ⌠ρια δα mεδιδα δο χαmπο ϖισυαλ εm αmβοσ οσ οληοσ φορ ιγυαλ 
ου mενορ θυε 60≡, ου οχορρνχια σιmυλτνεα δε θυαισθυερ χονδι⌡εσ αντεριορεσ. ςισο mονοχυλαρ. 

δ) Dεφιχινχια mενταλ: φυνχιοναmεντο ιντελεχτυαλ σιγνιφιχατιϖαmεντε ινφεριορ ◊ mδια, χοm mανιφεσταο αντεσ 
δοσ δεζοιτο ανοσ ε λιmιτα⌡εσ ασσοχιαδασ α δυασ ου mαισ 〈ρεασ δε ηαβιλιδαδεσ αδαπτατιϖασ, ταισ χοmο: 
χοmυνιχαο, χυιδαδο πεσσοαλ, ηαβιλιδαδεσ σοχιαισ; υτιλιζαο δοσ ρεχυρσοσ δα χοmυνιδαδε; σαδε ε σεγυρανα; 
ηαβιλιδαδεσ αχαδmιχασ; λαζερ ε τραβαληο.  

ε) Dεφιχινχια mλτιπλα: ασσοχιαο δε δυασ ου mαισ δεφιχινχιασ. 

6.2. Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, θυε πρετενδαm φαζερ υσο δασ πρερρογατιϖασ θυε ληεσ σο φαχυλταδασ πελα 
λεγισλαο,  ασσεγυραδο ο διρειτο δε ινσχριο παρα α ρεσερϖα δε ϖαγασ εm χονχυρσο πβλιχο, νοσ τερmοσ δο 
συβιτεm 3.2 δεστε Εδιταλ, δεϖενδο σερ οβσερϖαδα α χοmπατιβιλιδαδε δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο χοm α δεφιχινχια 
απρεσενταδα. 

6.3. Ασ δεφιχινχιασ δοσ χανδιδατοσ, αδmιτιδα α χορρεο πορ εθυιπαmεντοσ, αδαπτα⌡εσ, mειοσ ου ρεχυρσοσ 
εσπεχιαισ, δεϖεm περmιτιρ ο δεσεmπενηο αδεθυαδο δασ ατριβυι⌡εσ εσπεχιφιχαδασ παρα ο χαργο. 

6.3.1.  Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια παρα οσ χαργοσ θυε ποσσυεm Προϖα 
Πρ〈τιχα ου Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, δεϖερο οβσερϖαρ νο ρεγυλαmεντο δασ ρεσπεχτιϖασ προϖασ, α χοmπατιβιλιδαδε 
δα δεφιχινχια χοm α ατιϖιδαδε αϖαλιατιϖα. 

6.4. Νο ατο δα ινσχριο, ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 δεχλαραρ θυε εστ〈 χιεντε δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο 
παρα ο θυαλ πρετενδε σε ινσχρεϖερ ε θυε, νο χασο δε ϖιρ α εξερχ−λο, εσταρ〈 συϕειτο ◊ αϖαλιαο πελο 
δεσεmπενηο δεσσασ ατριβυι⌡εσ. 

6.5. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, σε απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, αλm δε φιγυραρ να λιστα δε 
χλασσιφιχαο δα αmπλα χονχορρνχια, τερ〈 σευ νοmε χονσταντε δα λιστα εσπεχφιχα δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 

6.6. Να φαλτα δε χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, εστασ σερο 
πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χονχυρσαδοσ δα αmπλα χονχορρνχια, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

6.7. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, δυραντε ο πρεενχηιmεντο δο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο ου ισενο, 
αλm δε οβσερϖαρ οσ προχεδιmεντοσ δεσχριτοσ νο ιτεm 5 δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈: 

α) Ινφορmαρ σερ πορταδορ δε δεφιχινχια. 

β) Σελεχιοναρ ο τιπο δε δεφιχινχια. 

χ) Εσπεχιφιχαρ α δεφιχινχια. 

δ) Ινφορmαρ σε νεχεσσιτα δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ ε ινδιχ〈−λασ, νοσ τερmοσ δο ♣ 1≡ δο 
αρτιγο 40 δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999 ε συασ αλτερα⌡εσ. 

ε) Μανιφεσταρ ιντερεσσε εm χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια. 
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6.8. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νο πρεενχηερ οσ χαmποσ εσπεχφιχοσ δο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε 
Ινσχριο ου Ισενο ε νο χυmπριρ ο δετερmιναδο νεστε Εδιταλ τερ〈 α συα ινσχριο προχεσσαδα χοmο χανδιδατο 
δε αmπλα χονχορρνχια ε νο ποδερ〈 αλεγαρ ποστεριορmεντε εσσα χονδιο παρα ρειϖινδιχαρ α πρερρογατιϖα λεγαλ. 

6.9. Παρα σολιχιταρ ινσχριο να ρεσερϖα δε ϖαγασ, ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 ενχαmινηαρ δυραντε ο 
περοδο δε ινσχριο, ο Λαυδο Μδιχο οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εξπεδιδο νο πραζο m〈ξιmο δε ατ 12 
(δοζε) mεσεσ δα δατα δο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια, χοm 
εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενα に ΧΙD, βεm χοmο α 
προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια. 

6.10. Ο Λαυδο Μδιχο δεϖερ〈 χοντερ τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ θυε περmιταm χαραχτεριζαρ α δεφιχινχια 
νασ χατεγοριασ δισχριmιναδασ νο Αρτ. 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ Ν≡ 3298/1999 χοmβιναδο χοm ο ενυνχιαδο δα 
Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια に ΣΤϑ. 

6.11. Ο Λαυδο Μδιχο δεϖερ〈 σερ εντρεγυε εm ενϖελοπε φεχηαδο, χοντενδο να παρτε εξτερνα ε φρονταλ δο 
ενϖελοπ
ε οσ 
σεγυιντε
σ δαδοσ:  

 

 

 

 

 

6.12. Ο Λαυδο Μδιχο δεϖερ〈 σερ εντρεγυε, διρεταmεντε πελο χανδιδατο ου πορ τερχειρο, δυραντε ο περοδο δε 
ινσχριο, δασ σεγυιντεσ φορmασ:  

α) Πεσσοαλmεντε ου πορ τερχειρο, να Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Πρεσιδεντε Αντνιο 
Χαρλοσ, Ν≡ 6627, Υνιδαδε Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ εm Βελο ΗοριζοντεにΜΓ 
(αχεσσο πελα Αϖ. Αντνιο Αβραηο Χαραm, πορτο 2), νο ηορ〈ριο δασ 9η00 ◊σ 11η30 ου δασ 13η30 ◊σ 16η30 
(εξχετο σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε φεριαδοσ).  
β) ςια ΣΕDΕΞ ου ΑΡ ◊ Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Πρεσιδεντε Αντνιο Χαρλοσ, Ν≡ 6627, 
Υνιδαδε Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ Ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ, Χαιξα 6985, ΧΕΠ 30.120−972 εm Βελο 
ΗοριζοντεにΜΓ.  

6.13. ΟDΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πελο εξτραϖιο ου ατρασο δοσ δοχυmεντοσ ενχαmινηαδοσ ϖια 
ΣΕDΕΞ ου ΑΡ. 

6.14. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, αλm δο ενϖιο δο Λαυδο Μδιχο ινδιχαδο νο συβιτεm 6.9 δεστε Εδιταλ, 
δεϖερ〈 ασσιναλαρ, νο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο ου νο Ρεθυεριmεντο δε Ισενο δε Παγαmεντο δο 
ςαλορ δε Ινσχριο, νοσ ρεσπεχτιϖοσ πραζοσ, α χονδιο εσπεχιαλ δε θυε νεχεσσιταρ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, 
θυανδο ηουϖερ.  

6.15. Οσ δοχυmεντοσ ινδιχαδοσ νο συβιτεm 6.9 δεστε Εδιταλ τερο ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο 
ε νο σερο δεϖολϖιδοσ.  

6.16. Ο Λαυδο Μδιχο σερ〈 χονσιδεραδο παρα αν〈λισε δο ενθυαδραmεντο πρεϖιστο νο Αρτ. 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ 
Ν≡ 3.298/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ, χοmβιναδο χοm ο ενυνχιαδο δα Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια に 
ΣΤϑ. 

6.16.1. Α αν〈λισε δοσ Λαυδοσ Μδιχοσ ρεαλιζαδα πελα Φυνδεπ  σοmεντε δοχυmενταλ, ου σεϕα, χονστιτυι εm 
εξαmιναρ σε ο δοχυmεντο απρεσενταδο εστ〈 εm χονφορmιδαδε χοm οσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νο ιτεm 6.9 
δεστε Εδιταλ.  
6.16.2. Α ινσπεο mδιχα παρα αϖαλιαο δο χανδιδατο χοm δεφιχινχια σερ〈 ρεαλιζαδα χονφορmε ιτεm 13.2 ε 
σευσ συβιτενσ.  

ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ DΕΠΑΡΤΑΜΕΝΤΟ DΕ ℑΓΥΑ Ε ΕΣΓΟΤΟ DΟ ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ DΕ ΥΒΕΡΛℜΝDΙΑ に DΜΑΕ  
ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 01/2019 
ΡΕΦΕΡ⊇ΝΧΙΑ: ΛΑΥDΟ Μ⊃DΙΧΟ 
ΝΟΜΕ ΧΟΜΠΛΕΤΟ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 
Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 
ΧΑΡΓΟ/ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ ΠΑΡΑ Ο ΘΥΑΛ ΧΟΝΧΟΡΡΕΡℑ 
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6.17. Περδερ〈 ο διρειτο δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ νεστε Εδιταλ αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, mεσmο 
θυε δεχλαραδα ταλ χονδιο να Φιχηα Ελετρνιχα δε Ισενο ου νο Ρεθυεριmεντο Ελετρνιχο δε Ινσχριο, ο 
χανδιδατο θυε:  
α) Νο εντρεγαρ ο λαυδο mδιχο ου εντρεγ〈−λο εm χ⌠πια νο αυτεντιχαδα. 

β) Εντρεγαρ ο Λαυδο Μδιχο φορα δο πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 6.9. 

χ) Εντρεγαρ ο Λαυδο Μδιχο σεm δατα δε εξπεδιο ου χοm δατα δε εξπεδιο συπεριορ αο πραζο m〈ξιmο δε 12 
(δοζε) mεσεσ δα δατα δο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ. 

δ) Εντρεγαρ Λαυδο Μδιχο θυε νο χοντενηα α εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο 
Ιντερναχιοναλ δε Dοενα に ΧΙD. 

ε) Εντρεγαρ Λαυδο Μδιχο θυε νο χοντενηα α εξπρεσσα ρεφερνχια δο mδιχο, συα εσπεχιαλιδαδε ε ρεγιστρο 

προφισσιοναλ. 

φ) Εντρεγαρ Λαυδο Μδιχο θυε νο χοντενηα ινφορmα⌡εσ συφιχιεντεσ θυε περmιταm χαραχτεριζαρ α δεφιχινχια 
νασ χατεγοριασ δισχριmιναδασ νο Αρτ. 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ Ν≡ 3.298/1999 χοmβιναδο χοm ο ενυνχιαδο δα 
Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια に ΣΤϑ.  

6.18. Οσ χανδιδατοσ θυε, δεντρο δο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ, νο ατενδερεm αοσ δισποσιτιϖοσ mενχιοναδοσ νο 
ιτεm 6 ε συβιτενσ δεστε Εδιταλ νο χονχορρερο ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σενδο 
ασσεγυραδο αο χανδιδατο ο διρειτο δε ρεχυρσο πρεϖιστο νο συβιτεm ヱヱくヱがà;ﾉｹﾐW;àさIざ δεστε Εδιταλ. 

6.19. Α ρεαλιζαο δε προϖασ νασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ πελο χανδιδατο χοm δεφιχινχια σερ〈 
χονδιχιοναδα ◊ λεγισλαο εσπεχφιχα ε ◊ ποσσιβιλιδαδε τχνιχα εξαmιναδα πελα ΦΥΝDΕΠ. 

6.20. Α λιστα δοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm οσ πεδιδοσ δε χονδι⌡εσ διφερενχιαδασ ε / ου τεmπο αδιχιοναλ 

δεφεριδοσ σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε 
ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο 
Μυνιχπιο. 

6.21. Σερ〈 ινδεφεριδο θυαλθυερ ρεχυρσο εm φαϖορ δε χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νο σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ 
χονσταντεσ δεστε Εδιταλ παρα ινσχριο νεστα χονδιο. 

6.22. Απ⌠σ α ποσσε δο χανδιδατο, α δεφιχινχια νο ποδερ〈 σερ αργυιδα παρα ϕυστιφιχαρ α χονχεσσο δε 
αποσενταδορια. 

7. ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο DΕ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ ΠΑΡΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΕ ΠΡΟςΑΣ  

7.1. Χονδι⌡εσ εσπεχιαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ ποδερο σερ ρεθυεριδασ ταντο παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια 
θυαντο παρα πεσσοασ θυε, εm ραζο δε αλγυmα λιmιταο τεmπορ〈ρια, τενηα νεχεσσιδαδε. 

7.2. Ο χανδιδατο ποδερ〈 ρεθυερερ, νο ατο δα ινσχριο ου νο mοmεντο δο πεδιδο δε ισενο δο ϖαλορ δε 
ινσχριο, ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα ο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ινδιχανδο ασ χονδι⌡εσ δε θυε νεχεσσιτα 
παρα α ρεαλιζαο δεστασ.  

7.2.1. Α ρεαλιζαο δε προϖασ νασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ πελο χανδιδατο, ασσιm χονσιδεραδασ αθυελασ 
θυε ποσσιβιλιταm α πρεσταο δο εξαmε ρεσπεχτιϖο, σερ〈 χονδιχιοναδα ◊ σολιχιταο δο χανδιδατο ε ◊ λεγισλαο 
εσπεχφιχα, δεϖενδο σερ οβσερϖαδα α ποσσιβιλιδαδε τχνιχα εξαmιναδα πελα ΦΥΝDΕΠ.  

7.2.2. Α ΦΥΝDΕΠ ασσεγυραρ〈 αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια λοχαισ δε φ〈χιλ αχεσσο, σεm βαρρειρασ αρθυιτετνιχασ 
ε, θυανδο φορ ο χασο, πεσσοασ, εθυιπαmεντοσ ε ινστρυmεντοσ παρα αυξλιο δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

7.2.3. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 ρεθυερερ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ (λεδορ, ιντρπρετε δε ΛΙΒΡΑΣ, προϖα 
αmπλιαδα, αυξλιο παρα τρανσχριο ου σαλα δε mαισ φ〈χιλ αχεσσο). Χασο νο ο φαα, σεϕαm θυαισ φορεm οσ mοτιϖοσ 
αλεγαδοσ, φιχα σοβ συα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε α οπο δε ρεαλιζαρ ου νο α προϖα σεm ασ χονδι⌡εσ 
εσπεχιαισ νο σολιχιταδασ.  

7.2.4. Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα εσχρεϖερ δεϖερ〈 ινδιχαρ συα χονδιο, 
ινφορmανδο, να σολιχιταο, θυε νεχεσσιτα δε αυξλιο παρα τρανσχριο δασ ρεσποστασ. Νεστε χασο, ο χανδιδατο 
τερ〈 ο αυξλιο δε υm φισχαλ, νο ποδενδο ο DΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ σερεm ρεσπονσαβιλιζαδοσ, σοβ θυαλθυερ αλεγαο 
πορ παρτε δο χανδιδατο, πορ εϖεντυαισ ερροσ δε τρανσχριο χοmετιδοσ πελο φισχαλ. 

http://www.uberlandia.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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7.3. Ο χανδιδατο θυε σολιχιταρ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαο δε προϖα δεϖερ〈 ασσιναλαρ, να Φιχηα 
Ελετρνιχα δε Ισενο ου νο Ρεθυεριmεντο Ελετρνιχο δε Ινσχριο, νοσ ρεσπεχτιϖοσ πραζοσ, α χονδιο εσπεχιαλ 
δε θυε νεχεσσιταρ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, θυανδο ηουϖερ.  

7.4. Ο χανδιδατο θυε εϖεντυαλmεντε νο προχεδερ χονφορmε δισποστο νο συβιτεm 7.3 δεστε Εδιταλ, νο 
ινδιχανδο νοσ φορmυλ〈ριοσ α χονδιο εσπεχιαλ δε θυε νεχεσσιτα, νο τερ〈 α χονδιο ατενδιδα.  

7.5. Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε τεmπο αδιχιοναλ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερ〈 ενχαmινηαρ 
ρεθυεριmεντο πορ εσχριτο, δαταδο ε ασσιναδο, αχοmπανηαδο δε παρεχερ εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα δα 〈ρεα δε συα 
δεφιχινχια, θυε ϕυστιφιχαρ〈 α νεχεσσιδαδε δο τεmπο αδιχιοναλ σολιχιταδο πελο χανδιδατο, νοσ τερmοσ δο ♣ 2≡ δο 
Αρτ. 40 δο Dεχρετο Φεδεραλ Ν≡ 3.298/1999, ατ ο τρmινο δο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ.  

7.6. Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ θυε σολιχιταρεm προϖα εσπεχιαλ εm Βραιλε, σερο οφερεχιδασ προϖασ νεσσε 
σιστεmα. 

7.7. Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ θυε σολιχιταρεm προϖα εσπεχιαλ αmπλιαδα σερο οφερεχιδασ προϖασ χοm 
ταmανηο δε λετρα χορρεσπονδεντε α χορπο 18 εm Α3. Ο παρτιχιπαντε χοm βαιξα ϖισο θυε, αλm δε προϖα 
αmπλιαδα, τιϖερ σολιχιταδο αυξλιο δε λεδορ ου τρανσχριτορ σερ〈 ατενδιδο εm σαλα ινδιϖιδυαλ. Σε νεχεσσ〈ρια υmα 
προϖα αmπλιαδα εm παπελ εσπεχιαλ ου φοντε συπεριορ α χορπο 18, ο χανδιδατο δεϖε ενϖιαρ λαυδο mδιχο 
εσπεχιφιχανδο α νεχεσσιδαδε δε φορmα ϕυστιφιχαδα. Ο νmερο δε χανδιδατοσ χοm προϖα αmπλιαδα θυε νο 
τιϖερεm σολιχιταδο αυξλιο δε λεδορ ου τρανσχριτορ σερ〈 δε, νο m〈ξιmο, 15 (θυινζε) πορ σαλα. 

7.8. Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια αυδιτιϖα θυε σολιχιταρεm χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερο οφερεχιδοσ ιντρπρετεσ δε 
ΛΙΒΡΑΣ σοmεντε παρα τραδυο δασ ινφορmα⌡εσ ε / ου οριεντα⌡εσ παρα ρεαλιζαο δα προϖα. 

7.9. Α χριτριο mδιχο δεϖιδαmεντε χοmπροϖαδο, ατραϖσ δε λαυδο mδιχο, ο χανδιδατο θυε νο εστιϖερ 
χονχορρενδο ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε θυε πορ αλγυmα ραζο νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο 
εσπεχιαλ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερ〈 ενϖιαρ ◊ ΦΥΝDΕΠ, δυραντε ο περοδο δε ινσχριο ο ρεθυεριmεντο 
δε πρ⌠πριο πυνηο, δαταδο ε ασσιναδο, ινδιχανδο ασ χονδι⌡εσ δε θυε νεχεσσιτα παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ ε 
ασ ραζ⌡εσ δε συα σολιχιταο, αχοmπανηαδο δο ρεσπεχτιϖο λαυδο mδιχο. Α χονχεσσο δο ατενδιmεντο εσπεχιαλ 
φιχα χονδιχιοναδα ◊ ποσσιβιλιδαδε τχνιχα εξαmιναδα πελα ΦΥΝDΕΠ.  

7.10. Α χανδιδατα λαχταντε θυε νεχεσσιταρ αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα ποδερ〈 φαζ−λο, δεσδε θυε 
ασσιm ο ρεθυειρα, χονφορmε ο δισποστο νο συβιτεm 7.10.1 δεστε Εδιταλ.  

7.10.1. Ασ σολιχιτα⌡εσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ δεϖερο σερ ρεαλιζαδασ δυραντε ο περοδο δε ινσχριο, πορ mειο 
δε ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ου ισενο ε ενχαmινηαρ ο Λαυδο mδιχο παρα ΦΥΝDΕΠ δε υmα δασ σεγυιντεσ 
φορmασ:  

α) Πεσσοαλmεντε ου πορ τερχειρο, να Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Πρεσιδεντε Αντνιο 
Χαρλοσ, Ν≡ 6627, Υνιδαδε Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ εm Βελο ΗοριζοντεにΜΓ 
(αχεσσο πελα Αϖ. Αντνιο Αβραηο Χαραm, πορτο 2), νο ηορ〈ριο δασ 9η00 ◊σ 11η30 ου δασ 13η30 ◊σ 16η30 
(εξχετο σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε φεριαδοσ).  
β) ςια ΣΕDΕΞ ου ΑΡ ◊ Γερνχια δε Χονχυρσοσ δα ΦΥΝDΕΠ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Πρεσιδεντε Αντνιο Χαρλοσ, Ν≡ 6627, 
Υνιδαδε Αδmινιστρατιϖα ΙΙ, 3≡ Ανδαρ, Χαmπυσ Παmπυληα δα ΥΦΜΓ, Χαιξα 6985, ΧΕΠ 30.120−972 εm Βελο 
ΗοριζοντεにΜΓ.  

7.10.2. Ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ α σολιχιταο νο πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 7.10.1 δεστε Εδιταλ, 
σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο, ποδερ〈 νο τερ α σολιχιταο ατενδιδα πορ θυεστ⌡εσ δε νο αδεθυαο δασ 
ινσταλα⌡εσ φσιχασ δο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ταλ αϖαλιαο σερ〈 ρεαλιζαδα πελα Χοορδεναο λοχαλ δο 
Χονχυρσο νο δια δα απλιχαο δασ προϖασ.  

7.10.3. Να ηιπ⌠τεσε δε νο χυmπριmεντο δο πραζο εστιπυλαδο νο συβιτεm 7.10.1 δεστε Εδιταλ, ο ατενδιmεντο ◊σ 
χονδι⌡εσ σολιχιταδασ φιχαρ〈 συϕειτο ◊ αν〈λισε δε ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε δο πεδιδο πελα ΦΥΝDΕΠ.  

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

7.10.5. Παρα αmαmενταο, α χριανα δεϖερ〈 περmανεχερ νο αmβιεντε α σερ δετερmιναδο πελα Χοορδεναο 
λοχαλ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο.  

7.10.6. Α χριανα δεϖερ〈 εσταρ αχοmπανηαδα σοmεντε δε υm αδυλτο ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα γυαρδα (φαmιλιαρ ου 
τερχειρο ινδιχαδο πελα χανδιδατα), ε α περmαννχια τεmπορ〈ρια δεσσε αδυλτο, εm λοχαλ απροπριαδο, σερ〈 
αυτοριζαδα πελα Χοορδεναο δεστε Χονχυρσο.  
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7.10.7. Α χανδιδατα, δυραντε ο περοδο δε αmαmενταο, σερ〈 αχοmπανηαδα δε υmα φισχαλ, δο σεξο φεmινινο, 
δα ΦΥΝDΕΠ θυε γαραντιρ〈 θυε συα χονδυτα εστεϕα δε αχορδο χοm οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ.  

7.10.8. Νοσ mοmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ αmαmενταο, α χανδιδατα λαχταντε ποδερ〈 αυσενταρ−σε 
τεmποραριαmεντε δα σαλα δε προϖα, αχοmπανηαδα δε υmα φισχαλ.  

7.10.9. Α αmαmενταο δαρ−σε−〈 νοσ mοmεντοσ εm θυε σε φιζερεm νεχεσσ〈ριοσ ε να σαλα ρεσερϖαδα παρα 
αmαmενταο φιχαρο σοmεντε α χανδιδατα λαχταντε, α χριανα ε υmα φισχαλ, σενδο ϖεδαδα α περmαννχια δε 
βαβ〈σ ου θυαισθυερ ουτρασ πεσσοασ θυε τενηαm γραυ δε παρεντεσχο ου δε αmιζαδε χοm α χανδιδατα. 

7.10.10. Α ΦΥΝDΕΠ νο δισπονιβιλιζαρ〈 αχοmπανηαντε παρα γυαρδα δε χριανα, δεϖενδο α χανδιδατα λαχταντε 
λεϖαρ αχοmπανηαντε παρα ταντο, σοβ πενα δε νο ποδερ ρεαλιζαρ ασ προϖασ. 

8. DΑ ΧΟΜΠΡΟςΑ∩℘Ο DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

8.1. Α ΦΥΝDΕΠ διϖυλγαρ〈 νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, παρα χονσυλτα ε ιmπρεσσο 
πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, ατ 5 (χινχο) διασ τεισ αντεσ δα δατα δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο Χοmπροϖαντε 
Dεφινιτιϖο δε Ινσχριο (ΧDΙ), θυε χοντερ〈 α δατα, ο ηορ〈ριο ε λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

8.2. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο χονσυλταρ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ ασ ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ αο ηορ〈ριο ε λοχαλ δα προϖα. 

8.3. Νο ΧDΙ εσταρο εξπρεσσοσ νοmε χοmπλετο δο χανδιδατο, Ν≡ δε ινσχριο, νοmε ε χ⌠διγο δο χαργο παρα ο 
θυαλ χονχορρε, νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, δατα δε νασχιmεντο, α δατα, ο ηορ〈ριο, ο λοχαλ δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ (εσχολα/πρδιο/σαλα) ε ουτρασ οριεντα⌡εσ τεισ αο χανδιδατο. 

8.4. ⊃ οβριγαο δο χανδιδατο χονφεριρ νο ΧDΙ σευ νοmε, ο νmερο δο δοχυmεντο υτιλιζαδο να ινσχριο, α σιγλα 
δο ⌠ργο εξπεδιδορ, βεm χοmο α δατα δε νασχιmεντο. 

8.5. Εϖεντυαισ ερροσ δε διγιταο οχορριδοσ δυραντε ο πρεενχηιmεντο δο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο ου ισενο ταισ 
χοmο: νοmε δο χανδιδατο, νοmε σοχιαλ ε χοδινοmε, νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε υτιλιζαδο να 
ινσχριο, σιγλα δο ⌠ργο εξπεδιδορ ου να δατα δε νασχιmεντο, δεϖερο σερ χορριγιδοσ πελο πρ⌠πριο χανδιδατο 
διρεταmεντε νο σιστεmα δισπονϖελ νο σιτε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, εm mινηασ ινσχρι⌡εσ, χλιχαρ να 
ινσχριο ε ρεαλιζαρ α χορρεο δοσ δαδοσ πεσσοαισ ατ ο δια 14 δε φεϖερειρο δε 2020.  

8.5.1. Απ⌠σ ο δια 14 δε φεϖερειρο δε 2020 ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ σερο δεφινιτιϖασ παρα εστε Χονχυρσο 
Πβλιχο ε νο ποδερο σερ αλτεραδασ ου ρετιφιχαδασ 

8.5.1.1.  Ο DΜΑΕ ε ΦΥΝDΕΠ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ εϖεντυαισ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο δεχορρεντεσ δε νο 
οβσερϖνχια νο ιτεm 8.5.  

8.5.1.2. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο αχερχα δα χορρεο δε δαδοσ πρεϖιστα νο ιτεm 8.5.  

8.6. Ο χανδιδατο θυε νο ρεαλιζαρ α χορρεο δοσ δαδοσ πεσσοαισ, ατ α δατα πρεϖιστα νο ιτεm 8.5, νο ποδερ〈 
αλεγαρ ποστεριορmεντε εσσα χονδιο παρα ρειϖινδιχαρ α πρερρογατιϖα λεγαλ. 

8.7. Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερο εφετυαδασ αλτερα⌡εσ ε / ου ρετιφιχα⌡εσ, ρελατιϖοσ αο χαργο βεm χοmο ◊ 
χονδιο εm θυε χονχορρε (ϖαγασ δε αmπλα χονχορρνχια ου ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου νεγροσ ε 
παρδοσ) χονφιρmαδοσ ε τρανσmιτιδοσ πελο χανδιδατο νο ρεθυεριmεντο δε ισενο ου νο φορmυλ〈ριο ελετρνιχο 
δε ινσχριο. 

 

9. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ 

9.1. Dα δατα ε δο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ ε Προϖασ δε Ρεδα⌡εσ: 

9.1.1. Ο χονχυρσο πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 χοmποστο δασ εταπασ πρεϖιστασ νο ιτεm 1.3 ε σευσ 
συβιτενσ.  

9.1.2. Α απλιχαο δα Προϖα Οβϕετιϖα οχορρερ〈 νο δια 09 δε φεϖερειρο δε 2020 ε σερ〈 ρεαλιζαδα νο Μυνιχπιο δε 
Υβερλνδια, σενδο 04 (θυατρο) ηορασ δε προϖασ παρα τοδοσ χαργοσ.  

9.1.3. Α χονφιρmαο δα δατα δε ρεαλιζαο δα Προϖα σερ〈 διϖυλγαδα ε δισπονιβιλιζαδα νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ 
ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ ε  ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ. 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.dmae.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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9.1.4. Ηαϖενδο αλτεραο δα δατα πρεϖιστα, ασ προϖασ ποδερο οχορρερ εm σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ου φεριαδοσ.  

9.1.5. Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρεαλιζαρ ασ προϖασ εm δατα, λοχαλ ε ηορ〈ριοσ δεφινιδοσ νο Χοmπροϖαντε 
Dεφινιτιϖο δε Ινσχριο δε θυε τρατα ο συβιτεm 8.1 δεστε Εδιταλ. 

9.1.6. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο αχερχα δα δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα, 
παρα φινσ δε ϕυστιφιχατιϖα δε συα αυσνχια. 

9.1.7. Χασο ο νmερο δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ εξχεδα ◊ οφερτα δε λοχαισ αδεθυαδοσ, α ΦΥΝDΕΠ ρεσερϖα−σε ο 
διρειτο δε αλοχ〈−λοσ εm χιδαδεσ πρ⌠ξιmασ ◊σ δετερmιναδασ παρα απλιχαο δασ προϖασ, νο ασσυmινδο, 
εντρεταντο, θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε θυαντο αο τρανσπορτε ε αλοϕαmεντο δεσσεσ χανδιδατοσ.  

9.2. Dα Προϖα Οβϕετιϖα: 

9.2.1. Α Προϖα Οβϕετιϖα δεστε Χονχυρσο σερ〈 δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, ε σερ〈 απλιχαδα α τοδοσ οσ 
χαργοσ νο δια 09 δε φεϖερειρο δε 2020.  

9.2.2. Α Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 χοmποστα δα σεγυιντε φορmα:  

α) 5≡ δο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε Φυνδαmενταλ Χοmπλετο: 30 (τριντα) θυεστ⌡εσ δε mλτιπλα εσχοληα;  

β) Νϖελ Μδιο / Τχνιχο: 40 (θυαρεντα) θυεστ⌡εσ δε mλτιπλα; 

δ) Νϖελ Συπεριορ: 45 (θυαρεντα ε χινχο) θυεστ⌡εσ δε mλτιπλα εσχοληα; 

9.2.3. Χαδα θυεστο δα Προϖα Οβϕετιϖα τερ〈 4 (θυατρο) αλτερνατιϖασ δε ρεσποστα, δεϖενδο σερ mαρχαδα χοmο 
ρεσποστα απενασ 1 (υmα) αλτερνατιϖα πορ θυεστο. 

9.2.4. Ασ 〈ρεασ δε χονηεχιmεντο ε ο νmερο δε θυεστ⌡εσ δα Προϖα Οβϕετιϖα εστο δεφινιδοσ νοσ Ανεξο Ι δεστε 
Εδιταλ. 

9.2.5. Ασ θυεστ⌡εσ δα Προϖα Οβϕετιϖα ϖερσαρο σοβρε ασ Ρεφερνχιασ δε Εστυδο χοντιδασ νο Ανεξο ςΙΙ δεστε 
Εδιταλ.  

9.2.6. Α Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 αϖαλιαδα να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 30 (τριντα) ποντοσ, δε 0 (ζερο) α 50 (χινθυεντα) 
ποντοσ, ε δε 0 (ζερο) α 60 (σεσσεντα) ποντοσ, χονφορmε ο νϖελ δε εσχολαριδαδε, πορ προχεσσο ελετρνιχο, σενδο 
ατριβυδοσ οσ ποντοσ παρα χαδα ρεσποστα χορρετα, χονφορmε Ανεξο ΙΙ. 

9.2.7. Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο να Προϖα Οβϕετιϖα ο χανδιδατο θυε ατενδερ α ποντυαο πρεϖιστα νο Ανεξο ΙΙ 
ε νο ζεραρ νενηυm δοσ χοντεδοσ δα προϖα. 

9.2.8. Σερ〈 εξχλυδο δεστε Χονχυρσο ο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ α ποντυαο mνιmα εξιγιδα παρα απροϖαο 
νοσ τερmοσ δο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 

 

9.3. Dα Προϖα Ρεδαο: 

9.3.1. Ασ προϖασ σερο απλιχαδασ να mεσmα δατα ε ηορ〈ριο δε ρεαλιζαο δα Προϖα Οβϕετιϖα παρα οσ χανδιδατοσ 
δοσ χαργοσ δε Νϖελ Συπεριορ, σενδο δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο. 

9.3.2. Α Προϖα Ρεδαο σερ〈 χοmποστα δε υmα ρεδαο, θυε δεϖερ〈 σερ ελαβοραδα χοm νο mνιmο 15 λινηασ 
παρα θυε σεϕα χορριγιδα. Σε ο χανδιδατο νο ατινγιρ εσσε νmερο δε λινηασ, α ελε σερ〈 ατριβυδα νοτα ζερο να 
Ρεδαο. 

9.3.2.1 Α προϖα Ρεδαο δεϖερ〈 σερ ελαβοραδα χοm νο mνιmο 15 ε νο m〈ξιmο 30 λινηασ.  

9.3.3. Ο θυε φορ εσχριτο αλm δο εσπαο δεστιναδο αο χανδιδατο νο σερ〈 χονσιδεραδο, σενδο ο χανδιδατο 
πεναλιζαδο πελοσ προβλεmασ δε χοmπρεενσο δε συα ρεσποστα (ΠΟ, Μ, Σς, ΧΧ ε ΧΠ). 

9.3.4. Σερο χορριγιδασ ασ Ρεδα⌡εσ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε mεληορεσ χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα δε 
Μλτιπλα Εσχοληα, χονσιδερανδο ο θυαντιτατιϖο πρεϖιστο νο Ανεξο ΙΙΙ. 

9.3.5. Αο τοταλ δο νmερο δε Ρεδα⌡εσ α χορριγιρ, χονφορmε εσταβελεχιδο νο Ανεξο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ, σερο 
αχρεσχιδασ αθυελασ χορρεσπονδεντεσ αοσ χανδιδατοσ χυϕασ νοτασ εmπαταρεm χοm ο λτιmο χλασσιφιχαδο να 
λισταγεm γεραλ.  

9.3.6. Α ρεδαο δεϖερ〈 εϖιδενχιαρ ο δοmνιο δα λινγυαγεm, ο απροφυνδαmεντο δο πενσαmεντο ε α χαπαχιδαδε 
δε αργυmενταο δο χανδιδατο: 
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ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΧΟΡΡΕ∩℘Ο 

ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΑςΑΛΙΑDΟΣ DΕ ΑΧΟΡDΟ ΧΟΜ 

Α ΝΟΡΜΑ ΠΑDΡ℘Ο 
ΤΟΤΑΛ DΕ ΠΟΝΤΟΣ 

ΠΟΝΤΟΣ DΕΣΧΟΝΤΑDΟΣ 

ΠΟΡ ΕΡΡΟ 

Ποντυαο, ορτογραφια ε απρεσενταο 

(λεγιβιλιδαδε, ρεσπειτο ◊σ mαργενσ ε 

ινδιχαο δε παρ〈γραφοσ) に (ΠΟ) 

4,0 ποντοσ 0,25 ποντο 

Μορφοσσινταξε (mορφολογια ε σινταξε) に 

(Μ) 
4,0 ποντοσ 0,25 ποντο 

Σελεο ϖοχαβυλαρ( αδεθυαο ϖοχαβυλαρ 

ε αδεθυαο ◊ σιτυαο λινγυστιχα ε 

αυσνχια δε mαρχα δα οραλιδαδε) に (Σς)  

2,0 ποντοσ 0,50 ποντο 

Χοεσο ε χοερνχια (χονεξο ε ρελαο 

λ⌠γιχα εντρε ασ ιδειασ, ασσιm χοmο συα 

διστριβυιο εντρε ασ παρτεσ δο τεξτο) に 

(ΧΧ) 

5,0 ποντοσ 1,0 ποντο 

Χοmπρεενσο ε χονηεχιmεντο δο 

χοντεδο προποστο (ρελεϖνχια ε 

προπριεδαδε δε ρεσποστα ◊ τεm〈τιχα ε αο 

τιπο δε γνερο τεξτυαλ σολιχιταδο) に (ΧΠ) 

5,0 ποντοσ 1,0 ποντο 

ΤΟΤΑΛ 20 ποντοσ に 

 

9.3.7. Α Προϖα δε ρεδαο τερ〈 ο ϖαλορ δε 20 (ϖιντε) ποντοσ.  

9.3.8. Σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ ο mνιmο δε 10 (δεζ ποντοσ) δο τοταλ δοσ 
ποντοσ δα Προϖα ρεδαο. 

9.3.9.  Α ρεδαο ρεχεβερ〈 νοτα 0 (ζερο) σε απρεσενταρ υmα δασ χαραχτερστιχασ α σεγυιρ: 
α) χυϕο χοντεδο ϖερσαρ σοβρε τεmα διϖερσο δο εσταβελεχιδο;  
β) χονσιδεραδα ιλεγϖελ ου δεσενϖολϖιδα εm φορmα δε δεσενηοσ, νmεροσ, ϖερσοσ, χοm εσπααmεντο εξχεσσιϖο 
εντρε λετρασ, παλαϖρασ ε παρ〈γραφοσ, βεm χοmο εm χ⌠διγοσ αληειοσ ◊ νορmα−παδρο δα Λνγυα Πορτυγυεσα ου 
εm ιδιοmα διϖερσο;  
χ) χυϕο τεξτο απρεσεντε θυαλθυερ τιπο δε ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο;  
δ) θυε νο ατινγιρ ο νmερο mνιmο δε 15 λινηασ εσταβελεχιδο;  
ε) θυε φορ ρεδιγιδα φορα δο εσπαο δεφινιδο;  
φ) θυε νο φορ εσχριτα χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα; ε  
γ) θυε τιϖερ υσο δε χορρετιϖοσ. 
η) θυε νο ασσιναρ ου πρεενχηερ χορρεταmεντε οσ δαδοσ πεσσοαισ δο χαδερνο δεφινιτιϖο δα προϖα Ρεδαο.  
9.3.10. Σερ〈 αδοταδο προχεσσο θυε ιmπεα α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο πορ παρτε δα βανχα εξαmιναδορα, 
γαραντινδο−σε ο σιγιλο δο ϕυλγαmεντο. 
9.3.11. Να Προϖα Ρεδαο, ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρεγιστραρ σευ νοmε, νmερο δε ινσχριο ου ασσινατυρα 
εm λυγαρ / χαmπο εσπεχιφιχαmεντε ινδιχαδο, σοβ πενα δε ανυλαο δα συα προϖα ε χονσεθυεντε ελιmιναο. 
9.3.12. Σερο χορριγιδασ ασ προϖασ δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να ρεσερϖα δε ϖαγα να χονδιο δε πεσσοα χοm 
δεφιχινχια, θυε φορεm απροϖαδοσ ε mεληορεσ χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, χονσιδερανδο ο θυαντιτατιϖο 
πρεϖιστο νο ιτεm Ανεξο ΙΙΙ.  
9.3.13. Σερο χορριγιδασ ασ προϖασ δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να ρεσερϖα δε ϖαγα να χονδιο δε Νεγροσ (πρετοσ ε 
παρδοσ) θυε φορεm απροϖαδοσ ε mεληορεσ χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, χονσιδερανδο ο θυαντιτατιϖο πρεϖιστο 
νο ιτεm Ανεξο ΙΙΙ.  
 
 

9.4. Dασ χονδι⌡εσ δε ρεαλιζαο δασ Προϖασ: 
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9.4.1. Ασ προϖασ σερο απλιχαδασ εm Υβερλνδια ΜΓ, νο δια 09 δε φεϖερειρο δε 2020, φιχανδο εστα δατα 
συβορδιναδα ◊ δισπονιβιλιδαδε δε λοχαισ αδεθυαδοσ ◊ ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

9.4.2. Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα ασ προϖασ, δεϖενδο σερ ελιmιναδο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο ο 
χανδιδατο αυσεντε πορ θυαλθυερ mοτιϖο. 

9.4.3. Α δυραο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ παρα τοδοσ οσ χαργοσ σερ〈 δε 04 (θυατρο) ηορασ.  

9.4.4. Νο ηαϖερ〈 προρρογαο δο τεmπο δε δυραο δασ προϖασ, σαλϖο νασ ηιπ⌠τεσεσ πρεϖιστασ νο συβιτεm 7.5.  

9.4.5. Περοδο δε Σιγιλο に Νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο σε αυσενταρ εm δεφινιτιϖο δα σαλα δε προϖασ αντεσ δε 
δεχορριδασ 2(δυασ) ηορα δο ινχιο δασ προϖασ. 

9.4.6. Αο τερmιναρ α Προϖα Οβϕετιϖα δε Μλτιπλα Εσχοληα ε Προϖα Ρεδαο θυανδο φορ ο χασο, ο χανδιδατο 
εντρεγαρ〈 αο φισχαλ ο Χαδερνο δε Προϖασ, ο Χαρτο δε Ρεσποστασ ε ο χαδερνο δε Προϖα Ρεδαο δεϖιδαmεντε 
ασσιναδοσ νοσ λοχαισ απροπριαδοσ.   

9.4.7. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 φαζερ ανοταο δε θυεστ⌡εσ ου ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ νο 
Χοmπροϖαντε Dεφινιτιϖο δε Ινσχριο (ΧDΙ) ου εm θυαισθυερ ουτροσ mειοσ, θυε νο οσ περmιτιδοσ νεστε Εδιταλ ε 
εσπεχιφιχαδοσ να χαπα δα προϖα. 

9.4.8. Ο τεmπο δε δυραο δασ προϖασ αβρανγε, ασσινατυρα δα Φοληα δε Ρεσποστασ ε α τρανσχριο δασ ρεσποστασ 
δο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα Οβϕετιϖα (Φοληα δε Ρεσποστασ ε ρασχυνηο) ε δο ρασχυνηο δα Προϖα Ρεδαο 
παρα ο Χαδερνο δεφινιτιϖο. 

9.4.8.1. Ο σιναλ σονορο παρα ινχιο δασ προϖασ σερ〈 εmιτιδο ατ 15 mινυτοσ απ⌠σ ο φεχηαmεντο δο πορτο. Εστε 
τεmπο σερ〈 δεστιναδο παρα ρεχεπο ε ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο θυε τενηα εντραδο νο πρδιο νο ηορ〈ριο 
λιmτροφε, αβερτυρα δο παχοτε δε προϖασ νασ σαλασ ε συα διστριβυιο, χοm ο ϖερσο δο Χαδερνο δε Προϖασ σοβρε α 
mεσα. 

9.4.8.2. Σερ〈 ελιmιναδο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ 
πορτ⌡εσ. 

9.4.9. Νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο πρεσταρ προϖασ φορα δα δατα, δο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο ου δο εσπαο 
φσιχο δετερmιναδο πελα ΦΥΝDΕΠ. 

9.4.10. Ο ινγρεσσο δο χανδιδατο να σαλα παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ σοmεντε σερ〈 περmιτιδο δεντρο δο ηορ〈ριο 
εσταβελεχιδο πελα ΦΥΝDΕΠ, ινφορmαδο νο ΧDΙ ε διϖυλγαδο να φορmα πρεϖιστα νο Εδιταλ. 

9.4.11. Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ αοσ λοχαισ δε προϖα 60 (σεσσεντα) mινυτοσ αντεσ δο ηορ〈ριο πρεϖιστο 
παρα ο ινχιο δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, mυνιδοσ δο οριγιναλ δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ χοm φοτο, 
χανετα εσφερογρ〈φιχα αζυλ ου πρετα, φαβριχαδα εm mατεριαλ τρανσπαρεντε ε πρεφερενχιαλmεντε δο Χοmπροϖαντε 
Dεφινιτιϖο δε Ινσχριο に ΧDΙ ου δο βολετο οριγιναλ θυιταδο χοm χοmπροϖαντε δε παγαmεντο. 

9.4.12. Οσ χανδιδατοσ νο ποδερο υτιλιζαρ−σε, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, δε λαπισειρα, χορρετιϖοσ ου λ〈πισ−βορραχηα 
ου ουτρο mατεριαλ διστιντο δο χονσταντε νο συβιτεm 9.4.11. 

9.4.13. Νο χασο δε περδα, ρουβο ου να φαλτα δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο χοm ο θυαλ σε ινσχρεϖευ νεστε 
Χονχυρσο Πβλιχο, ο χανδιδατο ποδερ〈 απρεσενταρ ουτρο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο εθυιϖαλεντε, χονφορmε 
δισποστο νο συβιτεm 9.4.14 δεστε Εδιταλ. 

9.4.14. Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ: Χδυλα Οφιχιαλ δε Ιδεντιδαδε (ΡΓ), Χαρτειρα 
εξπεδιδα πορ ργο ου Χονσεληο δε Χλασσε (ΟΑΒ, ΧΡΠ, ετχ.), Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ, 
Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα χοm φοτο, Χαρτειρα δε Μοτοριστα χοm φοτο ε Πασσαπορτε, ϖ〈λιδοσ.   

9.4.14.1 Τενδο εm ϖιστα α νεχεσσιδαδε δε ιδεντιφιχαο χιϖιλ δοσ χανδιδατοσ νο απενασ νο ινγρεσσο νοσ λοχαισ 
δε Προϖασ χοmο ταmβm δυραντε α ρεαλιζαο δασ Προϖασ, ε εm ραζο δα προιβιο δο υσο δε χελυλαρεσ ε 
απαρεληοσ ελετρνιχοσ, φιχα ϖεδαδα α απρεσενταο πελο χανδιδατο εξχλυσιϖαmεντε δα Χαρτειρα Ναχιοναλ δε 
Ηαβιλιταο εm mειο ελετρνιχο (ΧΝΗ ελετρνιχα) ου δο Ε−Ττυλο. Παρα φινσ δε ιδεντιφιχαο χιϖιλ ο χανδιδατο 
οβριγατοριαmεντε δεϖερ〈 απρεσενταρ δοχυmεντο οριγιναλ χοm φοτο ε εm mειο φσιχο, δεντρε αθυελεσ αδmιτιδοσ 
νο συβιτεm 9.4.14 δεστε εδιταλ. 
9.4.15. Ο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δεϖερ〈 εσταρ εm περφειτα χονδιο α φιm δε περmιτιρ, χοm χλαρεζα, α 
ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο ε δεϖερ〈 χοντερ, οβριγατοριαmεντε, φιλιαο, φοτογραφια, δατα δε νασχιmεντο ε 
ασσινατυρα. 
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9.4.16. Νο σερ〈 ρεαλιζαδα α ιδεντιφιχαο διγιταλ δο χανδιδατο θυε νο εστιϖερ πορτανδο δοχυmεντοσ δε 
ιδεντιδαδε ου δοχυmεντο χοm πραζο δε ϖαλιδαδε ϖενχιδο, ιλεγϖεισ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε / ου δανιφιχαδοσ. 

9.4.17. Ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο οφιχιαλ χονφορmε δεσχριτο νο συβιτεm 
9.4.14 δεστε Εδιταλ νο ποδερ〈 φαζερ α προϖα. 

9.4.18. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 απορ συα ασσινατυρα να λιστα δε πρεσενα δε αχορδο χοm αθυελα χονσταντε νο σευ 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε απρεσενταδο. 

9.4.19. Dεποισ δε ιδεντιφιχαδο ε ινσταλαδο, ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 δειξαρ α σαλα mεδιαντε χονσεντιmεντο 
πρϖιο, αχοmπανηαδο δε υm φισχαλ ου σοβ α φισχαλιζαο δα εθυιπε δε απλιχαο δε προϖασ. 

9.4.20. Νο σερ〈 περmιτιδα, νοσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, α εντραδα ε/ου περmαννχια δε πεσσοασ νο 
αυτοριζαδασ πελα ΦΥΝDΕΠ, σαλϖο ο πρεϖιστο νο συβιτεm 7.10.6 δεστε Εδιταλ.  

9.4.21. Α ινϖιολαβιλιδαδε δοσ mαλοτεσ δασ προϖασ σερ〈 χοmπροϖαδα νο mοmεντο δο ροmπιmεντο δε σευσ λαχρεσ, 
mεδιαντε τερmο φορmαλ, να πρεσενα δε, νο mνιmο, δοισ χανδιδατοσ χονϖιδαδοσ αλεατοριαmεντε νοσ λοχαισ δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

9.4.22. Σερ〈 προιβιδο, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, φαζερ υσο ου πορταρ, mεσmο θυε δεσλιγαδοσ, τελεφονε 
χελυλαρ, ρελ⌠γιοσ, παγερσ, βεεπ, αγενδα ελετρνιχα, λ〈πισ, βορραχηα, χορρετιϖο, χαλχυλαδορα, ωαλκmαν, νοτεβοοκ, 

παλmτοπ, γραϖαδορ, τρανσmισσορ/ρεχεπτορ δε mενσαγενσ δε θυαλθυερ τιπο ου θυαλθυερ ουτρο εθυιπαmεντο 
ελετρνιχο, ποδενδο α οργανιζαο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο ϖεταρ ο ινγρεσσο δο χανδιδατο χοm ουτροσ 
απαρεληοσ αλm δοσ αντεριορmεντε χιταδοσ. 

9.4.23. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 λεϖαρ σοmεντε οσ οβϕετοσ χιταδοσ νοσ ιτενσ 9.4.11 ε 9.4.14 δεστε Εδιταλ. Χασο ασσιm 
νο προχεδα, οσ περτενχεσ πεσσοαισ σερο δειξαδοσ εm λοχαλ ινδιχαδο πελοσ απλιχαδορεσ δυραντε τοδο ο περοδο 
δε περmαννχια δοσ χανδιδατοσ νο λοχαλ δα προϖα, νο σε ρεσπονσαβιλιζανδο ο DΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ πορ περδασ, 
εξτραϖιοσ, φυρτο, ρουβο ου δανοσ θυε εϖεντυαλmεντε οχορρερεm. 

9.4.24. Οσ οβϕετοσ ου δοχυmεντοσ περδιδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, θυε πορϖεντυρα ϖενηαm α σερ 
εντρεγυεσ ◊ ΦΥΝDΕΠ, σερο γυαρδαδοσ πελο πραζο δε 90 (νοϖεντα) διασ ε ενχαmινηαδοσ ποστεριορmεντε ◊: 

α) Σεο δε αχηαδοσ ε περδιδοσ δοσ Χορρειοσ, σε τρατανδο δε δοχυmεντοσ. 

β) Ινστιτυι⌡εσ ασσιστενχιαλιστασ, σε τρατανδο δε οβϕετοσ. 

9.4.25. Dυραντε ο περοδο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερ〈 περmιτιδα θυαλθυερ εσπχιε δε χονσυλτα ου 
χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ ου εντρε εστεσ ε πεσσοασ εστρανηασ, οραλmεντε ου πορ εσχριτο, ασσιm χοmο 
νο σερ〈 περmιτιδο ο υσο δε λιϖροσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ, ιmπρεσσοσ, ανοτα⌡εσ ου θυαισθυερ ουτροσ mειοσ. 

9.4.25.1. Dυραντε ο περοδο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερ〈 περmιτιδο ο υσο δε ⌠χυλοσ εσχυροσ, βον, 
χηαπυ, γορρο, λενο ου σιmιλαρεσ. 

9.4.26. Ασ προϖασ σερο διστριβυδασ αοσ χανδιδατοσ απ⌠σ α αυτοριζαο δα Χοορδεναο δο Πρδιο. 

9.4.27. Σερ〈 ϖεδαδο αο χανδιδατο ο πορτε δε αρmα (σ) νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, αινδα θυε δε ποσσε δε 
δοχυmεντο οφιχιαλ δε λιχενα παρα ο ρεσπεχτιϖο πορτε. 

9.4.28. Ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε να Φοληα δε Ρεσποστα δασ Προϖασ Οβϕετιϖα ε δα 
Προϖα δε Ρεδαο, βεm χοmο ασ οριεντα⌡εσ ε ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελα ΦΥΝDΕΠ δυραντε α ρεαλιζαο δασ 
προϖασ (Προϖα Πρ〈τιχα ε Τεστε δε Απτιδο Φσιχα), χοmπλεmενταm εστε Εδιταλ ε δεϖερο σερ ριγοροσαmεντε 
οβσερϖαδασ ε σεγυιδασ πελο χανδιδατο. 

9.4.29. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 λεϖαρ ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖα ε Ρεδαο. Σερ〈 περmιτιδο 
λεϖαρ σοmεντε ο ρασχυνηο δα Φοληα δε ρεσποστασ δα προϖα οβϕετιϖα. 

9.4.30. Φινδο ο ηορ〈ριο λιmιτε παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντρεγαρ α Φοληα δε Ρεσποστασ δα 
Προϖα Οβϕετιϖα ε δα Προϖα Ρεδαο, δεϖιδαmεντε πρεενχηιδα ε ασσιναδα αο Απλιχαδορ δε Σαλα. 

9.4.31. Ο χανδιδατο σερ〈 συβmετιδο α δετεχτορ δε mεταισ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ να εντραδα ε σαδα 
δοσ βανηειροσ ου θυανδο ηουϖερ ινδχιο δε φραυδε.  

9.4.32. Σερ〈 ελιmιναδο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ. 

9.4.33. Ποδερ〈, αινδα, σερ ελιmιναδο ο χανδιδατο θυε: 
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α) Τραταρ χοm φαλτα δε υρβανιδαδε οσ εξαmιναδορεσ, αυξιλιαρεσ, απλιχαδορεσ ου αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ. 

β) Εσταβελεχερ χοmυνιχαο χοm ουτροσ χανδιδατοσ ου χοm πεσσοασ εστρανηασ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο, πορ 
θυαλθυερ mειο. 

χ) Υσαρ δε mειοσ ιλχιτοσ παρα οβτερ ϖανταγεm παρα σι ου παρα ουτροσ. 

δ) Πορταρ αρmα (σ) νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, αινδα θυε δε ποσσε δε δοχυmεντο οφιχιαλ δε λιχενα παρα ο 
ρεσπεχτιϖο πορτε. 

ε) Πορταρ, mεσmο θυε δεσλιγαδοσ, ου φιζερ υσο, δυραντε ο περοδο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, θυαισθυερ 
εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ, χοmο ρελ⌠γιοσ, χαλχυλαδορα, ωαλκmαν, νοτεβοοκ, παλm−τοπ, αγενδα ελετρνιχα, 
γραϖαδορ ου ουτροσ σιmιλαρεσ, ου ινστρυmεντοσ δε χοmυνιχαο ιντερνα ου εξτερνα, ταισ χοmο τελεφονε χελυλαρ, 
βεεπ, παγερ, εντρε ουτροσ. 

φ) Φιζερ υσο δε λιϖροσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ, ιmπρεσσοσ ε ανοτα⌡εσ. 

γ) Dειξαρ δε ατενδερ ασ νορmασ χοντιδασ νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε να Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα ε 
δα Προϖα Ρεδαο ε δεmαισ οριεντα⌡εσ ε ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελα ΦΥΝDΕΠ, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

η) Σε ρεχυσαρ α συβmετερ−σε α δετεχτορ δε mεταισ ε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο χονφορmε 
εσπεχιφιχαδο νο συβιτεm 9.4.14 ε, αινδα, σε εστεσ εστιϖερεm χοm πραζοσ δε ϖαλιδαδε ϖενχιδοσ, ιλεγϖεισ, νο 
ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε / ου δανιφιχαδοσ. 

ι) Dειξαρ δε εντρεγαρ οσ χαδερνοσ δασ προϖασ οβϕετιϖα, Ρεδαο, α Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα, ο 
Χαδερνο Dεφινιτιϖο δα Προϖα Ρεδαο, φινδο ο πραζο λιmιτε παρα ρεαλιζαο δα προϖα. 

ϑ) Εντρεγαρ α Φοληα δε ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα ε ο Χαδερνο δεφινιτιϖο δα Προϖα Ρεδαο, σεm εσταρ 
δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο ε ασσιναδο νο λοχαλ ινδιχαδο.  

9.4.34. Χασο οχορρα αλγυmα σιτυαο πρεϖιστα νο συβιτεm 9.4.33 δεστε Εδιταλ, α ΦΥΝDΕΠ λαϖραρ〈 οχορρνχια ε, 
εm σεγυιδα, ενχαmινηαρ〈 ο ρεφεριδο δοχυmεντο α Χοmισσο δε Αχοmπανηαmεντο δο DΜΑΕ, α φιm δε θυε 
σεϕαm τοmαδασ ασ προϖιδνχιασ χαβϖεισ, ουϖιδα α ΦΥΝDΕΠ νο θυε ληε χουβερ. 

9.4.35. Σοmεντε σερο περmιτιδοσ ασσιναλαmεντοσ να Φοληα δε Ρεσποστασ φειτοσ χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα δε 
τιντα αζυλ ου πρετα, ϖεδαδα θυαλθυερ χολαβοραο ου παρτιχιπαο δε τερχειροσ, ρεσπειταδασ ασ χονδι⌡εσ 
σολιχιταδασ ε χονχεδιδασ αοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια. 

9.4.36. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ συα Φοληα δε 
Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε συα χορρεο. 

9.4.37. Νο ηαϖερ〈 συβστιτυιο δα Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα ε Χαδερνο Οφιχιαλ δα Προϖα Ρεδαο 
πορ ερρο δο χανδιδατο. 

9.4.38. Αο τρmινο δο πραζο εσταβελεχιδο παρα α προϖα, οσ τρσ λτιmοσ χανδιδατοσ δεϖερο περmανεχερ να σαλα 
ατ θυε ο λτιmο χανδιδατο τερmινε συα προϖα, δεϖενδο τοδοσ ασσιναρ α Ατα δε Σαλα, ατεστανδο α ιδονειδαδε δα 
φισχαλιζαο δασ προϖασ, ρετιρανδο−σε δα σαλα δε προϖα δε υmα σ⌠ ϖεζ. Νασ σαλασ θυε πορ ατενδιmεντο α 
χονδιο εσπεχιαλ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ τιϖερ απενασ υm χανδιδατο, αο τρmινο δα προϖα α Ατα δε σαλα 
σερ〈 ασσιναδα πελο χανδιδατο, πελο απλιχαδορ ε πορ υm φισχαλ παρα ατεσταρ α ιδονειδαδε δα φισχαλιζαο.  

9.4.39. Να χορρεο δα Φοληα δε Ρεσποστασ, σερο χοmπυταδασ χοmο ερροσ ασ θυεστ⌡εσ νο ασσιναλαδασ, ασ θυε 
χοντιϖερεm mαισ δε υmα ρεσποστα ε ασ ρασυραδασ. 

9.4.40. Σερ〈 χονσιδεραδα νυλα α Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα ου δα Προϖα Ρεδαο θυε εστιϖερ 
mαρχαδα ου εσχριτα, ρεσπεχτιϖαmεντε, α λ〈πισ, βεm χοmο χοντενδο θυαλθυερ φορmα δε ιδεντιφιχαο ου σιναλ 
διστιντιϖο (νοmε, πσευδνιmο, σmβολο, δατα, λοχαλ, δεσενηοσ ου φορmασ) προδυζιδο πελο χανδιδατο φορα δο 
λυγαρ εσπεχιφιχαmεντε ινδιχαδο παρα ταλ φιναλιδαδε. 

9.4.41. Ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε οσ γαβαριτοσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερο διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, νο σεγυνδο δια τιλ συβσεθυεντε ◊ δατα δε ρεαλιζαο δα προϖα.  

9.4.42. Θυανδο, απ⌠σ ασ προϖασ, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ ου γραφολ⌠γιχο ου πορ 
ινϖεστιγαο πολιχιαλ, τερ ο χανδιδατο υτιλιζαδο mειοσ ιλχιτοσ, συα προϖα σερ〈 ανυλαδα ε ελε σερ〈 
αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δεστε Χονχυρσο. 
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9.5 Dα προϖα πρ〈τιχα  

9.5.1 Α Προϖα Πρ〈τιχα σερ〈 δεστιναδα αοσ χανδιδατοσ θυε σε ινσχρεϖερεm παρα οσ χαργοσ δε 5≡ Ανο δο Ενσινο 
Φυνδαmενταλ ε Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο, νοσ σεγυιντεσ χαργοσ: 

 5≡ Ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ: Αυξιλιαρ Τχνιχο Οπεραχιοναλ  

 Ενσινο Φυνδαmενταλ Χοmπλετο: Αγεντε δο Σανεαmεντο εm ϑατεαmεντο ε Πιντυρα, Αγεντε δο 

Σανεαmεντο εm Οβρασ, Ελετριχιστα δε Αυτοσ, Ελετριχιστα Ινδυστριαλ, Μεχνιχο δε Αυτοσ, Μεχνιχο 

Ινδυστριαλ, Οπεραδορ δε Μ〈θυινασ Αυτοmοτιϖασ ε Σολδαδορ 

9.5.2. Α προϖα πρ〈τιχα σερ〈 δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο, ο χανδιδατο σερ〈 χονσιδεραδο απτο ου ιναπτο.  
9.5.2.1 “Wヴ=à IﾗﾐゲｷSWヴ;Sﾗà さáヮデﾗざà ﾗà I;ﾐSｷS;デﾗà ケ┌Wà ヴW;ﾉｷ┣;ヴà デﾗSﾗσ οσ εξερχχιοσ ε ατενδερ οσ χριτριοσ 
εσταβελεχιδοσ νο ρεγυλαmεντο. 
9.5.2.2 Σερ〈 χονσιδεραδο ιναπτο ε, χονσεθυεντεmεντε, ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο νο τενδο χλασσιφιχαο 
αλγυmα νο χερταmε: 
α) ο χανδιδατο θυε νο χοmπαρεχερ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα. 
β) χοmπαρεχερ εm ηορ〈ριο διφερεντε δο πρεϖιστο να χονϖοχαο. 
χ) νο ρεαλιζαρ θυαλθυερ υm δοσ προχεδιmεντοσ πρεϖιστοσ παρα ρεαλιζαο δα προϖα. 
δ) νο ατινγιρ ο δεσεmπενηο mνιmο πρεϖιστο νο ρεγυλαmεντο. 
ε) ινφρινγιρ θυαλθυερ προιβιο πρεϖιστα νο Εδιταλ, ινδεπενδεντεmεντε δο ρεσυλταδο αλχαναδο να προϖα. 
φ)  Ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο οφιχιαλ χοm φοτο νο ποδερ〈 ρεαλιζαρ ασ προϖασ, σενδο 
αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο 
γ)θυε σε ρεχυσαρ α ρεαλιζαρ α προϖα πρ〈τιχα νοσ παρmετροσ εσταβελεχιδοσ νο ρεγυλαmεντο. 
9.5.3. Σερο χονϖοχαδοσ παρα α Προϖα Πρ〈τιχα οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε mεληορεσ χλασσιφιχαδοσ να Προϖα 
οβϕετιϖα, χονσιδερανδο ο θυαντιτατιϖο εσπεχιφιχαδο νο Ανεξο ΙΙΙ.  

9.5.4. Σερο χονϖοχαδοσ παρα προϖα πρ〈τιχα οσ ινσχριτοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια θυε φορεm 
απροϖαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, χονσιδερανδο ο θυαντιτατιϖο εσπεχιφιχαδο νο Ανεξο ΙΙΙ.  

9.5.5. Σερο χονϖοχαδοσ παρα προϖα πρ〈τιχα οσ ινσχριτοσ να ρεσερϖα δε ϖαγα να χονδιο δε Νεγρο (πρετοσ ε 
παρδοσ) θυε φορεm απροϖαδοσ ε mεληορεσ χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, χονσιδερανδο ο θυαντιτατιϖο πρεϖιστο 
νο ιτεm Ανεξο ΙΙΙ.  
9.5.6. Α απλιχαο δα Προϖα Πρ〈τιχα οχορρερ〈 εm Υβερλνδια, εm δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ α σερεm δεφινιδοσ εm Ατο 
δε Χονϖοχαο. 

9.5.6.1 Σερ〈 συmαριαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε σε υτιλιζαρ δε mειοσ ιλχιτοσ παρα α 
εξεχυο δοσ τεστεσ; περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο 
ινδεϖιδο ου δεσχορτσ παρα χοm θυαλθυερ δοσ εξαmιναδορεσ, σευσ αυξιλιαρεσ ου αυτοριδαδεσ; αφασταρ σε δο λοχαλ 
δα προϖα σεm ο αχοmπανηαmεντο δο φισχαλ, αντεσ δε τ−λοσ χονχλυδο; φορ συρπρεενδιδο, δυραντε ασ προϖασ, εm 
θυαλθυερ τιπο δε χοmυνιχαο ου απ⌠σ οσ τεστεσ, φορ χονσταταδο, πορ mειο δε περχια, τερ−σε υτιλιζαδο δε 
προχεσσοσ ιλχιτοσ να ρεαλιζαο δοσ mεσmοσ. 

9.5.6.2. Νο σερ〈 περmιτιδο, εm ηιπ⌠τεσε νενηυmα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο υσο δε θυαισθυερ mειοσ 
ελετρνιχοσ, ινχλυσιϖε απαρεληοσ χελυλαρεσ, θυε δεϖερο περmανεχερ δεσλιγαδοσ δυραντε τοδο ο περοδο δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

9.5.6.3 Νο σερ〈 περmιτιδα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, νο λοχαλ δασ προϖασ, δυραντε α ρεαλιζαο δοσ mεσmοσ, α 
περmαννχια δε πεσσοασ αχοmπανηαντεσ δε χανδιδατοσ, σαλϖο οσ χασοσ πρεϖιστο νο ιτεm 7.10. 

9.5.6.4. Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α Προϖα Πρ〈τιχα ε νεm ρεαλιζαο δα mεσmα φορα δα δατα, ηορ〈ριο ε 
λοχαλ εσταβελεχιδοσ παρα χαδα χανδιδατο. 

9.5.6.5. Νο σερ〈 περmιτιδο, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α περmαννχια νο λοχαλ δα προϖα απ⌠σ συα χονχλυσο. 

9.5.7. Ο Ατο δε Χονϖοχαο παρα α Προϖα Πρ〈τιχα σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ 

ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο 
σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 10 διασ δα δατα δε συα ρεαλιζαο. 

9.5.8. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο αχερχα δα δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα, 
παρα φινσ δε ϕυστιφιχατιϖα δε συα αυσνχια. 

http://www.dmae.mg.gov.br/
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9.5.9. Ο χανδιδατο θυε νο χοmπαρεχερ να δατα, ηορ〈ριο πρεϖιστο να χονϖοχαο ε λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα 
πρ〈τιχα εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο.  Νο σερ〈 περmιτιδο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα α 
ρεαλιζαο δο τεστε εm ηορ〈ριο διφερεντε αο θυε φοι εσταβελεχιδο νο ατο δε χονϖοχαο. 
9.5.10. Ρεχοmενδα−σε αο χανδιδατο α χοmπαρεχερ αο λοχαλ δα Προϖα Πρ〈τιχα χοm 30 (τριντα) mινυτοσ αντεσ δο 
ηορ〈ριο πρεϖιστο παρα ο ινχιο δε συα ρεαλιζαο. 
9.5.11. Α Προϖα Πρ〈τιχα ιρ〈 αϖαλιαρ ο χονηεχιmεντο ε α ηαβιλιδαδε δοσ χανδιδατοσ εm χασοσ χονχρετοσ, χοm 
χριτριοσ δε αϖαλιαο δεφινιδοσ δε αχορδο χοm α νατυρεζα δοσ χαργοσ. 

9.5.12. Ο τεmπο δε δυραο ε οσ χριτριοσ δε αϖαλιαο δα Προϖα Πρ〈τιχα σερο ινδιχαδοσ εm Ρεγυλαmεντο 

Εσπεχφιχο ε σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, 
ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο 
Μυνιχπιο, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 10 διασ δα δατα δε ινχιο δασ ινσχρι⌡εσ. 

9.5.13. Α Προϖα Πρ〈τιχα σερ〈 αϖαλιαδα πελα απτιδο, ατενδενδο 100% δοσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νο 
ρεγυλαmεντο 
δε θυε τρατα ο συβιτεm 9.5.12 δεστε Εδιταλ. 

9.6. Dο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα: 

9.6.1 Ο τεστε δε απτιδο φσιχα σερ〈 δεστιναδο αοσ χανδιδατοσ θυε σε ινσχρεϖερεm παρα οσ χαργοσ δε Νϖελ 
Μδιο/ Τχνιχο νο χαργο δε Αγεντε Χοmερχιαλ. 

9.6.2. Ο χανδιδατο σερ〈 χονσιδεραδο απτο ου ιναπτο να προϖα δε Τεστε δε Απτιδο Φσιχα. 
9.6.3. “Wヴ=à IﾗﾐゲｷSWヴ;Sﾗà さáヮデﾗざà ﾗà I;ﾐSｷS;デﾗà ケ┌Wà ヴW;ﾉｷ┣;ヴà デﾗSﾗσ οσ εξερχχιοσ ε ατενδερ οσ χριτριοσ 
εσταβελεχιδοσ νο ρεγυλαmεντο.  
9.6.4. Α προϖα δε Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, σερ〈 δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο, ϖισα αϖαλιαρ α χαπαχιδαδε δο χανδιδατο 
παρα δεσεmπενηαρ ασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αοσ χαργοσ χιταδοσ νο ιτεm 9.6.1, ε χονσιστιρ〈 εm 1 (υm) Τεστε δε 
Απτιδο Φσιχα, ε δε ρεαλιζαο οβριγατ⌠ρια.  
9.6.4.1 Σερο χονϖοχαδοσ παρα ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε mεληορεσ χλασσιφιχαδοσ να 
Προϖα οβϕετιϖα, χονσιδερανδο ο θυαντιτατιϖο εσπεχιφιχαδο νο Ανεξο ΙΙΙ.  

9.6.4.2 Σερο χονϖοχαδοσ παρα ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα οσ ινσχριτοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια 
θυε φορεm απροϖαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, χονσιδερανδο ο θυαντιτατιϖο εσπεχιφιχαδο νο Ανεξο ΙΙΙ.  

9.6.4.3 Σερο χονϖοχαδοσ παρα ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα οσ ινσχριτοσ να ρεσερϖα δε ϖαγα να χονδιο δε Νεγρο 
(πρετοσ ε παρδοσ) θυε φορεm απροϖαδοσ ε mεληορεσ χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, χονσιδερανδο ο 
θυαντιτατιϖο πρεϖιστο νο ιτεm Ανεξο ΙΙΙ.  
9.6.5. Σερ〈 χονσιδεραδο ιναπτο ε, χονσεθυεντεmεντε, ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο νο τενδο χλασσιφιχαο 
αλγυmα νο χερταmε: 
α) ο χανδιδατο θυε νο χοmπαρεχερ παρα α ρεαλιζαο δο τεστε. 
β) χοmπαρεχερ εm ηορ〈ριο διφερεντε δο πρεϖιστο να χονϖοχαο. 
χ) νο ρεαλιζαρ θυαλθυερ υm δοσ προχεδιmεντοσ πρεϖιστοσ παρα ρεαλιζαο δο τεστε. 
δ) νο ατινγιρ ο δεσεmπενηο mνιmο πρεϖιστο νο ρεγυλαmεντο. 
ε) ινφρινγιρ θυαλθυερ προιβιο πρεϖιστα νο Εδιταλ, ινδεπενδεντεmεντε δο ρεσυλταδο αλχαναδο νο τεστε φσιχο. 
φ) χανδιδατο θυε χοmπαρεχερ σεm ο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο ου σεm λαυδο mδιχο. 
γ) θυε σε ρεχυσαρ α ρεαλιζαρ ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα νοσ παρmετροσ εσταβελεχιδοσ νο ρεγυλαmεντο. 
9.6.6. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ εm δατα, λοχαλ ε ηορ〈ριο α σερεm οπορτυναmεντε διϖυλγαδοσ νο ατο δε 
χονϖοχαο, χοm ρουπα απροπριαδα παρα πρ〈τιχα δε ατιϖιδαδε φσιχα, mυνιδο δε ατεσταδο mδιχο οριγιναλ ου 
χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο.  
9.6.6.1. Λαυδο mδιχο δεϖερ〈 σερ απρεσενταδο νο ατο δο τεστε, εm οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο, 
δαταδο, νο m〈ξιmο, δε 40 (θυαρεντα) διασ δα δατα δε ρεαλιζαο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, ε χοντερ α δατα δε 
εmισσο, ασσινατυρα, χαριmβο χοm ο νοmε δο mδιχο ε νmερο δε ινσχριο νο ΧΡΜ ου ΡΜΣ, δε φορmα λεγϖελ. 
9.6.6.2. Λαυδο Μδιχο εmιτιδο πελο προφισσιοναλ δα 〈ρεα δε σαδε δεϖερ〈 ατεσταρ θυε ο χανδιδατο εστ〈 απτο ◊ 
πρ〈τιχα δε ατιϖιδαδεσ φσιχασ αο θυαλ σερ〈 συβmετιδο χονφορmε χονστα εm Εδιταλ. 
9.6.6.3. Ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ λαυδο mδιχο, νοσ τερmοσ δεστε Εδιταλ, σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο. 
9.6.6.4. Ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε παρα ρεαλιζαο δο Τεστε δε Αϖαλιαο Φσιχα 
νο ποδερ〈 ρεαλιζαρ ασ προϖασ, σενδο αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο. 
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9.6.6.5. Σερ〈 συmαριαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε σε υτιλιζαρ δε mειοσ ιλχιτοσ παρα α 
εξεχυο δοσ τεστεσ; περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο 
ινδεϖιδο ου δεσχορτσ παρα χοm θυαλθυερ δοσ εξαmιναδορεσ, σευσ αυξιλιαρεσ ου αυτοριδαδεσ; αφασταρ σε δο λοχαλ 
δε τεστεσ σεm ο αχοmπανηαmεντο δο φισχαλ, αντεσ δε τ−λοσ χονχλυδο; φορ συρπρεενδιδο, δυραντε οσ τεστεσ, εm 
θυαλθυερ τιπο δε χοmυνιχαο ου απ⌠σ οσ τεστεσ, φορ χονσταταδο, πορ mειο δε περχια, τερ−σε υτιλιζαδο δε 
προχεσσοσ ιλχιτοσ να ρεαλιζαο δοσ mεσmοσ. 
9.6.6.6. Νο σερ〈 περmιτιδο, εm ηιπ⌠τεσε νενηυmα, δυραντε α ρεαλιζαο δοσ τεστεσ, ο υσο δε θυαισθυερ mειοσ 
ελετρνιχοσ, ινχλυσιϖε απαρεληοσ χελυλαρεσ, θυε δεϖερο περmανεχερ δεσλιγαδοσ δυραντε τοδο ο περοδο δε 
ρεαλιζαο δοσ τεστεσ. 
9.6.6.7. Νο σερ〈 περmιτιδα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, νο λοχαλ δε τεστεσ, δυραντε α ρεαλιζαο δοσ mεσmοσ, α 
περmαννχια δε πεσσοασ αχοmπανηαντεσ δε χανδιδατοσ, σαλϖο οσ χασοσ δο ιτεm7.10. 
9.6.6.8. Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα ο Τεστε δε Αϖαλιαο Φσιχα ε νεm ρεαλιζαο δο mεσmο φορα δα 
δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ εσταβελεχιδοσ παρα χαδα χανδιδατο. 
9.6.6.9. Νο σερ〈 περmιτιδο, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α περmαννχια νο λοχαλ δε προϖα απ⌠σ συα χονχλυσο.  
9.6.7. Dεmαισ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δα προϖα Τεστε δε Απτιδο Φσιχα χονσταρο νο ρεγυλαmεντο α σερ 
διϖυλγαδο οπορτυναmεντε.  
9.6.8. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο αχερχα δα δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα, 
παρα φινσ δε ϕυστιφιχατιϖα δε συα αυσνχια. 
9.6.9. Νο σερ〈 περmιτιδο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα α ρεαλιζαο δο τεστε εm ηορ〈ριο διφερεντε αο θυε φοι 
εσταβελεχιδο νο ατο δε χονϖοχαο.  
9.6.10. Ρεχοmενδα−σε αο χανδιδατο α χοmπαρεχερ αο λοχαλ δο Τεστε Απτιδο Φσιχα χοm αντεχεδνχια δε 30 
(τριντα) mινυτοσ αντεσ δο ηορ〈ριο πρεϖιστο παρα ο ινχιο δε συα ρεαλιζαο. 
9.6.11. Ο τεmπο δε δυραο ε οσ χριτριοσ δε αϖαλιαο δο τεστε δε απτιδο φσιχα σερο ινδιχαδοσ εm 
Ρεγυλαmεντο Εσπεχφιχο, σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ: 
ωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο σερ〈 ϖειχυλαδο 
νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 10 διασ δα δατα δε ινχιο δασ ινσχρι⌡εσ. 
9.6.12. Σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε νο ατινγιρ ο δεσεmπενηο mνιmο πρεϖιστο νο 
ρεγυλαmεντο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα.  
9.6.13. Α απλιχαο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα οχορρερ〈 εm Υβερλνδια ΜΓ. 
9.4.14. Ο Ατο δε Χονϖοχαο παρα ο τεστε φσιχο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ 
ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, , ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο 
σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 10 διασ δα δατα δε συα ρεαλιζαο.  
 

10. DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο Ε DΕΣΕΜΠΑΤΕ DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 

10.1. Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο νεστε Χονχυρσο ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ α ποντυαο mνιmα εξιγιδα παρα 

απροϖαο να Προϖα Οβϕετιϖα, νοσ τερmοσ δο συβιτεm 9.2.7 δεστε Εδιταλ.  

10.2. Α νοτα φιναλ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ιγυαλ αο τοταλ δε ποντοσ οβτιδοσ να 

Προϖα Οβϕετιϖα, αχρεσχιδο δοσ ποντοσ οβτιδοσ να Προϖα δε Ρεδαο, θυανδο φορ ο χασο.  

10.3. Ο τοταλ δε ποντοσ οβτιδο να Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 ιγυαλ ◊ σοmα δοσ ποντοσ οβτιδοσ εm τοδοσ οσ χοντεδοσ.  

10.4. Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτα φιναλ εντρε χανδιδατοσ, σερο απλιχαδοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε παρα οσ 

χαργοσ δε ενσινο Συπεριορ, τενδο πρεφερνχια, συχεσσιϖαmεντε, ο χανδιδατο θυε τιϖερ: 

α) Ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα) ανοσ, χονφορmε εσταβελεχε ο παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο 27 δα Λει 
Φεδεραλ Ν° 10.741, δε 01 δε ουτυβρο δε 2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο), σενδο χονσιδεραδα, παρα εσσε φιm, α δατα δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ. 

β) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ.  

χ) Μαιορ νmερο δε ποντοσ να Προϖα Ρεδαο.  

δ) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα. 

ε) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Μυνιχιπαλ, θυανδο φορ ο χασο. 

φ) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο, θυανδο φορ ο χασο.  
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γ) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Ατυαλιδαδεσ, θυανδο φορ ο χασο.  

η) Ιδαδε mαιορ. 

ι) Αινδα ασσιm περmανεχενδο ο εmπατε, σορτειο. 

10.4.1 Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτα φιναλ εντρε χανδιδατοσ, σερο απλιχαδοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε παρα οσ 

χαργοσ δε Μδιο / Μδιο Τχνιχο, τενδο πρεφερνχια, συχεσσιϖαmεντε, ο χανδιδατο θυε τιϖερ: 

α) Ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα) ανοσ, χονφορmε εσταβελεχε ο παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο 27 δα Λει 
Φεδεραλ Ν° 10.741, δε 01 δε ουτυβρο δε 2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο), σενδο χονσιδεραδα, παρα εσσε φιm, α δατα δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ. 

β) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ.  

χ) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα. 

δ) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Λεγισλαο Μυνιχιπαλ, θυανδο φορ ο χασο. 

ε) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο, θυανδο φορ ο χασο.  

φ) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Ατυαλιδαδεσ, θυανδο φορ ο χασο.  

γ) Ιδαδε mαιορ. 

η) Αινδα ασσιm περmανεχενδο ο εmπατε, σορτειο. 

 

10.4.2 Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτα φιναλ εντρε χανδιδατοσ, σερο απλιχαδοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε παρα οσ 

χαργοσ δε 5≡ Ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε Φυνδαmενταλ Χοmπλετο, τενδο πρεφερνχια, συχεσσιϖαmεντε, ο 

χανδιδατο θυε τιϖερ: 

α) Ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα) ανοσ, χονφορmε εσταβελεχε ο παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο 27 δα Λει 
Φεδεραλ Ν° 10.741, δε 01 δε ουτυβρο δε 2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο), σενδο χονσιδεραδα, παρα εσσε φιm, α δατα δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ. 

β) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα. 

χ) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Ματεm〈τιχα, θυανδο φορ ο χασο.  

δ) Μαιορ νmερο δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, νασ θυεστ⌡εσ δε Ατυαλιδαδεσ ου Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ, 
θυανδο φορ ο χασο.  

ε) Ιδαδε mαιορ. 

φ) Αινδα ασσιm περmανεχενδο ο εmπατε, σορτειο. 

 

10.5. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νεστε χονχυρσο σερο χλασσιφιχαδοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτα φιναλ, 

οβσερϖαδα ο χαργο παρα οσ θυαισ χονχορρεραm. 

10.6. Α χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερ〈 φειτα εm τρσ λιστασ, α σαβερ: 

α) Α πριmειρα λιστα χοντερ〈 α χλασσιφιχαο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ, αmπλα χονχορρνχια, αθυελεσ ινσχριτοσ να 

χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε οσ ινσχριτοσ να ρεσερϖα δε ϖαγασ δεστιναδασ α Νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ), 

ρεσπειταδο ο χαργο παρα α θυαλ σε ινσχρεϖεραm. 

β) Α σεγυνδα λιστα χοντερ〈 εσπεχιφιχαmεντε α χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm 

δεφιχινχια, ρεσπειταδο ο χαργο παρα α θυαλ σε ινσχρεϖεραm. 

χ) Α τερχειρα λιστα χοντερ〈 εσπεχιφιχαmεντε α χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να ρεσερϖα δε ϖαγασ 

δεστιναδασ α Νεγροσ (πρετοσ ε παρδοσ), ρεσπειταδο ο χαργο  παρα α θυαλ σε ινσχρεϖεραm. 

10.7. Ο ρεσυλταδο φιναλ δεστε Χονχυρσο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ 

ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο 
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σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο, ονδε χονσταρο ασ νοτασ φιναισ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, ασσιm 
χοmο α χλασσιφιχαο πορ ελεσ οβτιδα. 

10.8. Ο χανδιδατο νο απροϖαδο σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο ε νο χονσταρ〈 δα λιστα δε χλασσιφιχαο. 

10.9. Νο ηαϖερ〈 διϖυλγαο δα ρελαο δε χανδιδατοσ ρεπροϖαδοσ.  

10.9.1. Ο χανδιδατο ρεπροϖαδο ποδερ〈 οβτερ α ινφορmαο σοβρε α συα σιτυαο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο ατραϖσ 

δε Χονσυλτα Ινδιϖιδυαλ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ απ⌠σ α πυβλιχαο δοσ 

ρεσυλταδοσ. 

11. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

11.1. Χαβερ〈 ιντερποσιο δε ρεχυρσο φυνδαmενταδο ◊ ΦΥΝDΕΠ, νο πραζο δε 03 (τρσ) διασ τεισ, νο ηορ〈ριο δασ 

09η00mιν δο πριmειρο δια ◊σ 23η59mιν δο λτιmο δια, ινιντερρυπταmεντε, χονταδοσ δο πριmειρο δια 

συβσεθυεντε ◊ δατα δε πυβλιχαο δο οβϕετο δο ρεχυρσο, εm τοδασ ασ δεχισ⌡εσ προφεριδασ ε θυε τενηαm 

ρεπερχυσσο να εσφερα δε διρειτοσ δοσ χανδιδατοσ, ταισ χοmο νασ σεγυιντεσ σιτυα⌡εσ: 

α) Χοντρα ινδεφεριmεντο δο Πεδιδο δε Ισενο δο ϖαλορ δε Ινσχριο. 

β) Χοντρα ινδεφεριmεντο δα ινσχριο. 

χ) Χοντρα ινδεφεριmεντο δα ινσχριο χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια, ρεσερϖα δε ϖαγασ να χονδιο δε Νεγροσ 

(πρετοσ ε παρδοσ) ε δο πεδιδο δε χονδιο εσπεχιαλ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

δ) Χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ ε ο χοντεδο δασ θυεστ⌡εσ δα Προϖα Οβϕετιϖα. 

ε) Χοντρα α νοτα (τοταλιζαο δε ποντοσ) να Προϖα Οβϕετιϖα. 

φ) Χοντρα α νοτα δα Προϖα Ρεδαο. 

γ) Χοντρα ο ρεσυλταδο δα Προϖα Πρ〈τιχα. 

η) Χοντρα ο ρεσυλταδο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα 

ι) Χοντρα ο ρεσυλταδο α ϖεριφιχαο δα αυτο δεχλαραο. 

ϕ) Χοντρα α χλασσιφιχαο πρελιmιναρ νο Χονχυρσο.  

11.1.1. Νο χασο δε ινδεφεριmεντο δα ινσχριο, συβιτεm 11.1, αλνεα さHざがà;ﾉYﾏàSWàヮヴﾗIWSWヴàIﾗﾐaﾗヴﾏWàSｷゲヮﾗゲデﾗà
νο συβιτεm 11.2, ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, ενϖιαρ παρα ο ε−mαιλ χονχυρσοσ≅φυνδεπ.υφmγ.βρ ου 

πεσσοαλmεντε να ΦΥΝDΕΠ, νο ενδερεο χιταδο νο συβιτεm 5.4.4.1がà;ﾉｹﾐW;àさ;ざがàIﾙヮｷ;àﾉWｪｹ┗WﾉàSﾗàIﾗﾏヮヴﾗ┗;ﾐデWàSWà
παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο, χοm αυτεντιχαο βανχ〈ρια, βεm χοmο δε τοδα α δοχυmενταο ε δασ 

ινφορmα⌡εσ θυε ο χανδιδατο ϕυλγαρ νεχεσσ〈ριασ ◊ χοmπροϖαο δα ρεγυλαριδαδε δε συα ινσχριο. 

11.1.2. Παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο mενχιοναδο νασ αλνεασ さWざがàさaざがàさｪざà がàさｴざàWàさｷざà àδο συβιτεm 11.1 δεστε 

εδιταλ, ο χανδιδατο τερ〈 ϖιστα αο ϕυλγαmεντο δε συα Προϖα ε ςιστα δε σευσ φορmυλ〈ριοσ δε αϖαλιαο, ατραϖσ δε 

αρθυιϖο διγιταλιζαδο, νο περοδο ρεχυρσαλ, δισπονιβιλιζαδο εξχλυσιϖαmεντε παρα εσσα φιναλιδαδε νο ενδερεο 

ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ. Ο χανδιδατο παρα τερ αχεσσο δεϖερ〈 εντραρ ﾐ;à さÁヴW;à Sﾗà
C;ﾐSｷS;デﾗざがà ﾐﾗà ｷデWﾏà さMｷﾐｴ;ゲà IﾐゲIヴｷNﾛWゲざà Wà χλιχαρ νο λινκ ρεφερεντε αο Χονχυρσο Πβλιχο δο DΜΑΕ Εδιταλ Ν≡ 

01/2019. 

11.2. Οσ ρεχυρσοσ mενχιοναδοσ νο συβιτεm 11.1 δεστε Εδιταλ δεϖερο σερ ενχαmινηαδοσ εξχλυσιϖαmεντε ϖια 

ιντερνετ πελο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, πορ mειο δο λινκ χορρεσπονδεντε α χαδα 

φασε ρεχυρσαλ, χονφορmε δισχριmιναδο νο συβιτεm 11.1, θυε εσταρ〈 δισπονϖελ δασ 09η00mιν δο πριmειρο δια 

ρεχυρσαλ ◊σ 23η59mιν δο τερχειρο δια ρεχυρσαλ. 

11.3. Οσ ρεχυρσοσ δεϖεm σεγυιρ ασ δετερmινα⌡εσ χονσταντεσ νο σιτε Γεστο δε Χονχυρσοσ ε: 

α) Νο χοντερ θυαλθυερ ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο νο χορπο δο ρεχυρσο α θυε σε ρεφερεm ασ ;ﾉｹﾐW;ゲàさSざàWàさaざ δο 
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συβιτεm 11.1. 

β) Σερεm ελαβοραδοσ χοm αργυmενταο λ⌠γιχα, χονσιστεντε ε αχρεσχιδοσ δε ινδιχαο δα βιβλιογραφια 

πεσθυισαδα πελο χανδιδατο παρα φυνδαmενταρ σευσ θυεστιοναmεντοσ. 

χ) Απρεσενταρ α φυνδαmενταο ρεφερεντε απενασ ◊ θυεστο πρεϖιαmεντε σελεχιοναδα παρα ρεχυρσο. 

δ) Ινδιχαρ χορρεταmεντε ο νmερο δα θυεστο ε ασ αλτερνατιϖασ α θυε σε ρεφερε ο ρεχυρσο. 

ε) Απ⌠σ α συβmισσο δο ρεχυρσο, νο σερ〈 περmιτιδο εδιτ〈−λο ου εξχλυι−λο. 

11.4. Παρα σιτυαο mενχιοναδα νο ιτεm 11くヱがà ;ﾉｹﾐW;à さSざ δεστε Εδιταλ, σερ〈 αδmιτιδο υm νιχο ρεχυρσο πορ 

θυεστο παρα χαδα χανδιδατο, δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο. 

11.5. Νο σερο αχειτοσ ρεχυρσοσ χολετιϖοσ. 

11.6. Σερο ινδεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ θυε: 

α) Νο εστιϖερεm δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδοσ. 

β) Νο απρεσενταρεm αργυmεντα⌡εσ λ⌠γιχασ ε χονσιστεντεσ. 

χ) Φορεm ενχαmινηαδοσ ϖια φαξ, τελεγραmα, ου ϖια ιντερνετ φορα δο ενδερεο ελετρνιχο / λινκ δεφινιδο νο ιτεm 

11.2, χοm εξχεο α σιτυαο πρεϖιστα νο ιτεm 11.1.1. 

δ) Φορεm ιντερποστοσ εm δεσαχορδο χοm ο πραζο χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 11.1. 

ε) Απρεσενταρεm νο χορπο δα φυνδαmενταο ουτρασ θυεστ⌡εσ θυε νο α σελεχιοναδα παρα ρεχυρσο. 

11.7. Νο σερο δεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ α θυε σε ρεφερε ο ιτεm 11.1 θυε νο ατενδερεm ◊σ φορmασ ε αοσ πραζοσ 

δετερmιναδοσ νεστε Εδιταλ. 

11.8. Νο σερο χονσιδεραδοσ ρεθυεριmεντοσ, ρεχλαmα⌡εσ, νοτιφιχα⌡εσ εξτραϕυδιχιαισ ου θυαισθυερ ουτροσ 

ινστρυmεντοσ σιmιλαρεσ χυϕο τεορ σεϕα οβϕετο δε ρεχυρσο απονταδο νο συβιτεm 11.1 δεστε Εδιταλ. 

11.9. Α δεχισο ρελατιϖα αο δεφεριmεντο ου ινδεφεριmεντο δοσ ρεχυρσοσ σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ ε ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ. 

11.10. Απ⌠σ α διϖυλγαο οφιχιαλ δε θυε τρατα ο συβιτεm 11.9 δεστε Εδιταλ, α φυνδαmενταο οβϕετιϖα δα δεχισο 

δα βανχα εξαmιναδορα σοβρε ο ρεχυρσο φιχαρ〈 δισπονϖελ παρα χονσυλτα ινδιϖιδυαλιζαδα δο χανδιδατο νο 

ενδερεο ελετρνιχο ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρがàﾐ;àさÁヴW;àSﾗàC;ﾐSｷS;デﾗざがàﾐﾗàｷデWﾏàさMW┌ゲàRWI┌ヴゲﾗゲざがàατ 

ο ενχερραmεντο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 

11.11. Α δεχισο δε θυε τρατα ο συβιτεm 11.9 δεστε Εδιταλ τερ〈 χαρ〈τερ τερmινατιϖο ε νο σερ〈 οβϕετο δε 

ρεεξαmε. 

11.12. Οσ ποντοσ ρελατιϖοσ α θυεστ⌡εσ εϖεντυαλmεντε ανυλαδασ σερο ατριβυδοσ α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε 

φιζεραm α προϖα ε νο οβτιϖεραm ποντυαο νασ ρεφεριδασ θυεστ⌡εσ χονφορmε ο πριmειρο γαβαριτο οφιχιαλ, 

ινδεπενδεντεmεντε δε ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ. Οσ χανδιδατοσ θυε ηαϖιαm ρεχεβιδο ποντοσ νασ θυεστ⌡εσ 

ανυλαδασ, απ⌠σ οσ ρεχυρσοσ, τερο εσσεσ ποντοσ mαντιδοσ σεm ρεχεβερ ποντυαο α mαισ. 

11.13. Αλτεραδο ο γαβαριτο οφιχιαλ, δε οφχιο ου πορ φορα δε προϖιmεντο δε ρεχυρσο, ασ προϖασ σερο χορριγιδασ 

δε αχορδο χοm ο νοϖο γαβαριτο. 

11.14. Να οχορρνχια δο δισποστο νοσ ιτενσ 11.12 ε 11.13 δεστε Εδιταλ ποδερ〈 ηαϖερ αλτεραο δα χλασσιφιχαο 

ινιχιαλ οβτιδα παρα υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ, ου, αινδα, ποδερ〈 οχορρερ ◊ δεσχλασσιφιχαο δο 

χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ α νοτα mνιmα εξιγιδα. 

11.15. Νο ηαϖερ〈 ρεαπρεχιαο δε ρεχυρσοσ. 

11.16. Νο σερο περmιτιδασ αο χανδιδατο α ινχλυσο, α χοmπλεmενταο, α συπλεmενταο ε / ου α 

συβστιτυιο δε δοχυmεντοσ δυραντε ου απ⌠σ οσ περοδοσ ρεχυρσαισ πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ. 
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11.17. Α βανχα εξαmιναδορα χονστιτυι λτιmα ινστνχια παρα ρεχυρσο, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο 

πελα θυαλ νο χαβερο ρεχυρσοσ αδιχιοναισ.  

11.18. Απ⌠σ αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ, σερ〈 δισπονιβιλιζαδο α δεχισο, πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ ενδερεοσ 

ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο 

σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο  

11.18.1. Εm χασο δε αλτεραο δο ρεσυλταδο, σερ〈 πυβλιχαδα α ρεχλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ ε α διϖυλγαο δα 

νοϖα λιστα δε απροϖαδοσ. 

11.19. Ο DΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm, θυανδο οσ mοτιϖοσ δε ορδεm τχνιχα νο ληε φορεm 

ιmπυτ〈ϖεισ, πορ ρεχυρσοσ νο ρεχεβιδοσ πορ φαληασ δε χοmυνιχαο; χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε 

χοmυνιχαο; προβλεmασ δε ορδεm τχνιχα νοσ χοmπυταδορεσ υτιλιζαδοσ πελοσ χανδιδατοσ, βεm χοmο πορ 

ουτροσ φατορεσ αληειοσ θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δοσ δαδοσ. 

12. DΑ ΗΟΜΟΛΟΓΑ∩℘Ο DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ  

12.1. Ο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο ποδερ〈 σερ ηοmολογαδο παρχιαλmεντε χονσιδερανδο ο τρmινο δασ 
εταπασ χοντιδασ εm χαδα χαργο, πορ mειο δε Ατο δο Dιρετορ Γεραλ δο DΜΑΕ.  

12.2 Ο ατο δε ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 πορ δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νοσ 

ενδερεοσ ελετρνιχοσ: ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ, ε ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε 
πυβλιχαο σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο.  

 

 

13. DΟΣ ΕΞΑΜΕΣ Μ⊃DΙΧΟΣ ΠΡ⊃−ΑDΜΙΣΣΙΟΝΑΙΣ 

13.1. Dασ Dισποσι⌡εσ Γεραισ: 

13.1.1. Τοδοσ οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εm δεχορρνχια δε απροϖαο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο δεϖερο σε 
συβmετερ α Εξαmε Μδιχο Πρ−Αδmισσιοναλ, σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δο DΜΑΕ, θυε χονχλυιρ〈 θυαντο ◊ συα 
απτιδο φσιχα ε/ου mενταλ παρα ο εξερχχιο δο χαργο.  

13.1.2. Ο χανδιδατο θυε φορ χονσιδεραδο ιναπτο νο Εξαmε Μδιχο Πρ−Αδmισσιοναλ ποδερ〈 ρεχορρερ δα δεχισο 
ϕυντο αο DΜΑΕ, νο πραζο m〈ξιmο δε 10 (δεζ) διασ χορριδοσ, χονταδοσ δα δατα εm θυε σε δερ α χινχια δο 
ρεσυλταδο δα ιναπτιδο αο χανδιδατο. 

13.1.3. Dεχορριδο ο πραζο παρα ιντερποσιο δο ρεχυρσο δε θυε τρατα ο συβιτεm 13.1.2 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο 
χονσιδεραδο ιναπτο νο Εξαmε Μδιχο Πρ−Αδmισσιοναλ εσταρ〈 ιmπεδιδο δε τοmαρ ποσσε ε τερ〈 σευ ατο δε 
νοmεαο τορναδο σεm εφειτο. 

13.1.4. Ο ρεχυρσο ρεφεριδο νο συβιτεm 13.1.2 δεστε Εδιταλ συσπενδε ο πραζο λεγαλ παρα α ποσσε δο χανδιδατο.  

13.2. Dοσ εξαmεσ απλιχ〈ϖεισ αοσ Χανδιδατοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm Dεφιχινχια 

13.2.1. Οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ινσχριτοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, απροϖαδοσ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, 
αλm δεσσε συβmετερεm α περχια mδιχα εσπεχιφιχαδα νο ιτεm 13, σερο χονϖοχαδοσ παρα σε συβmετερ ◊ 
εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ παρα χαραχτεριζαο δα δεφιχινχια, ε παρα αϖαλιαο δε χοmπατιβιλιδαδε εντρε α 
δεφιχινχια δο χανδιδατο ε ασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο χαργο παρα ο θυαλ χονχορρε. 

13.2.1.1. Α Ινσπεο Μδιχα παρα αϖαλιαο δο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ε α χαραχτεριζαο δε δεφιχινχια 
σερο φειτασ πορ Εθυιπε Μυλτιπροφισσιοναλ ινδιχαδα ε σοβ ρεσπονσαβιλιδαδε δο DΜΑΕ. 

13.2.2. Οσ χανδιδατοσ α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm 13.2.1 δεστε Εδιταλ δεϖερο χοmπαρεχερ ◊ περχια mυνιδοσ δε 
εξαmεσ οριγιναισ εmιτιδοσ χοm αντεχεδνχια m〈ξιmα δε 90 (νοϖεντα) διασ δα δατα δε συα ρεαλιζαο, 
χοmπροβατ⌠ριοσ δα εσπχιε ε δο γραυ ου νϖελ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο 
χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενα (ΧΙD).  

13.2.3. Α χριτριο δα περχια ποδερο σερ σολιχιταδοσ εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ παρα α χονσταταο δα δεφιχινχια, 
δα απτιδο ου δα χοmπατιβιλιδαδε χοm ο χαργο παρα α θυαλ χονχορρε. 
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13.2.4. Α περχια σερ〈 ρεαλιζαδα παρα ϖεριφιχαρ: 

α) Σε α δεφιχινχια σε ενθυαδρα να πρεϖισο δα Σmυλα ΣΤϑ 377, δο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ Ν° 3.298, δε 
1999, θυε ρεγυλαmεντου α Λει Φεδεραλ ν° 7.853, δε 1989, χοm ασ αλτερα⌡εσ αδϖινδασ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν° 
5.296, δε 2 δε δεζεmβρο δε 2004. 

β) Σε ο χανδιδατο ενχοντρα−σε απτο δο ποντο δε ϖιστα φσιχο ε mενταλ παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο. 

χ) Σε η〈 χοmπατιβιλιδαδε εντρε α δεφιχινχια δο χανδιδατο ε ασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο χαργο παρα α θυαλ 
χονχορρε. 

13.2.5. Νοσ τερmοσ δο αρτιγο16, ινχισο ςΙΙ, ♣2≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ Ν° 3.298/1999, α ϖεριφιχαο δισποστα να 
;ﾉｹﾐW;àさIざàSﾗàσυβιτεm 13.2.4, δεστε Εδιταλ, σερ〈 φειτα πορ Εθυιπε Μυλτιπροφισσιοναλ, χοmποστα πορ προφισσιοναισ 
ινδιχαδοσ πελο DΜΑΕ.   

ヱンくヲくヶくàOàI;ﾐSｷS;デﾗàゲﾗﾏWﾐデWàゲWヴ=àゲ┌HﾏWデｷSﾗà<àWデ;ヮ;àS;àヮWヴｹIｷ;àSWàケ┌Wàデヴ;デ;à;à;ﾉｹﾐW;àさIざàSﾗà συβιτεm 13.2.4 
δεστε Εδιταλ σε φορ χονσιδεραδο απτο ε να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια. 

13.2.7. Σερο ηαβιλιταδοσ ινγρεσσαρ νασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια οσ χανδιδατοσ θυε σε 
Wﾐケ┌;Sヴ;ヴWﾏàﾐﾗàSｷゲヮﾗゲデﾗàﾐ;ゲà;ﾉｹﾐW;ゲàさ;ざがàさHざàWàさIざàSﾗàσυβιτεm 13.2.4 δεστε Εδιταλ. 

13.2.8. Χονχλυινδο α περχια πελα ινεξιστνχια δα δεφιχινχια ου πορ σερ ελα ινσυφιχιεντε παρα ηαβιλιταρ ο 
χανδιδατο α ινγρεσσαρ νασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ο χανδιδατο σερ〈 εξχλυδο δα ρελαο δε χανδιδατοσ χοm 
δεφιχινχια ινσχριτοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ νο συβιτεm 3.2 δεστε Εδιταλ, mαντενδο α συα χλασσιφιχαο να λιστα 
δε χανδιδατοσ δε αmπλα χονχορρνχια. 

13.2.8.1. Ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο χερταmε, να ηιπ⌠τεσε δε νο τερ σιδο χλασσιφιχαδο χονφορmε 
εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 

13.2.9. Οσ προχεδιmεντοσ δε περχια mδιχα δοσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ οβεδεχερο ◊ λεγισλαο mυνιχιπαλ 
απλιχ〈ϖελ αο τεmα. 

14. DΟ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΟ ΧΑΡΓΟ に ΝΟΜΕΑ∩℘Ο, ΠΟΣΣΕ Ε ΕΞΕΡΧ⊆ΧΙΟ 

14.1. Χονχλυδο ο χονχυρσο πβλιχο ε ηοmολογαδο ο ρεσυλταδο φιναλ, α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ 
δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ οφερταδασ νεστε Εδιταλ οβεδεχερ〈 ◊ εστριτα ορδεm δε χλασσιφιχαο, αο πραζο δε 
ϖαλιδαδε δο χονχυρσο ε αο χυmπριmεντο δασ δισποσι⌡εσ λεγαισ περτινεντεσ. 

14.2. Α νοmεαο σερ〈 διρειτο συβϕετιϖο δο χανδιδατο απροϖαδο δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ οφερταδασ νεστε 
Εδιταλ, νο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο. 

14.3. Ο χανδιδατο νοmεαδο δεϖερ〈 σε απρεσενταρ παρα ποσσε, ◊σ συασ εξπενσασ, θυανδο χονϖοχαδο παρα 
νοmεαο, σοβ πενα δε τερ σευ ατο δε νοmεαο τορναδο σεm εφειτο. 

14.3.1. Ο DΜΑΕ πυβλιχαρ〈 ο ατο δε νοmεαο δοσ χανδιδατοσ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο.  

14.4. Ο χανδιδατο νοmεαδο δεϖερ〈 απρεσενταρ οβριγατοριαmεντε οσ οριγιναισ ε χ⌠πιασ σιmπλεσ δοσ δοχυmεντοσ 
δισχριmιναδοσ α σεγυιρ, νο ατο δα ποσσε: 

α) 02 (δυασ) φοτοσ 3ξ4 (ρεχεντεσ ε χολοριδασ); 

β) Dοχυmεντο δε Ιδεντιδαδε (ΡΓ); 

χ) Ττυλο δε ελειτορ, ε χοmπροϖαντε δε θυιταο χοm α ϑυστια Ελειτοραλ (χερτιδο δε θυιταο ελειτοραλ に εmιτιδα 
πελο Χαρτ⌠ριο Ελειτοραλ ου πελο σιτε ωωω.τσε.ϕυσ.βρ); 

δ) Χαδαστρο Ναχιοναλ δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ); 

ε) Χαδαστρο Ναχιοναλ δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) δο χνϕυγε ου χοmπανηειρο (α); 

φ)  Χοmπροϖαντε δο εσταδο χιϖιλ に Χερτιδο δε Νασχιmεντο ου Χερτιδο δε Χασαmεντο ου Χερτιδο δε 
Χασαmεντο χοm αϖερβαο (διϖ⌠ρχιο/σεπαραο/⌠βιτο). Θυανδο φορ ο χασο δε χοmπανηειρο (α) に αχρεσχενταρ 
Χερτιδο δε Υνιο Εστ〈ϖελ σε ποσσυιρ; 

γ) Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο (ΧΝΗ); 

η) Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα ου δε Dισπενσα δε Ινχορποραο, παρα χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο; 

ι) Χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια χοm ΧΕΠ; 
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ϕ) Χερτιδο δε νασχιmεντο ου δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε ΧΠΦ δοσ φιληοσ ε/ου δεπενδεντεσ mενορεσ δε 21 
(ϖιντε ε υm) ανοσ δε ιδαδε, σολτειροσ; 

κ) Dεχλαραο δε θυε εξερχε, ου νο, ουτρο χαργο, εmπρεγο ου φυνο πβλιχα νοσ mβιτοσ φεδεραλ, εσταδυαλ 
ε/ου mυνιχιπαλ; 

λ) Απρεσενταο δε δεχλαραο δε βενσ ε ϖαλορεσ φιρmαδα πορ ελε πρ⌠πριο ου Dεχλαραο ατυαλιζαδα δε Βενσ ε 
ςαλορεσ δο Ιmποστο δε Ρενδα; 

m) ΧΤΠΣ − Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ / φρεντε (φοτο) ε ϖερσο (δαδοσ πεσσοαισ); 

ν) Θυαλιφιχαο χαδαστραλ ρετιραδα νο λινκ ηττπ://χονσυλταχαδαστραλ.ινσσ.γοϖ.βρ/Εσοχιαλ/παγεσ/ινδεξ.ξητmλ; 

ο) Dαδοσ δε χοντα βανχ〈ρια δα Χαιξα Εχονmιχα Φεδεραλ; 

π) Χερτιδο ϕυδιχιαλ χριmιναλ νεγατιϖα ρετιραδα νο σιτε ηττπ:ωωω.τϕmγ.ϕυσ.βρ;      

θ) Χαρτο δε χαδαστραmεντο νο ΠΙΣ/ΠΑΣΕΠ, φρεντε ε ϖερσο ου εξτρατο δο ΠΙΣ χοm δατα δε ϖινχυλαο, ρετιραδο 
να Χαιξα Εχονmιχα Φεδεραλ ου Βανχο δο Βρασιλ; 

ρ) Χοmπροϖαντε δε εσχολαριδαδε mνιmα εξιγιδα παρα ο χαργο, νασ χονδι⌡εσ εσπεχιφιχαδασ νο Ανεξο Ις δεστε 
Εδιταλ; 

σ) Χοmπροϖαο δε χονχλυσο δε χυρσο δε φορmαο εσπεχφιχα, θυανδο φορ ο χασο; 

τ) Ηιστ⌠ριχο εσχολαρ, Dιπλοmα ου Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δε χυρσο (χοm δατα δε χολαο δε γραυ θυανδο φορ ο 
χασο) αχοmπανηαδο δο ηιστ⌠ριχο εσχολαρ (θυανδο φορ ο χασο); 

υ) Χοmπροϖαντε δο Ρεγιστρο ε δε ρεγυλαριδαδε ϕυντο αο ⌠ργο δε φισχαλιζαο προφισσιοναλ, σε εξιγιδο παρα ο 
χαργο; 

ϖ) Νο χασο δε απροϖαδο να λιστα παρα νεγροσ ου παρδοσ, ο χανδιδατο α νοmεαο δεϖερ〈 απρεσενταρ, θυανδο δα 
χονϖοχαο, δοχυmεντο οφιχιαλ (χερτιδο δε νασχιmεντο πρ⌠πρια ου δοσ παισ) ε/ου δεχλαραο ρεγιστραδα εm 
χαρτ⌠ριο ατεστανδο θυαντο ◊ χορ νεγρα ου παρδα. 

ξ) Ατεσταδο δε mατρχυλα ε φρεθυνχια δοσ φιληοσ mαιορεσ ε εστυδαντεσ. 
 

14.5. Ο χανδιδατο νοmεαδο σερ〈 ρεσπονσαβιλιζαδο αδmινιστρατιϖαmεντε πορ θυαισθυερ ινφορmα⌡εσ ινϖερδιχασ 
θυε ϖιερ α πρεσταρ, σενδο ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα.  

14.6. Εσταρ〈 ιmπεδιδο δε τοmαρ ποσσε ο χανδιδατο θυε δειξαρ δε χοmπροϖαρ θυαλθυερ υm δοσ ρεθυισιτοσ 
εσπεχιφιχαδοσ νο συβιτεm 14.4 δεστε Εδιταλ. 

14.7. Ποδερο σερ εξιγιδοσ πελο DΜΑΕ, νο ατο δα ποσσε, ουτροσ δοχυmεντοσ αλm δοσ αχιmα ρελαχιοναδοσ, 
θυανδο θυε α εξιγνχια φορ ϕυστιφιχαδα. 

14.8. Ο χανδιδατο θυε φορ νοmεαδο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια νο ποδερ〈 αργυιρ ου υτιλιζαρ εσσα 
χονδιο παρα πλειτεαρ λοταο, αλτεραο δε χαργα ηορ〈ρια, αλτεραο δε ϕορναδα δε τραβαληο ε λιmιταο δε 
ατριβυι⌡εσ παρα ο δεσεmπενηο δα φυνο. 
 

15. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

15.1. Ο DΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ εξιmεm−σε δασ δεσπεσασ χοm ϖιαγενσ ε εσταδια δοσ χανδιδατοσ παρα πρεσταρ ασ 
προϖασ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 

15.2. Τοδασ ασ πυβλιχα⌡εσ οφιχιαισ ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερο φειτασ νο  
Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο ε νο ενδερεο ελετρνιχο (ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ). 

15.3. Ο αχοmπανηαmεντο δασ πυβλιχα⌡εσ, ατοσ χοmπλεmενταρεσ, αϖισοσ, χοmυνιχαδοσ ε χονϖοχα⌡εσ 
ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο.  

15.4. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονσυλταρ οσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ δο DΜΑΕ  (ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ) ε  ΦΥΝDΕΠ 
(ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ)  φρεθυεντεmεντε παρα ϖεριφιχαρ ασ ινφορmα⌡εσ θυε ληε σο περτινεντεσ 
ρεφερεντεσ ◊ εξεχυο δο Χονχυρσο Πβλιχο, ατ α δατα δε ηοmολογαο. 

15.5. Απ⌠σ α δατα δε ηοmολογαο δο Χονχυρσο, οσ χανδιδατοσ δεϖερο χονσυλταρ ινφορmα⌡εσ ε αϖισοσ σοβρε 
νοmεα⌡εσ, νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο ε να Γερνχια δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ δο DΜΑΕ. 
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15.6. Νο σερο πρεσταδασ, πορ τελεφονε, ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ αο ρεσυλταδο ου θυαλθυερ ουτρο γνερο δε 
ινφορmαο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 

15.7. Α εϖεντυαλ δισπονιβιλιζαο δε ατοσ νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ δο DΜΑΕ ε δα ΦΥΝDΕΠ νο ισεντα ο 
χανδιδατο δα οβριγαο δε αχοmπανηαρ ασ πυβλιχα⌡εσ οφιχιαισ σοβρε εστε Χονχυρσο Πβλιχο. 

15.8. Ινχορποραρ−σε−ο α εστε Εδιταλ, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, θυαισθυερ ατοσ χοmπλεmενταρεσ, αϖισοσ, 
χοmυνιχαδοσ ε χονϖοχα⌡εσ, ρελατιϖοσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο, θυε ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ 
δο Μυνιχπιο, νο ενδερεο ελετρνιχο (ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ) ε διϖυλγαδοσ νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ δο 
DΜΑΕ (ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ) ε ΦΥΝDΕΠ (ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ). 

15.9. Παρα φινσ δε χοmπροϖαο δε απροϖαο ου χλασσιφιχαο δο χανδιδατο νο Χονχυρσο, σερ〈 ϖ〈λιδα α 
πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο, νο ενδερεο ελετρνιχο (ωωω.υβερλανδια.mγ. γοϖ.βρ). 

15.10. Οσ πραζοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ σο πρεχλυσιϖοσ, χοντνυοσ ε χοmυνσ α τοδοσ οσ χανδιδατοσ, νο 
ηαϖενδο ϕυστιφιχατιϖα παρα ο νο χυmπριmεντο ε παρα α απρεσενταο δε δοχυmεντοσ απ⌠σ ασ δατασ 
εσταβελεχιδασ. 

15.11. Ο DΜΑΕ ε α ΦΥΝDΕΠ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ θυαισθυερ χυρσοσ, τεξτοσ, αποστιλασ ε ουτρασ 
πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊σ mατριασ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο θυε νο σεϕαm οφιχιαλmεντε διϖυλγαδασ ου πορ 
θυαισθυερ ινφορmα⌡εσ θυε εστεϕαm εm δεσαχορδο χοm ο δισποστο νεστε Εδιταλ. 

15.12. Νο σερο φορνεχιδασ προϖασ ρελατιϖασ α χονχυρσοσ αντεριορεσ. 

15.13. Λεγισλαο χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, βεm χοmο ασ αλτερα⌡εσ εm 
δισποσιτιϖοσ δε λει ε ατοσ νορmατιϖοσ α ελα ποστεριορεσ, νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο νασ προϖασ δο Χονχυρσο. 

15.14. Παρα χονταγεm δοσ πραζοσ δε ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ, δεϖερ〈 σερ οβσερϖαδο ο δισποστο νο συβιτεm 
11.1 δεστε Εδιταλ.  

15.15. Νο σερο χονσιδεραδοσ ρεθυεριmεντοσ, ρεχλαmα⌡εσ, νοτιφιχα⌡εσ εξτραϕυδιχιαισ ου θυαισθυερ ουτροσ 
ινστρυmεντοσ σιmιλαρεσ, χυϕο τεορ σεϕα οβϕετο δε ρεχυρσο απονταδο νεστε Εδιταλ. 

15.16. Α θυαλθυερ τεmπο ποδερ−σε−〈 ανυλαρ α ινσχριο, προϖα ε / ου τορναρ σεm εφειτο α νοmεαο δο 
χανδιδατο, εm τοδοσ οσ ατοσ ρελαχιοναδοσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο, θυανδο χονσταταδα α οmισσο ου 
δεχλαραο φαλσα δε δαδοσ ου χονδι⌡εσ, ιρρεγυλαριδαδε δε δοχυmεντοσ, ου, αινδα, ιρρεγυλαριδαδε να ρεαλιζαο 
δασ προϖασ, χοm φιναλιδαδε δε πρεϕυδιχαρ διρειτο ου χριαρ οβριγαο, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα 
δεφεσα. 

15.16.1. Χοmπροϖαδα α ινεξατιδο ου ιρρεγυλαριδαδεσ δεσχριτασ νο συβιτεm 16.16 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο 
εσταρ〈 συϕειτο α ρεσπονδερ πορ φαλσιδαδε ιδεολ⌠γιχα δε αχορδο χοm ο αρτιγο 299 δο Χ⌠διγο Πεναλ. 

15.17. Εm χασο δε ϖεριφιχαο δε ινχορρεο νοσ δαδοσ πεσσοαισ (νοmε, ενδερεο ε τελεφονε παρα χοντατο, δατα 
δε νασχιmεντο) χονσταντεσ δο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ατυαλιζαρ συασ 
ινφορmα⌡εσ νασ σεγυιντεσ χονδι⌡εσ:  

α) Ατ α πυβλιχαο δα ηοmολογαο δο Χονχυρσο Πβλιχο α θυε σε ρεφερε ο ιτεm 12 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο 
δεϖερ〈 mαντερ σευ ενδερεο, τελεφονεσ δε χοντατο ου χορρειο ελετρνιχο ατυαλιζαδοσ να Φυνδαο δε 
Dεσενϖολϖιmεντο δα Πεσθυισα に ΦΥΝDΕΠ, νο ενδερεο ελετρνιχο: (ωωω.γεσταοδεχονχυρσοσ.χοm.βρ), λινκ Μευ 
Χαδαστρο. 

β) Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβριγατοριαmεντε ρεαλιζαρ α ατυαλιζαο δοσ δαδοσ πεσσοαισ (νοmε, ιδεντιδαδε, ⌠ργο 
εξπεδιδορ, δατα δα εξπεδιο ε δατα δε νασχιmεντο), ατ ο πραζο πρεϖιστο νο ιτεm 8.5.  

χ) Απ⌠σ α δατα δε ηοmολογαο ε δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δεστε χονχυρσο πβλιχο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 
εφετυαρ α ατυαλιζαο δε σευσ δαδοσ χαδαστραισ ϕυντο αο DΜΑΕ πορ mειο δε χορρεσπονδνχια ρεγιστραδα, ◊σ 
εξπενσασ δο χανδιδατο, ενδερεαδα ◊ Γερνχια δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ δο DΜΑΕ ου πεσσοαλmεντε ατραϖσ δε 
Ρεθυεριmεντο προτοχολιζαδο 

15.18. Α ατυαλιζαο δε δαδοσ πεσσοαισ ϕυντο αο DΜΑΕ ε ◊ ΦΥΝDΕΠ νο δεσοβριγα ο χανδιδατο δε αχοmπανηαρ 
ασ πυβλιχα⌡εσ οφιχιαισ δο Χονχυρσο, νο χαβενδο α εστε αλεγαρ περδα δε πραζο πορ αυσνχια δε ρεχεβιmεντο δε 
χορρεσπονδνχια.  

15.19. Ο DΜΑΕ ε  α ΦΥΝDΕΠ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ εϖεντυαισ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο δεχορρεντεσ δε: 

http://www.uberlândia.mg.gov.br/
http://www.uberaba.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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α) Ενδερεο ελετρνιχο ινχορρετο ε / ου δεσατυαλιζαδο.  

β) Ενδερεο ρεσιδενχιαλ δεσατυαλιζαδο. 

χ) Ενδερεο ρεσιδενχιαλ δε διφχιλ αχεσσο. 

δ) Χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πελα Εmπρεσα δε Χορρειοσ πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ. 

ε) Χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ.  

15.20. Ασ οχορρνχιασ νο πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ, οσ χασοσ οmισσοσ ε οσ χασοσ δυϖιδοσοσ σερο ρεσολϖιδοσ πελα 
Χοmισσο δε Χονχυρσο δο DΜΑΕ ε πελα ΦΥΝDΕΠ, νο θυε α χαδα υm χουβερ. 

15.21. Οσ ιτενσ δεστε Εδιταλ ποδερο σοφρερ εϖεντυαισ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ ου αχρσχιmοσ ενθυαντο νο 
χονσυmαδα α προϖιδνχια ου εϖεντο θυε ληεσ δισσερ ρεσπειτο, χιρχυνστνχια θυε σερ〈 χοmυνιχαδα εm ατο 
χοmπλεmενταρ αο Εδιταλ, ε σευ εξτρατο δε αϖισο δε πυβλιχαο σερ〈 ϖειχυλαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο ε α 
ιντεγρα πορ mειο δε δοωνλοαδ δο αρθυιϖο, νο ενδερεο ελετρνιχο (ωωω.δmαε.mγ.γοϖ.βρ). 

15.22. Εm ατενδιmεντο ◊ πολτιχα δε αρθυιϖοσ, ο DΜΑΕ προχεδερ〈 ◊ γυαρδα δε δοχυmεντοσ ρελατιϖοσ αο 
χονχυρσο, οβσερϖαδα α λεγισλαο εσπεχφιχα πελο πραζο δε 05 ανοσ. 

Υβερλνδια, 03 δε ουτυβρο 2019. 
 

_____________________________________ 
ΠΑΥΛΟ Σ⊃ΡΓΙΟ ΦΕΡΡΕΙΡΑ 

DΙΡΕΤΟΡ ΓΕΡΑΛ 
 

 

_____________________________________ 
ΙςΑΝ DΑ ΣΙΛςΑ ΝΥΝΕΣ 

DΙΡΕΤΟΡ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

http://www.uberlândia.mg.gov.br/

