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ΕΜDΕΧ − ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΧΑΜΠΙΝΑΣ Σ/Α 

 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 01/2019 

  
Α ΕΜDΕΧ − ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΧΑΜΠΙΝΑΣ − Σ/Α, νο υσο δασ συασ ατριβυι⌡εσ 
λεγαισ ε ρεγυλαmενταρεσ, τορνα πβλιχα α ρεαλιζαο δε Χονχυρσο Πβλιχο παρα ο πρεενχηιmεντο δε ϖαγασ 
εξιστεντεσ ε ουτρασ θυε ϖιερεm α συργιρ νο δεχορρερ δα ϖαλιδαδε δο χερταmε, παρα οσ χαργοσ δε Νϖελ Μδιο, 
Τχνιχο ε Συπεριορ, mεδιαντε ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε σευσ Ανεξοσ. 
 
1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

 
1.1. Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ, πορ σευσ ανεξοσ, αϖισοσ, ατοσ χοmπλεmενταρεσ ε εϖεντυαισ 
ρετιφιχα⌡εσ, σενδο συα εξεχυο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε Φορmαο ε Χαπαχιταο に ΙΒΦΧ. 
 
1.2. Ο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο σε δεστινα α σελεχιοναρ χανδιδατοσ παρα ο πρεενχηιmεντο δε ϖαγασ εξιστεντεσ 
ε ουτρασ θυε ϖιερεm α συργιρ νο δεχορρερ δα ϖαλιδαδε δο χερταmε, σοβ ρεγιmε δα Χονσολιδαο δασ Λεισ δε 
Τραβαληο (ΧΛΤ), φιχανδο ο χιταδο πρεενχηιmεντο χονδιχιοναδο ◊ χονϖενινχια ε οπορτυνιδαδε δα ΕΜDΕΧ, βεm 
χοmο ◊σ ρεστρι⌡εσ οραmεντ〈ριασ ου φατοσ συπερϖενιεντεσ θυε οχορραm δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δεστε 
χονχυρσο πβλιχο. 
 
1.2.1. Α χοντραταο σερ〈 εm χαρ〈τερ δε εξπερινχια νοσ πριmειροσ 90 (νοϖεντα) διασ, αο τρmινο δοσ θυαισ, σε 
ο δεσεmπενηο δο (α) προφισσιοναλ φορ σατισφατ⌠ριο, ο χοντρατο χονϖερτερ−σε−〈, αυτοmατιχαmεντε, εm πραζο 
ινδετερmιναδο. 
 
1.2.2. Χασο τενηα σιδο οφερταδα ϖαγα εm Χονχυρσο Πβλιχο αντεριορ ιδντιχα α εϖεντυαλ ϖαγα θυε ϖενηα σερ 
αβερτα αο λονγο δο Χονχυρσο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ, οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο Χονχυρσο Πβλιχο 
αντεριορ τερο πριοριδαδε δε χονϖοχαο εm ρελαο αοσ απροϖαδοσ νο Χονχυρσο Πβλιχο εm θυεστο. 
 
1.3. Ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο πρεσεντε Χονχυρσο σερ〈 δε 02 (δοισ) ανοσ, χονταδοσ α παρτιρ δα δατα δα ηοmολογαο 
δο ρεσυλταδο φιναλ, ποδενδο, α χριτριο δα ΕΜDΕΧ, σερ προρρογαδο υmα ϖεζ πορ ιγυαλ περοδο, πορ χονϖενινχια 
αδmινιστρατιϖα. 
 
1.3.1. Ο περοδο δε ϖαλιδαδε εσταβελεχιδο παρα εστε χερταmε νο γερα οβριγατοριεδαδε δα ΕΜDΕΧ χοντραταρ 
τοδοσ οσ χλασσιφιχαδοσ. 
 
1.4. Ο mοδελο δε ρεθυεριmεντο δε προϖα εσπεχιαλ ου δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ  ο χονσταντε δο Ανεξο Ι δεστε 
Εδιταλ. 
 
1.5. Ο mοδελο δε ατεσταδο mδιχο παρα ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα  ο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 
 
1.6. Οσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ παρα εστυδο χονσταm δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ. 
 
1.7. Α Σντεσε δασ Ατριβυι⌡εσ δοσ Χαργοσ χονστα δο Ανεξο Ις δεστε Εδιταλ. 
 
1.7.1. Ο Χανδιδατο απροϖαδο θυε ϖιερ α σερ αδmιτιδο φιχα χιεντε δε θυε χονστα νο Εδιταλ σοmεντε υm Ρεσυmο 
δο χαργο α θυε εστ〈 χονχορρενδο ε, πορταντο, εσταρ〈 συϕειτο α δεσεmπενηαρ τοδασ ασ ατιϖιδαδεσ θυε σεϕαm 
ινερεντεσ αο σευ χαργο, νοσ τερmοσ δο Πλανο δε Χαργοσ, Χαρρειρασ ε Σαλ〈ριοσ δα ΕΜDΕΧ. 
 
1.8. Ο χανδιδατο, αο εφετιϖαρ α συα ινσχριο, mανιφεστα χινχια θυαντο ◊ διϖυλγαο δε σευσ δαδοσ εm λισταγενσ 
ε ρεσυλταδοσ νο δεχορρερ δο Χονχυρσο Πβλιχο, χοmο νοmε χοmπλετο, νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο 
(ΡΓ), δατα δε νασχιmεντο, νοτασ, ποντυα⌡εσ ε δεσεmπενηο νασ φασεσ πρεϖιστασ, χονδιο δε Πεσσοα χοm 
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Dεφιχινχια (χασο δεχλαραδο νο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο). Τενδο εm ϖιστα θυε εσσασ ινφορmα⌡εσ σο εσσενχιαισ 
παρα α πυβλιχιδαδε δοσ ατοσ ινερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο, νο χαβερο ινδαγα⌡εσ ποστεριορεσ νεστε σεντιδο, 
φιχανδο χιεντεσ δε θυε ταισ ινφορmα⌡εσ σερο διϖυλγαδασ πορ mειο δα ιντερνετ, νο σιτε δα ΙΒΦΧ ε δα ΕΜDΕΧ, 
ποδενδο σερ ενχοντραδασ ατραϖσ δοσ mεχανισmοσ δε βυσχασ εξιστεντεσ. 
 
2. DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ Ε ςΑΓΑΣ 

 
2.1. Οσ χαργοσ, οσ ρεθυισιτοσ, χαργα ηορ〈ρια, σαλ〈ριο ε ασ ϖαγασ σο οσ εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ: 

ΧΑΡΓΟ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ Μ⊆ΝΙΜΟ 
ΧΑΡΓΑ 

ΗΟΡℑΡΙΑ 
ΣΕΜΑΝΑΛ 

ΣΑΛℑΡΙΟ 
ςΑΓΑΣ  

ΑΧ∗ 
ςΑΓΑΣ 
ΠΧD∗∗ 

Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ 
Ενσινο Μδιο Χοmπλετο ε Χαρτειρα 
Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο δεϖιδαmεντε 
;デ┌;ﾉｷ┣;S;àﾐ;àC;デWｪﾗヴｷ;àさáゎàWàゎBゎ 

36η Ρ∃ 2.558,32 2 − 

Ασσιστεντε Αδmινιστρατιϖο ϑρ Ενσινο Μδιο Χοmπλετο 40η Ρ∃ 2.558,32 1 − 

Χοντρολαδορ δε Τρνσιτο ε 
Τρανσπορτε ϑρ 

Ενσινο Μδιο ε Χυρσο Τχνιχο εm 
Λογστιχα, Τελεχοmυνιχα⌡εσ, Τρνσιτο 
ου Γεοπροχεσσαmεντο χοm διπλοmα 
δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου χερτιφιχαδο 
δε χονχλυσο δε χυρσο, εmιτιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο 
ΜΕΧ 

36η Ρ∃ 3.031,09 2 − 

Οφιχιαλ δε Μανυτενο ϑρ 
Ενσινο Μδιο Χοmπλετο ε Χαρτειρα 
Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο δεϖιδαmεντε 
;デ┌;ﾉｷ┣;S;àﾐ;àC;デWｪﾗヴｷ;àさDざ 

40η Ρ∃ 2.127,67 1 − 

Τχνιχο δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ 

Ενσινο Μδιο; Χυρσο Τχνιχο εm 
Εδιφιχα⌡εσ, Λογστιχα, Εστραδασ, 
Τρανσπορτεσ Ροδοϖι〈ριοσ, Αγριmενσυρα, 
Γεοπροχεσσαmεντο, Dεσενηο δα 
Χονστρυο Χιϖιλ, Θυαλιδαδε, Τρνσιτο, 
Μειο Αmβιεντε, Ελετροmεχνιχα, 
Ελετροτχνιχα ε Μεχνιχα χοm διπλοmα 
δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου χερτιφιχαδο 
δε χονχλυσο δε χυρσο, εmιτιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο 
ΜΕΧ; Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο 
δεϖιδαmεντε ατυαλιζαδα να Χατεγορια 
∀Β∀ 

40η Ρ∃ 3.283,82 2 − 

Τχνιχο εm Ινφορm〈τιχα ϑρ 

Ενσινο Μδιο; Χυρσο Τχνιχο εm 
Ινφορm〈τιχα χοm διπλοmα δεϖιδαmεντε 
ρεγιστραδο ου χερτιφιχαδο δε χονχλυσο 
δε χυρσο, εmιτιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ 

40η Ρ∃ 3.283,82 1 − 

Αδϖογαδο ϑρ 

Χυρσο Συπεριορ εm Dιρειτο χοm διπλοmα 
δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου χερτιφιχαδο 
δε χονχλυσο δε χυρσο, εmιτιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο 
ΜΕΧ, Ρεγιστρο να ΟΑΒ ε 6 mεσεσ δε 
εξπερινχια χοm χοmπροϖαο 

40η Ρ∃ 5.322,06 1 − 

Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο ϑρ 

Χυρσο Συπεριορ εm Αδmινιστραο χοm 
διπλοmα δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου 
χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δε χυρσο, 
εmιτιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα 
πελο ΜΕΧ ε Ρεγιστρο νο Χονσεληο δε 
Χλασσε 

40η Ρ∃ 5.136,53 1 − 
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ΧΑΡΓΟ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ Μ⊆ΝΙΜΟ 
ΧΑΡΓΑ 

ΗΟΡℑΡΙΑ 
ΣΕΜΑΝΑΛ 

ΣΑΛℑΡΙΟ 
ςΑΓΑΣ  

ΑΧ∗ 
ςΑΓΑΣ 
ΠΧD∗∗ 

Αναλιστα Χοντ〈βιλ ϑρ 

Χυρσο Συπεριορ εm Χινχιασ Χοντ〈βεισ 
χοm διπλοmα δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο 
ου χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δε χυρσο, 
εmιτιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ ε Ρεγιστρο νο 
ΧΡΧ 

40η Ρ∃ 5.136,53 1 − 

Αναλιστα δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ 

Χυρσο Συπεριορ εm Ενγενηαρια Χιϖιλ, 
Αρθυιτετυρα, Ενγενηαρια δε Τρανσπορτε, 
Ενγενηαρια δα Μοβιλιδαδε; χοm 
διπλοmα δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου 
χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δε χυρσο, 
εmιτιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, Ρεγιστρο νο 
Χονσεληο δε Χλασσε ε Χαρτειρα Ναχιοναλ 
δε Ηαβιλιταο δεϖιδαmεντε ατυαλιζαδα 
να Χατεγορια ∀Β∀ 

40η Ρ∃ 6.325,30 1 − 

Αναλιστα δε Χοmυνιχαο ϑρ − 
ϑορναλισmο  

Χυρσο Συπεριορ εm ϑορναλισmο ου 
Χοmυνιχαο Σοχιαλ χοm διπλοmα 
δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου χερτιφιχαδο 
δε χονχλυσο δε χυρσο, εmιτιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο 
ΜΕΧ, Ρεγιστρο νο Χονσεληο δε Χλασσε ε 
6 mεσεσ δε εξπερινχια χοm 
χοmπροϖαο 

40η Ρ∃ 5.136,53 1 − 

Αναλιστα δε Εδυχαο ϑρ 

Χυρσο Συπεριορ εm Πεδαγογια ου 
Λιχενχιατυρα εm Ηιστ⌠ρια, Γεογραφια ου 
Χινχιασ Σοχιαισ χοm διπλοmα 
δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου χερτιφιχαδο 
δε χονχλυσο δε χυρσο, εmιτιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο 
ΜΕΧ 

40η Ρ∃ 5.136,53 1 − 

Αναλιστα δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ ϑρ − 
Φοληα δε Παγαmεντο 

Χυρσο Συπεριορ εm Αδmινιστραο δε 
Εmπρεσασ ου Εχονοmια ου Τεχνολογια 
δε Γεστο δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ χοm 
διπλοmα δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου 
χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δε χυρσο, 
εmιτιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ ε 6 mεσεσ δε 
εξπερινχια εm φοληα δε παγαmεντο 

40η Ρ∃ 5.136,53 1 − 

Αναλιστα δε Τεχνολογια δα 
Ινφορmαο ϑρ 

Χυρσο Συπεριορ να 〈ρεα δε Τεχνολογια δα 
Ινφορmαο χοm διπλοmα δεϖιδαmεντε 
ρεγιστραδο ου χερτιφιχαδο δε χονχλυσο 
δε χυρσο, εmιτιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ 

40η Ρ∃ 6.047,38 1 − 

Αναλιστα Φινανχειρο ϑρ 

Χυρσο Συπεριορ εm Εχονοmια χοm 
διπλοmα δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ου 
χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δε χυρσο, 
εmιτιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ ε Ρεγιστρο νο 
Χονσεληο δε Χλασσε 

40η Ρ∃ 5.136,53 1 − 

 
ΛΕΓΕΝDΑ: ΑΧ = ςαγασ δε Αmπλα Χονχορρνχια; ΠΧD = ςαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια. 

 
2.2. Α Σντεσε δασ Ατριβυι⌡εσ δοσ Χαργοσ χονστα δο Ανεξο Ις δεστε Εδιταλ. 



ΕΜDΕΧ に Εδιταλ δε Αβερτυρα − Π〈γινα 4 δε 48 

 
 
 

 
2.3. Αλm δο σαλ〈ριο ινδιχαδο παρα χαδα χαργο, χοmπ⌡ε α ρεmυνεραο γλοβαλ δοσ εmπρεγαδοσ δα ΕΜDΕΧ οσ 
βενεφχιοσ οριυνδοσ δε αχορδο χολετιϖο δα χατεγορια, ταισ χοmο αυξλιο−ρεφειο (Ρ∃ 921,84 mενσαλ), αυξλιο−
αλιmενταο (Ρ∃ 519,90 mενσαλ), αυξλιο−χρεχηε, ϖαλε−τρανσπορτε, χονϖνιο mδιχο (οπχιοναλ) ε σεγυρο δε ϖιδα 
εm Γρυπο (οπχιοναλ), εντρε ουτροσ, χονφορmε Αχορδο Χολετιϖο δε Τραβαληο − ΑΧΤ. 
 
2.4. Οσ σαλ〈ριοσ mενσαισ θυε χονσταm νο θυαδρο δε ϖαγασ, βεm χοmο οσ βενεφχιοσ, τm χοmο ρεφερνχια α δατα−
βασε δε mαιο/2019, ποδενδο σοφρερ νοϖοσ ρεαϕυστεσ εm δεχορρνχια δε Αχορδο Χολετιϖο ε Πλανο δε Χαργοσ, 
Χαρρειρασ ε Σαλ〈ριοσ. 
 
2.5. Παρα οσ χαργοσ θυε εξιγεm εξπερινχια προφισσιοναλ νοσ ρεθυισιτοσ δο Ανεξο Ι, νο σερ〈 χοmπυταδο παρα 
εφειτο δε χοντραταο, ο τεmπο δε εστ〈γιο, mονιτορια ου δε βολσα δε εστυδο. 
 
2.6. Ο χανδιδατο απροϖαδο ε νοmεαδο δεϖερ〈 πρεσταρ σερϖιο δεντρο δο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο πελα 
Αδmινιστραο, ποδενδο σερ, παρα οσ χαργοσ δε Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ., Οφιχιαλ δε Μανυτενο ϑρ. ε 
Χοντρολαδορ δε Τρνσιτο ε Τρανσπορτε ϑρ., εm ρεγιmε δε τυρνοσ δε ρεϖεζαmεντο, δε πλαντο διυρνο/νοτυρνο εm 
διασ δε σεmανα, σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε/ου φεριαδοσ, ρεσπειταδα α ϕορναδα σεmαναλ δε τραβαληο ε λεγισλαο 
τραβαληιστα ϖιγεντε.  
 
2.7. Ο χανδιδατο απροϖαδο ε νοmεαδο θυε ϖιερ α σερ αδmιτιδο φιχα, δεσδε ϕ〈, χιεντε θυε ποδερ〈 σερ λοταδο παρα 
πρεσταρ σερϖιοσ ταντο να σεδε δα ΕΜDΕΧ, θυαντο εm θυαλθυερ ουτρα λοχαλιδαδε εm θυε α ΕΜDΕΧ πρεστε ου 
ϖενηα α πρεσταρ σερϖιοσ. 
 
3. DΑΣ ΕΤΑΠΑΣ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

 
3.1. Ο Χονχυρσο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 χοmποστο δασ σεγυιντεσ εταπασ: 
 

ΧΑΡΓΟΣ ΕΤΑΠΑ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΙΛΙDΑDΕ 

Αδϖογαδο ϑρ. 

Προϖα Οβϕετιϖα Ελιmινατ⌠ριο ε Χλασσιφιχατ⌠ριο ΙΒΦΧ 

Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο ϑρ. 

Αναλιστα Χοντ〈βιλ ϑρ. 

Αναλιστα δε Χοmυνιχαο ϑρ. − 
ϑορναλισmο 

Αναλιστα δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ. 

Αναλιστα δε Εδυχαο ϑρ. 

Αναλιστα δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ ϑρ. に 
Φοληα δε Παγαmεντο 

Αναλιστα δε Τεχνολογια δα 
Ινφορmαο ϑρ. 

Αναλιστα Φινανχειρο ϑρ. 

Ασσιστεντε Αδmινιστρατιϖο ϑρ. 

Τχνιχο εm Ινφορm〈τιχα ϑρ. 

Τχνιχο δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ. 

Οφιχιαλ δε Μανυτενο ϑρ. 
Προϖα Οβϕετιϖα Ελιmινατ⌠ριο ε Χλασσιφιχατ⌠ριο ΙΒΦΧ 

Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ Ελιmινατ⌠ριο ΙΒΦΧ 

Χοντρολαδορ δε Τρνσιτο ε 
Τρανσπορτε ϑρ. 

Προϖα Οβϕετιϖα Ελιmινατ⌠ριο ε Χλασσιφιχατ⌠ριο ΙΒΦΧ 

Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα Ελιmινατ⌠ριο ΙΒΦΧ 

Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ. 

Προϖα Οβϕετιϖα Ελιmινατ⌠ριο ε Χλασσιφιχατ⌠ριο ΙΒΦΧ 

Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ Ελιmινατ⌠ριο ΙΒΦΧ 

Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα Ελιmινατ⌠ριο ΙΒΦΧ 

 
3.2. Οσ ηορ〈ριοσ mενχιοναδοσ νο πρεσεντε Εδιταλ οβεδεχερο αο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ. 
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3.3. Ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, Τεστε δε Απτιδο Φσιχα に ΤΑΦ ε Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα σερο ρεαλιζαδασ να χιδαδε δε 
Χαmπινασ/ΣΠ, οβσερϖαδο ο ιτεm 9.4 δεστε εδιταλ. 
 
4. DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο 

 
4.1. Ο χανδιδατο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο αο φιναλ δε τοδασ ασ εταπασ νο Χονχυρσο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε εδιταλ, 
θυανδο χονϖοχαδο, δε αχορδο χοm α ορδεm δε χλασσιφιχαο ε ο θυαδρο δε ϖαγασ, σεγυνδο χονϖενινχια ε 
οπορτυνιδαδε δα ΕΜDΕΧ, δεϖερ〈 χοmπροϖαρ ασ σεγυιντεσ εξιγνχιασ νεχεσσ〈ριασ ◊ χοντραταο: 
α) σερ βρασιλειρο νατο ου νατυραλιζαδο ου χιδαδο πορτυγυσ θυε τενηα αδθυιριδο α ιγυαλδαδε δε διρειτοσ ε 
οβριγα⌡εσ χιϖισ ε γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ (Dεχρετο ν≡ 70.436, δε 18/04/72, Χονστιτυιο Φεδεραλ, ♣ 1≡ δο Αρτ. 
12 δε 05/10/1988 ε Εmενδα Χονστιτυχιοναλ ν≡ 19 δε 04/06/98, Αρτ. 3≡); 
β) εσταρ θυιτε χοm συασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε εm γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ;  
χ) νο χασο δο σεξο mασχυλινο, εσταρ εm δια χοm ο Σερϖιο Μιλιταρ; 
δ) τερ, να δατα δα ποσσε, ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ χοmπλετοσ; 
ε) νο ρεγιστραρ αντεχεδεντεσ χριmιναισ ου, νο χασο δεστεσ, τερ χυmπριδο ιντεγραλmεντε ασ πενασ χοmιναδασ; 
φ) ποσσυιρ Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ (ΧΤΠΣ); 
γ) σερ απροϖαδο εm τοδασ ασ εταπασ δο Χονχυρσο Πβλιχο ε τερ απτιδο φσιχα ε mενταλ παρα ο εξερχχιο δασ 
ατριβυι⌡εσ δο χαργο, θυε σερ〈 χοmπροϖαδα πορ mειο δε Αϖαλιαο Μδιχα Αδmισσιοναλ δα ΕΜDΕΧ; 
η) νο αχυmυλαρ χαργοσ πβλιχοσ νοσ τερmοσ αρτιγο 118 δα Λει ν≡ 8.112/90 ε δο αρτιγο 37, ινχισο ΞςΙ δα 
Χονστιτυιο Φεδεραλ; 
ι) νο τερ σιδο δεmιτιδο δα ΕΜDΕΧ πορ ϕυστα χαυσα; 
ϕ) νο τερ σιδο, νοσ λτιmοσ χινχο ανοσ, να φορmα δα λεγισλαο ϖιγεντε, ρεσπονσ〈ϖελ πορ ατοσ ϕυλγαδοσ ιρρεγυλαρεσ 
πορ δεχισο δεφινιτιϖα δο Τριβυναλ δε Χοντασ δα Υνιο, δο Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο, δο Dιστριτο Φεδεραλ ου 
δο Μυνιχπιο; ου αινδα, νο τερ σιδο πυνιδο, εm δεχισο δα θυαλ νο χαιβα ρεχυρσο αδmινιστρατιϖο, εm προχεσσο 
δισχιπλιναρ, πορ ατο λεσιϖο αο πατριmνιο πβλιχο δε θυαλθυερ εσφερα δο γοϖερνο; νο τερ σιδο χονδεναδο εm 
προχεσσο χριmιναλ πορ πρ〈τιχα δε χριmεσ χοντρα α Αδmινιστραο Πβλιχα, χαπιτυλαδοσ νοσ ττυλοσ ΙΙ ε ΞΙ δα Παρτε 
Εσπεχιαλ δο Χ⌠διγο Πεναλ Βρασιλειρο, να Λει ν≡ 7.492, δε 16 δε ϕυνηο δε 1986, ε να Λει ν≡ 8.429, δε 2 δε ϕυνηο δε 
1992; 
κ) ποσσυιρ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δα εσχολαριδαδε ε πρ−ρεθυισιτοσ χονσταντεσ νο Ανεξο Ι ε οσ 
δοχυmεντοσ χονσταντεσ νο Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ. 
 
4.2. áàIﾗﾏヮヴﾗ┗;N?ﾗàS;ゲàIﾗﾐSｷNﾛWゲàﾐ;ゲà;ﾉｹﾐW;ゲàさｴざàWàさﾃざà;Iｷﾏ;àS;ヴ−σε−〈 πορ mειο δε απρεσενταο δε δεχλαραο 
δε πρ⌠πριο πυνηο δο χανδιδατο, σοβ ασ πενασ δα Λει. 
 
4.3. Α πρεσταο δε ινφορmαο φαλσα ου α φαλσιφιχαο ου α νο εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ ελιmιναρ〈 ο χανδιδατο 
δο Χονχυρσο Πβλιχο, ανυλανδο−σε τοδοσ οσ ατοσ δεχορρεντεσ δα ινσχριο, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ 
απλιχ〈ϖεισ. 
 
4.4. Α φαλτα δε χοmπροϖαο δε θυαλθυερ δοσ ρεθυισιτοσ εσπεχιφιχαδοσ νεστε χαπτυλο ιmπεδιρ〈 α χοντραταο δο 
χανδιδατο. 
 
5. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 

 
5. Dισποσι⌡εσ Γεραισ σοβρε ασ ινσχρι⌡εσ: 
 
5.1.1. Α ινσχριο δο χανδιδατο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο ε α τ〈χιτα αχειταο δασ 
νορmασ ε χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, εm ρελαο ◊σ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 
5.1.2. Οβϕετιϖανδο εϖιταρ νυσ δεσνεχεσσ〈ριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οριενταρ−σε νο σεντιδο δε σοmεντε εφετυαρ α 
ινσχριο ε ρεχοληερ ο ϖαλορ ρεσπεχτιϖο απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δο δισποστο νεστε Εδιταλ, σευσ ανεξοσ, 
εϖεντυαισ ρετιφιχα⌡εσ ε αϖισοσ χοmπλεmενταρεσ, ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ 
παρα ο χαργο. 
 
5.1.3. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο ελετρνιχο δε ινσχριο ε να φιχηα ελετρνιχα δε ισενο σο 
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δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, εξιmινδο−σε α ΕΜDΕΧ ε ο ΙΒΦΧ δε θυαισθυερ ατοσ ου φατοσ δεχορρεντεσ 
δε ινφορmαο ινχορρετα, ενδερεο ινεξατο ου ινχοmπλετο ου οπο ινχορρετα ρεφερεντε αο χαργο πρετενδιδο 
φορνεχιδοσ πελο χανδιδατο. 
 
5.1.4. Dεχλαρα⌡εσ φαλσασ ου ινεξατασ χονσταντεσ δο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο δετερmιναρο 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, σενδο ασσεγυραδο αο χανδιδατο ο διρειτο δε ρεχυρσο. 
 
5.1.5. Νο ατο δα ινσχριο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α ϖεραχιδαδε ε εξατιδο δοσ δαδοσ ινφορmαδοσ 
νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, σοβ ασ πενασ δα λει. 
 
5.1.6. Ο ϖαλορ δε ινσχριο παγο πελο χανδιδατο  πεσσοαλ ε ιντρανσφερϖελ. 
 
5.1.7. Νο σερο αχειτασ ασ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο θυε νο ατενδερεm αο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 
 
5.1.8. Νο ατο δα ινσχριο ο χανδιδατο δεϖερ〈 οπταρ αο χαργο α θυε ϖαι χονχορρερ, χονφορmε πρεϖιστο νο ιτεm 
2.1 δεστε Εδιταλ. Νο σερ〈 αδmιτιδα αο χανδιδατο α αλτεραο δε χαργο απ⌠σ εφετιϖαο δα ινσχριο. 
 
5.1.9. Χασο ο χανδιδατο τενηα mαισ δε υmα ινσχριο εφετιϖαδα ε/ου δεφεριmεντο να σολιχιταο δα ισενο εm 
θυε ηαϕα χοινχιδνχια θυαντο αο περοδο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, σερ〈 χονσιδεραδα ϖ〈λιδα ε εφετιϖαδα απενασ 
α λτιmα ινσχριο γεραδα νο σιτε ε παγα πελο χανδιδατο, σενδο ασ δεmαισ χανχελαδασ. 
 
5.1.9.1. Νο ηαϖερ〈 δεϖολυο δα ιmπορτνχια παγα, αινδα θυε εφετυαδα εm ϖαλορ συπεριορ ου ινφεριορ δο θυε ο 
εσταβελεχιδο, εm δυπλιχιδαδε, εm εξτεmπορνεο ου παρα χαργοσ χοm ο mεσmο περοδο δε προϖα, σεϕα θυαλ φορ 
ο mοτιϖο αλεγαδο. Α δεϖολυο δα ιmπορτνχια παγα σοmεντε οχορρερ〈 σε ο Χονχυρσο Πβλιχο νο σε ρεαλιζαρ. 
 
5.2. Dοσ Προχεδιmεντοσ παρα Ινσχριο: 
 
5.2.1. Ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο σερο ρεαλιζαδασ πελα Ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρ ε ενχοντραρ−σε−ο αβερτασ α παρτιρ δασ 9 ηορασ δο δια 29/08/2019 ατ ◊σ 23η59mιν δο δια 
25/09/2019, σενδο ο δια 26/09/2019 ο λτιmο δια παρα ο παγαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο,àﾗHゲWヴ┗;Sﾗàﾗàｴﾗヴ=ヴｷﾗà
ﾗaｷIｷ;ﾉàSWàBヴ;ゲｹﾉｷ;っDFく 
 
5.2.2. Παρα ινσχρεϖερ−σε νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ο χανδιδατο δεϖερ〈, δυραντε ο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ, εφετυαρ 
συα ινσχριο χονφορmε οσ προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ: 
α) Λερ ατενταmεντε εστε Εδιταλ ε ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο;  
β) Πρεενχηερ ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο ε τρανσmιτιρ οσ δαδοσ πελα Ιντερνετ, προϖιδενχιανδο α ιmπρεσσο δο 
χοmπροϖαντε δε Ινσχριο Φιναλιζαδα; 
χ) Ιmπριmιρ ο βολετο δο Βανχο Σαντανδερ ε εφετυαρ ο παγαmεντο δα ιmπορτνχια ρεφερεντε ◊ ινσχριο δεσχριτα 
νο ιτεm 5.2.3 δεστε Εδιταλ, ατ ο δια δο ϖενχιmεντο εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια. 
 
5.2.2.1. Ο χανδιδατο θυε νο εφετυαρ ο παγαmεντο δε συα ινσχριο, ατ α δατα δε ϖενχιmεντο, ποδερ〈 υτιλιζαρ 
α οπο δε ιmπριmιρ α 2♠ ϖια δο βολετο ατ ο δια συβσεθυεντε αο τρmινο δα ινσχριο. Απ⌠σ εστα δατα, ο 
χανδιδατο θυε νο εφετυαρ ο παγαmεντο δα ινσχριο φιχαρ〈 ιmποσσιβιλιταδο δε παρτιχιπαρ δο Χονχυρσο. 
 
5.2.3. Ο ϖαλορ δα ινσχριο σερ〈 δε Ρ∃ 50,00 (χινθυεντα ρεαισ) παρα οσ χαργοσ δε Νϖελ Μδιο ε Τχνιχο ε             
Ρ∃ 65,00 (σεσσεντα ε χινχο ρεαισ) παρα οσ χαργοσ δε Νϖελ Συπεριορ. 
 
5.2.4. Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ, ο βολετο βανχ〈ριο δεϖερ〈 
σερ παγο αντεχιπαδαmεντε. 
 
5.2.5. Νο σερ〈 αχειτο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο πορ mειο δε χηεθυε, δεπ⌠σιτο εm χαιξα ελετρνιχο, πελοσ 
Χορρειοσ, τρανσφερνχια ελετρνιχα, DΟΧ, DΟΧ ελετρνιχο, ορδεm δε παγαmεντο ου δεπ⌠σιτο χοmυm εm χοντα 

http://www.ibfc.org.br/
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χορρεντε, χονδιχιοναλ, χρδιτο απ⌠σ ο πραζο ου φορα δο περοδο δε ινσχριο ου πορ θυαλθυερ ουτρο mειο θυε νο 
ο εσπεχιφιχαδο νεστε Εδιταλ. 
 
5.2.6. Α ΕΜDΕΧ ε ο ΙΒΦΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm θυανδο οσ mοτιϖοσ δε ορδεm τχνιχα νο ληεσ φορεm 
ιmπυτ〈ϖεισ, πορ ινσχρι⌡εσ ου πεδιδοσ δε ισενο νο ρεχεβιδοσ πορ φαληασ δε χοmυνιχαο, 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 δοσ δαδοσ ε α 
ιmπρεσσο δο βολετο βανχ〈ριο. 
 
5.2.7. Α φορmαλιζαο δα ινσχριο σοmεντε σε δαρ〈 χοm ο αδεθυαδο πρεενχηιmεντο δε τοδοσ οσ χαmποσ δα 
φιχηα δε ινσχριο πελο χανδιδατο ε παγαmεντο δο ρεσπεχτιϖο ϖαλορ χοm εmισσο δε χοmπροϖαντε δε οπεραο 
εmιτιδο πελα ινστιτυιο βανχ〈ρια. 
 
5.2.8. Ο δεσχυmπριmεντο δασ ινστρυ⌡εσ παρα α ινσχριο πελα Ιντερνετ ιmπλιχαρ〈 να νο εφετιϖαο δα ινσχριο, 
ασσεγυραδο ο διρειτο δε ρεχυρσο. 
 
5.2.9. Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο δο χανδιδατο σερ〈 ο πρ⌠πριο βολετο, δεϖιδαmεντε θυιταδο. 
 
5.2.10. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α mανυτενο σοβ συα γυαρδα δο χοmπροϖαντε δο 
παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, παρα ποστεριορ απρεσενταο, σε νεχεσσ〈ριο. 
 
5.2.11. Α παρτιρ δε 07/10/2019 ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφεριρ, νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ − ωωω.ιβφχ.οργ.βρ 
ατραϖσ δα áH;àさ“ｷデ┌;N?ﾗ δα Ινσχρι?ﾗざ, σε οσ δαδοσ δα ινσχριο φοραm ρεχεβιδοσ ε ο παγαmεντο προχεσσαδο. 
Εm χασο νεγατιϖο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο − ΣΑΧ δο 
ΙΒΦΧ, πελο τελεφονε (11) 4788−1430, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα, διασ τεισ, δασ 9:00 ◊σ 17:00 ηορασ (ηορ〈ριο δε 
Βρασλια/DΦ), παρα ϖεριφιχαρ ο οχορριδο. 
 
5.2.12. Οσ εϖεντυαισ ερροσ δε διγιταο ϖεριφιχαδοσ νο χαρτο ινφορmατιϖο ου ερροσ οβσερϖαδοσ νο χοmπροϖαντε 
δε ινσχριο ιmπρεσσο, θυαντο αο νοmε, νmερο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, σεξο, δατα δε νασχιmεντο ε 
ενδερεο, δεϖερο σερ χορριγιδοσ πορ mειο δο σιτε δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ 
ρελατιϖασ αο Χονχυρσο Πβλιχο, ατ ο 3≡ (τερχειρο) δια απ⌠σ α απλιχαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ. 
 
5.2.12.1. Ο λινκ παρα χορρεο δε χαδαστρο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο 1≡ (πριmειρο) δια απ⌠σ απλιχαο δασ Προϖασ 
Οβϕετιϖασ. 
 
5.2.12.2. Ο χανδιδατο θυε νο φιζερ ου σολιχιταρ ασ χορρε⌡εσ δοσ δαδοσ πεσσοαισ νοσ τερmοσ δο ιτεm 5.2.12 δεστε 
Εδιταλ δεϖερ〈 αρχαρ, εξχλυσιϖαmεντε, χοm ασ χονσεθυνχιασ αδϖινδασ δε συα οmισσο. 
 
5.2.13. Ο χανδιδατο ινσχριτο πορ τερχειρο ασσυmε τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε πελασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πορ σευ 
ρεπρεσενταντε, αρχανδο χοm ασ χονσεθυνχιασ δε εϖεντυαισ ερροσ νο πρεενχηιmεντο δο Ρεθυεριmεντο δε 
Ινσχριο. 
 
5.3. Dα Ισενο δο Παγαmεντο δο ςαλορ δε Ινσχριο: 
 
5.3.1. Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ σε ινσχρεϖερ οβτενδο ο βενεφχιο δα ισενο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο 
εm φυνο δε Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 13.550/09 (Dοαδορεσ δε Σανγυε), Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 11.412/02 (Dεσεmπρεγαδοσ) 
ε Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 15.792/19 (Dοαδορεσ ςολυντ〈ριοσ δε mεδυλα ⌠σσεα) δεϖερ〈 προχεδερ δα σεγυιντε φορmα: 
 
5.3.2. Αχεσσαρ νο περοδο δε 9 ηορασ δο δια 02/09/2019 ατ ◊σ 23η59mιν δο δια 04/09/2019, ο ενδερεο 
ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ − ωωω.ιβφχ.οργ.βρ νο λινκ さ“ﾗﾉｷIｷデ;N?ﾗ SW ｷゲWﾐN?ﾗ Sﾗ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ Sﾗ ┗;ﾉﾗヴ SW ｷﾐゲIヴｷN?ﾗざ, 
ゲWﾉWIｷﾗﾐ;ヴà ;àﾏﾗS;ﾉｷS;SWà SWà ｷゲWﾐN?ﾗàケ┌Wà ゲWàWﾐケ┌;Sヴ;がà ヮヴWWﾐIｴWヴà デﾗデ;ﾉà Wà IﾗヴヴWデ;ﾏWﾐデWà ﾗà けΡεθυεριmεντο δε 

Ισενο δα Ταξα δε ΙνσχριοげàIﾗﾏàﾗゲàS;SﾗゲàゲﾗﾉｷIｷデ;SﾗゲがàｷﾏヮヴｷﾏｷヴàﾗàヴWケ┌WヴｷﾏWﾐデﾗàWàWﾐχαmινηαρ α δοχυmενταο 
χοmπροβατ⌠ρια χονφορmε ιτενσ 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 ε 5.3.6. 
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5.3.3. Παρα α χοmπροϖαο δε Dοαδορεσ δε σανγυε  νεχεσσ〈ριο ο ενϖιο, νοσ τερmοσ δο ιτεm 5.3.6, δοσ σεγυιντεσ 
δοχυmεντοσ: 
α) ρεθυεριmεντο δε ισενο; 
β) δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε; 
χ) χοmπροϖαντεσ δε νο mνιmο, 03 (τρσ) δοα⌡εσ δε σανγυε (σεm ρασυρασ ου εmενδασ), δαταδοσ δο περοδο δε 
18 (δεζοιτο) mεσεσ αντεχεδεντεσ ◊ δατα λιmιτε παρα ινσχριο χοmο ισεντο, ου σεϕα, ρελατιϖασ αο περοδο δε 
04/03/2018 α 04/09/2019. 
 
5.3.4. Παρα α χοmπροϖαο δε Dεσεmπρεγαδοσ  νεχεσσ〈ριο ο ενϖιο, νοσ τερmοσ δο ιτεm 5.3.6, δοσ σεγυιντεσ 
δοχυmεντοσ: 
α) ρεθυεριmεντο δε ισενο; 
β) δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε; 
χ) χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια ατυαλ νο Μυνιχπιο δε Χαmπινασ; 
δ) χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια η〈 mαισ δε 2 (δοισ) ανοσ νο Μυνιχπιο δε Χαmπινασ; 
ε1) ΧΤΠΣ (Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ) − Π〈γινασ δε ιδεντιφιχαο (χοντενδο νοmε, νmερο, σριε 
ε φοτο ε Ιδεντιφιχαο Χιϖιλ ε Φοληασ δε χοντρατο δε τραβαληο, θυε ιδεντιφιθυεm α δατα δε αδmισσο ε α δατα δε 
σαδα, βεm χοmο, α(σ) φοληα(σ) συβσεθυεντε(σ) εm βρανχο; ΟΥ 
ε2) πυβλιχαο δε ατο δε δεσλιγαmεντο δο σερϖιο πβλιχο, σε εξ−σερϖιδορ εστατυτ〈ριο δε ⌠ργο ου εντιδαδε δα 
αδmινιστραο πβλιχα mυνιχιπαλ, εσταδυαλ ου φεδεραλ; 
φ) δεχλαραο, δε πρ⌠πριο πυνηο, δεϖιδαmεντε ασσιναδα, δε θυε νο ποσσυι ρενδα δε θυαλθυερ νατυρεζα, νο 
εστ〈 εm γοζο δε θυαλθυερ βενεφχιο πρεϖιδενχι〈ριο, δε πρεσταο χοντινυαδα, οφερεχιδο πορ σιστεmα δε 
πρεϖιδνχια σοχιαλ οφιχιαλ ου πριϖαδο, ε νο εστ〈 ρεχεβενδο σεγυρο δεσεmπρεγο. 
 
5.3.5. Παρα α χοmπροϖαο δε Dοαδορεσ δε Μεδυλα σσεα  νεχεσσ〈ριο ο ενϖιο, νοσ τερmοσ δο ιτεm 5.3.6, δοσ 
σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 
α) ρεθυεριmεντο δε ισενο; 
β) δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε; 
χ) δεχλαραο εmιτιδα πελα Ρεδοmε − Ρεγιστρο Ναχιοναλ δε Dοαδορεσ δε Μεδυλα σσεα, ινφορmανδο α χονδιο 
δε δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα. 
 
5.3.6. Οσ χανδιδατοσ θυε σολιχιταραm α Ισενο δο Παγαmεντο δο ςαλορ δε Ινσχριο, νασ χονδι⌡εσ ε πραζοσ 
ελενχαδοσ νο ιτεm 5.3.2 δεϖερο φαζερ ο ενϖιο ελετρνιχο, ϖια λινκ εσπεχφιχο νο σιτε δο ΙΒΦΧ に ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, 
ﾐ;à ;H;à さESｷデ;ｷゲà Wà P┌HﾉｷI;NﾛWゲà OaｷIｷ;ｷゲざがà Sﾗゲà SﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲà IﾗﾏヮヴﾗH;デﾙヴｷﾗゲà SWà ;IﾗヴSﾗà Iﾗﾏà ;àﾏﾗS;ﾉｷS;SWà SWà
ισενο πλειτεαδα, ελενχαδοσ νοσ ιτενσ 5.3.3, 5.3.4 ε 5.3.5, νο περοδο δασ 9 ηορασ δο δια 05/09/2019 ατ ◊σ 17 
ηορασ δο δια 06/09/2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ. 
 
5.3.6.1. Οσ αρθυιϖοσ χοντενδο οσ δοχυmεντοσ χορρεσπονδεντεσ παρα αν〈λισε δεϖεm εσταρ να εξτενσο ϑΠΕΓ ου 
ΠΝΓ χοm ο ταmανηο m〈ξιmο δε 2 ΜΒ (mεγαβψτεσ) πορ αρθυιϖο.  
 
5.3.6.2. Χασο ο χανδιδατο νο χονσιγα ανεξαρ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ εm υmα νιχα ϖεζ, ποδερ〈 φραχιοναρ οσ 
αρθυιϖοσ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ πορ παρτεσ, δεντρο δο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 5.3.6. γερανδο υm νmερο δε 
προτοχολο παρα χαδα ενϖιο. 
 
5.3.6.3. Παρα οσ δοχυmεντοσ θυε τενηαm ινφορmα⌡εσ φρεντε ε ϖερσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ ασ δυασ 
ιmαγενσ παρα αν〈λισε.  
 
5.3.6.4. Ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ α αν〈λισε δα 
δοχυmενταο χοm χλαρεζα. 
 
5.3.6.5. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα σερο ρεχεβιδοσ δοχυmεντοσ φορα δο πραζο, ηορ〈ριο εσταβελεχιδο ου εm δεσαχορδο 
χοm ο δισποστο δεστε Εδιταλ. 
 
5.3.7. Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο αο χανδιδατο θυε: 
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α) δειξαρ δε εφετυαρ α ινσχριο πελα Ιντερνετ; 
β) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 
χ) φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmενταο; 
δ) νο φιζερ ο ενϖιο ελετρνιχο δοσ δοχυmεντοσ, χονφορmε ιτεm 5.3.6. 
ε) νο οβσερϖαρ ο πραζο ε οσ ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ; 
φ) νο ενχαmινηαρ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ νο σευ πρ⌠πριο λογιν; 
γ) φειτα εm δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ. 
 
5.3.8. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο σερο δε 
ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ποδενδο ρεσπονδερ, α θυαλθυερ mοmεντο, πορ χριmε χοντρα α φ πβλιχα, 
ο θυε αχαρρετα συα ελιmιναο δο χονχυρσο. 
 
5.3.9. Νο σερ〈 αχειτα σολιχιταο δε ισενο δο παγαmεντο δε ϖαλορ δε ινσχριο φορα δοσ mειοσ δεσχριτοσ νεστε 
Εδιταλ. 
 
5.3.10. 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. 
 
5.3.11. Α ρελαο δασ Σολιχιτα⌡εσ δε Ισενο Dεφεριδασ ε Ινδεφεριδασ σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο δο 
ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, να δατα πρεϖιστα δε 13/09/2019. 
 
5.3.12. Α σολιχιταο 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.  
 
5.3.13. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ συα σολιχιταο δε ισενο δεφεριδα τερ〈 συα ινσχριο εφετιϖαδα αυτοmατιχαmεντε 
νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
5.3.14. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ συα σολιχιταο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο ινδεφεριδα, ασσιm 
χοmο εϖεντυαλ ρεχυρσο απρεσενταδο ινδεφεριδο, ε θυε mαντιϖερ ιντερεσσε εm παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερ〈 
εφετυαρ συα ινσχριο, οβσερϖανδο οσ προχεδιmεντοσ ε ϖαλορεσ παρα χανδιδατοσ παγαντεσ πρεϖιστοσ νο Χαπτυλο 
5 δεστε Εδιταλ. 
 
5.3.15. Χονσταταδα α ιρρεγυλαριδαδε, α ινσχριο δο χανδιδατο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα, χονσιδεραδοσ 
νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, οβσερϖαδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα. 
 
6. DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ℵΣ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

 
6.1. Dε αχορδο χοm α λεγισλαο περτινεντε, ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ποδερο παρτιχιπαρ δεστε Χονχυρσο 
Πβλιχο, χονχορρενδο αο χαργο χυϕασ ατριβυι⌡εσ σεϕαm χοmπατϖεισ χοm α συα δεφιχινχια. Παρα ταντο, σερ〈 
ρεσερϖαδο α ελασ ο περχεντυαλ δε 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ θυε ϖιερεm α εξιστιρ ου φορεm χριαδασ νο πραζο 
δε ϖαλιδαδε δο χερταmε, οβεδεχενδο ◊ λεγισλαο περτινεντε, εm εσπεχιαλ, ο Αρτιγο 37, ινχισο ςΙΙΙ, δα 
Χονστιτυιο Φεδεραλ; Λει Φεδεραλ ν≡ 7.853, δε 24 δε ουτυβρο δε 1989, ρεγυλαmενταδα πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 
3.298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999, αλτεραδο πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 5.296, δε 02 δε δεζεmβρο 2004; Λει 
Μυνιχιπαλ ν≡ 6.075, δε 31 δε ϕυληο δε 1989, ρεγυλαmενταδα πελο Dεχρετο ν≡ 10.921 , δε 18 δε σετεmβρο δε 1992 
ε Εmενδα ◊ Λει Οργνιχα δο Μυνιχπιο ν≡ 34 , δε 25 δε mαρο δε 2003; ε Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 14306 δε 03 δε ϕυληο 
δε 2012. 
 
6.1.1. Παρα χ〈λχυλο δο νmερο δε ϖαγασ, σερο δεσπρεζαδασ ασ φρα⌡εσ ινφεριορεσ α 0,5 (χινχο δχιmοσ), 
ρεσπειτανδο−σε ο χριτριο δε απροξιmαο παρα ο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε, δασ φρα⌡εσ ιγυαισ ου συπεριορεσ 
α 0,5 (χινχο δχιmοσ). 
 
6.1.2. Ο χανδιδατο θυε σε ινσχρεϖερ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια παρα χαργοσ θυε νο ηαϕα ϖαγα 
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ρεσερϖαδα, σοmεντε ποδερ〈 σερ χοντραταδο νεστα χονδιο σε ηουϖερ αmπλιαο δασ ϖαγασ ινιχιαλmεντε 
οφερταδασ νεστε Εδιταλ, α χριτριο δα ΕΜDΕΧ. 
 
6.2. Χονσιδεραm−σε πεσσοασ χοm δεφιχινχια, αθυελασ θυε σε ενθυαδραm νασ χατεγοριασ δισχριmιναδασ νο αρτιγο 
4≡, δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298, δε 20/12/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ. 
 
6.2.1. Νο σερο χονσιδεραδοσ Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια οσ διστρβιοσ δε αχυιδαδε ϖισυαλ πασσϖεισ δε χορρεο. 
 
6.2.2.  ℵσ 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 χαργοσ χυϕασ 
ατριβυι⌡εσ σεϕαm χοmπατϖεισ χοm α συα δεφιχινχια. 
 
6.2.3. Α υτιλιζαο δε mατεριαλ τεχνολ⌠γιχο δε υσο ηαβιτυαλ νο ιmπεδε α ινσχριο να ρεσερϖα δε ϖαγασ; πορm, 
α δεφιχινχια δο χανδιδατο δεϖε περmιτιρ ο δεσεmπενηο αδεθυαδο δασ ατριβυι⌡εσ εσπεχιφιχαδασ παρα ο χαργο, 
αδmιτιδα α χορρεο πορ εθυιπαmεντοσ, αδαπτα⌡εσ, mειοσ ου ρεχυρσοσ εσπεχιαισ. 
 
6.3. 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, ποδερ〈 σερ συβmετιδο ◊ αϖαλιαο πελο 
δεσεmπενηο δεσσασ ατριβυι⌡εσ. 
 
6.4. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, δυραντε ο πρεενχηιmεντο δο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, αλm δε οβσερϖαρ 
οσ προχεδιmεντοσ δεσχριτοσ νο Χαπτυλο 5 δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈 προχεδερ δα σεγυιντε φορmα: 

α) ινφορmαρ σε ποσσυι δεφιχινχια; 

β) σελεχιοναρ ο τιπο δε δεφιχινχια; 

χ) ινφορmαρ ο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενα ε Προβλεmασ Ρελαχιοναδοσ ◊ 
Σαδε に ΧΙD δα συα δεφιχινχια; 

δ) ινφορmαρ σε νεχεσσιτα δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

 
6.5. Παρα σολιχιταρ ινσχριο να ρεσερϖα δε ϖαγασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ ελετρονιχαmεντε αο ΙΒΦΧ οσ 
δοχυmεντοσ α σεγυιρ: 

α) Χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου ισενο παρα ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο; 

β) Λαυδο mδιχο εξπεδιδο νο πραζο m〈ξιmο δε 12 (δοζε) mεσεσ δα δατα δο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, ατεστανδο 
α εσπχιε ε ο γραυ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο 
Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ ε Προβλεmασ Ρελαχιοναδοσ ◊ Σαδε に ΧΙD, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια; 

χ) Ρεθυεριmεντο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ (Ανεξο Ι) δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο ε ασσιναδο, παρα ασσεγυραρ πρεϖισο 
δε αδαπταο δα συα προϖα, σε ηουϖερ. 
 

6.5.1. Οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια δεϖερο φαζερ ο ενϖιο ελετρνιχο, ϖια λινκ εσπεχφιχο νο σιτε δο ΙΒΦΧ に 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρがàﾐ;à;H;àさESｷデ;ｷゲàWàP┌HﾉｷI;NﾛWゲàOaｷIｷ;ｷゲざàSﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàIﾗﾏヮヴﾗH;デﾙヴｷﾗゲàWﾉWﾐI;SﾗゲàﾐﾗàｷデWﾏà
6.5, νο περοδο δασ 9 ηορασ δο δια 27/09/2019 ατ ◊σ 17 ηορασ δο δια 30/09/2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο δε 
Βρασλια/DΦ. 
 
6.5.1.1. Οσ αρθυιϖοσ χοντενδο οσ δοχυmεντοσ χορρεσπονδεντεσ παρα αν〈λισε δεϖεm εσταρ να εξτενσο ϑΠΕΓ ου 
ΠΝΓ χοm ο ταmανηο m〈ξιmο δε 2 ΜΒ (mεγαβψτεσ) πορ αρθυιϖο.  
 
6.5.1.2. Χασο ο χανδιδατο νο χονσιγα ανεξαρ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ εm υmα νιχα ϖεζ, ποδερ〈 φραχιοναρ οσ 
αρθυιϖοσ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ πορ παρτεσ, δεντρο δο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 6.5.1 γερανδο υm νmερο δε 
προτοχολο παρα χαδα ενϖιο. 
 
6.5.1.3. Παρα οσ δοχυmεντοσ θυε τενηαm ινφορmα⌡εσ φρεντε ε ϖερσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ ασ δυασ 
ιmαγενσ παρα αν〈λισε.  

http://www.ibfc.org.br/
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6.5.1.4. Ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ α αν〈λισε δα 
δοχυmενταο χοm χλαρεζα. 
 
6.5.1.5. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα σερο ρεχεβιδοσ δοχυmεντοσ φορα δο πραζο, ηορ〈ριο εσταβελεχιδο ου εm δεσαχορδο 
χοm ο δισποστο δεστε Εδιταλ. 
 
6.6. Νο σερ〈 ινχλυδο να ρεσερϖα δε ϖαγασ ΠΧD ο χανδιδατο θυε: 
α) δειξαρ δε εφετυαρ α ινσχριο πελα Ιντερνετ; 
β) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 
χ) φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmενταο; 
δ) νο φιζερ ο ενϖιο ελετρνιχο δοσ δοχυmεντοσ, χονφορmε ιτενσ 6.5 ε 6.5.1 ε δεmαισ ιτενσ; 
ε) νο οβσερϖαρ ο πραζο ε οσ ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ; 
φ) νο ενχαmινηαρ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ νο σευ πρ⌠πριο λογιν; 
γ) ενϖιαρ δοχυmενταο εm δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ. 
 
6.7. Οσ χανδιδατοσ θυε νο ατενδερεm αοσ δισποσιτιϖοσ mενχιοναδοσ νο ιτεm 6.5 ε 6.5.1 δεστε Εδιταλ, νο σερο 
χονσιδεραδοσ πεσσοασ χοm δεφιχινχια παρα φινσ δε ρεσερϖα δε ϖαγασ ε νο τερο α προϖα ε/ου χονδι⌡εσ 
εσπεχιαισ ατενδιδασ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο. 
 
6.8. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, αλm δο ενϖιο δα χ⌠πια δο χοmπροϖαντε δε ινσχριο, λαυδο mδιχο ε δο 
ρεθυεριmεντο δε προϖα εσπεχιαλ ου δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ (Ανεξο Ι), ｷﾐSｷI;Sﾗàﾐ;ゲà;ﾉｹﾐW;ゲàさ;ざがàさHざàWàさIざàSﾗàιτεm 
6.5 δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈 ασσιναλαρ, νο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ου νο ρεθυεριmεντο δε ισενο δε παγαmεντο 
δο ϖαλορ δα ινσχριο, νοσ ρεσπεχτιϖοσ πραζοσ, α χονδιο εσπεχιαλ δε θυε νεχεσσιταρ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, 
θυανδο ηουϖερ. 
 
6.8.1. Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο οσ χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε. 
 
6.9. Οσ χανδιδατοσ θυε, δεντρο δο πραζο δο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ, νο ατενδερεm οσ δισποσιτιϖοσ mενχιοναδοσ 
νο ιτεm 6.5 ε σευσ συβιτενσ, δεστε Εδιταλ, νο σερο χονσιδεραδοσ πεσσοασ χοm δεφιχινχια παρα φινσ δε ρεσερϖα 
δε ϖαγασ ε νο τερο α προϖα ε/ου χονδι⌡εσ εσπεχιαισ ατενδιδασ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο. 
 
6.10. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νο πρεενχηερ οσ χαmποσ εσπεχφιχοσ δο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο 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. 
 
6.11. Ρεσσαλϖαδασ ασ δισποσι⌡εσ εσπεχιαισ χοντιδασ νεστε Εδιταλ, οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια παρτιχιπαρο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε τανγε αο ηορ〈ριο, αο χοντεδο, 
◊ χορρεο δασ προϖασ, αοσ χριτριοσ δε αϖαλιαο ε απροϖαο, ◊ ποντυαο mνιmα εξιγιδα ε α τοδασ ασ δεmαισ 
νορmασ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
6.12. Α ρεαλιζαο δε προϖασ νασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ πελο χανδιδατο χοm δεφιχινχια σερ〈 
χονδιχιοναδα ◊ λεγισλαο εσπεχφιχα ε ◊ ποσσιβιλιδαδε τχνιχα εξαmιναδα πελο ΙΒΦΧ. 
 
6.13. Οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, πορ οχασιο δα αδmισσο, σερο 
συβmετιδοσ ◊ αϖαλιαο πορ εθυιπε mδιχα δα ΕΜDΕΧ, θυε εmιτιρ〈 παρεχερ χονχλυσιϖο σοβρε α συα χονδιο δε 
δεφιχινχια ου νο, ε σοβρε α χοmπατιβιλιδαδε δα δεφιχινχια χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο, οβσερϖαδασ:  
α) ασ ινφορmα⌡εσ φορνεχιδασ πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο; 
β) α νατυρεζα δασ ατριβυι⌡εσ ε ταρεφασ εσσενχιαισ δο χαργο α δεσεmπενηαρ; 
χ) α ποσσιβιλιδαδε δε υσο, πελο χανδιδατο, δε εθυιπαmεντοσ ου ουτροσ ρεχυρσοσ θυε ηαβιτυαλmεντε υτιλιζε; 
δ) α Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ ε Προβλεmασ Ρελαχιοναδοσ ◊ Σαδε に ΧΙD. 
 
6.13.1. Σερ〈 ελιmιναδο δο χερταmε ο χανδιδατο δεφιχιεντε απροϖαδο θυε νο τιϖερ χοmπροϖαδα α δεφιχινχια 
δεχλαραδα ου νο χοmπαρεχερ νο δια, ηορα ε λοχαλ mαρχαδοσ παρα α ρεαλιζαο δα Περχια Μδιχα. 



ΕΜDΕΧ に Εδιταλ δε Αβερτυρα − Π〈γινα 12 δε 48 

 
 
 

6.13.2. Ο χανδιδατο χυϕα δεφιχινχια σεϕα χονσιδεραδα ινχοmπατϖελ χοm ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο 
σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
6.14. Νο ηαϖενδο χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, νοσ τερmοσ δο Ανεξο ς δεστε Εδιταλ, εστασ 
σερο πρεενχηιδασ πελοσ χανδιδατοσ δα αmπλα χονχορρνχια, χοm εστριτα οβσερϖνχια δα ορδεm δε χλασσιφιχαο. 
 
6.15. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, σε 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. 
 
6.16. Αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ταmβm σε απλιχα ο περοδο δε εξπερινχια πρεϖιστο νο ιτεm 1.2.1, ασσιm, 
mεσmο θυε απροϖαδο εm τοδασ ασ εταπασ δο Χονχυρσο Πβλιχο, χασο σεϕα χονσταδα α ινχοmπατιβιλιδαδε χοm ο 
εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ ε ο βαιξο δεσεmπενηο νο περοδο δε εξπερινχια, ο χοντρατο δε τραβαληο νο σερ〈 
προρρογαδο πορ τεmπο ινδετερmιναδο. 
 
6.17. Σερ〈 δεσχονσιδεραδο θυαλθυερ ρεχυρσο εm φαϖορ δε χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νο σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ 
χονσταντεσ δεστε Εδιταλ παρα ινσχριο νεστα χονδιο. 
 
6.18. Απ⌠σ α χοντραταο δο χανδιδατο, α δεφιχινχια νο ποδερ〈 σερ αργυιδα παρα ϕυστιφιχαρ α χονχεσσο δε 
αποσενταδορια, σαλϖο εm χασο δε αγραϖαmεντο δαθυελα, ιmπρεϖισϖελ ◊ ποχα δο προϖιmεντο δο χαργο, ου εm 
χασο δε αλτεραο δα λεγισλαο περτινεντε. 
 
7. DΑΣ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ ΠΑΡΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ 

 
7.1. Dασ λαχταντεσ: 
 
7.1.1. Φιχα ασσεγυραδο ◊σ λαχταντεσ ο διρειτο δε παρτιχιπαρ δο Χονχυρσο Πβλιχο, νοσ χριτριοσ ε χονδι⌡εσ 
εσταβελεχιδοσ πελοσ αρτιγοσ 227 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτιγο 4≡ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 8.069/90 (Εστατυτο δα 
Χριανα ε δο Αδολεσχεντε) ε αρτιγοσ 1≡ ε 2≡ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 10.048/2000. 
 
7.1.2. Α χανδιδατα θυε σεϕα mε λαχταντε δεϖερ〈 πρεενχηερ ρεθυεριmεντο εσπεχιφιχανδο εστα χονδιο, παρα α 
αδοο δασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ, νο πρ⌠πριο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο. 
 
7.1.3. Νοσ ηορ〈ριοσ πρεϖιστοσ παρα αmαmενταο, α mε ποδερ〈 ρετιραρ−σε, τεmποραριαmεντε, δα σαλα/λοχαλ εm 
θυε εσταρο σενδο ρεαλιζαδασ ασ προϖασ, παρα ατενδιmεντο αο σευ βεβ, εm σαλα εσπεχιαλ α σερ ρεσερϖαδα πελα 
Χοορδεναο δεστε Χονχυρσο. 
 
7.1.4. Νο ηαϖερ〈 χοmπενσαο δο τεmπο δε αmαmενταο εm φαϖορ δα χανδιδατα.  
 
7.1.5. Παρα α αmαmενταο ο βεβ δεϖερ〈 περmανεχερ νο αmβιεντε α σερ δετερmιναδο πελα Χοορδεναο δεστε 
Χονχυρσο. 
 
7.1.6. Α χριανα δεϖερ〈 εσταρ αχοmπανηαδα σοmεντε δε υm mαιορ δε 18 (δεζοιτο) ανοσ 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 Πβλιχο. 
 
7.1.7. áàI;ﾐSｷS;デ;がàS┌ヴ;ﾐデWàﾗàヮWヴｹﾗSﾗàSWà;ﾏ;ﾏWﾐデ;N?ﾗがàゲWヴ=à;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;S;àSWà┌ﾏ;àさaｷゲI;ﾉざàSﾗà IBFCがàゲWﾏà;à
πρεσενα δο ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα, θυε γαραντιρ〈 θυε συα χονδυτα εστεϕα δε αχορδο χοm οσ τερmοσ 
ε χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ. 
 
7.1.8. Α χανδιδατα νεστα χονδιο θυε νο λεϖαρ αχοmπανηαντε, νο ρεαλιζαρ〈 ασ προϖασ. 
 
7.1.9. Ο ΙΒΦΧ νο δισπονιβιλιζαρ〈 αχοmπανηαντε παρα γυαρδα δε χριανα. 
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7.2. Dασ ουτρασ χονδι⌡εσ: 
7.2.1. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ ραζο, πασσε α νεχεσσιταρ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δασ 
προϖασ, δεϖερο φαζερ ο ενϖιο ελετρνιχο, ϖια λινκ εσπεχφιχο νο σιτε δο ΙΒΦΧ に ωωω.ιβφχ.οργ.βρがàﾐ;à;H;àさESｷデ;ｷゲàWà
P┌HﾉｷI;NﾛWゲàOaｷIｷ;ｷゲざàSﾗàΑνεξο Ι に Ρεθυεριmεντο δε Προϖα Εσπεχιαλ ου δε Χονδι⌡εσ Εσπεχιαισ, νο περοδο δασ 9 
ηορασ δο δια 27/09/2019 ατ ◊σ 17 ηορασ δο δια 30/09/2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ. 
 
7.2.1.1. Οσ αρθυιϖοσ χοντενδο οσ δοχυmεντοσ χορρεσπονδεντεσ παρα αν〈λισε δεϖεm εσταρ να εξτενσο ϑΠΕΓ ου 
ΠΝΓ χοm ο ταmανηο m〈ξιmο δε 2 ΜΒ (mεγαβψτεσ) πορ αρθυιϖο.  
 
7.2.1.2. Χασο ο χανδιδατο νο χονσιγα ανεξαρ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ εm υmα νιχα ϖεζ, ποδερ〈 φραχιοναρ οσ 
αρθυιϖοσ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ πορ παρτεσ, δεντρο δο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 7.2.1 γερανδο υm νmερο δε 
προτοχολο παρα χαδα ενϖιο. 
 
7.2.1.3. Παρα οσ δοχυmεντοσ θυε τενηαm ινφορmα⌡εσ φρεντε ε ϖερσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ ασ δυασ 
ιmαγενσ παρα αν〈λισε.  
 
7.2.1.4. Ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ α αν〈λισε δα 
δοχυmενταο χοm χλαρεζα. 
 
7.2.2. Απ⌠σ ο πραζο δε ινσχριο, ο χανδιδατο θυε αινδα νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, δεϖερ〈 εντραρ εm 
χοντατο χοm ο ΙΒΦΧ, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 3 (τρσ) διασ τεισ δα ρεαλιζαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ πελο 
τελεφονε (11) 4788.1430 δασ 9:00 ◊σ 17:00 ηορασ, εξχετο σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε φεριαδοσ. 
 
7.3. Οσ χανδιδατοσ θυε νο ατενδερεm αοσ δισποσιτιϖοσ mενχιοναδοσ νο Χαπτυλο 7 δεστε Εδιταλ, νο τερο α 
προϖα ε/ου χονδι⌡εσ εσπεχιαισ ατενδιδασ. 
 
7.4. Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο οσ χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε. 
 
8. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ 

 
8.1. Ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ δε Μλτιπλα Εσχοληα τερο χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο ε σερο χονστιτυδασ 
χονφορmε α σεγυιρ: 
 

ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ϑΡ 

Προϖα Dισχιπλινα 
Τοταλ δε 

Θυεστ⌡εσ 

Ποντοσ 
πορ 

Θυεστο 

Τοταλ 
δε 

Ποντοσ 

Μνιmο 
Εξιγιδο 

Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 
Λνγυα Πορτυγυεσα 15 1 15 

25 ποντοσ 
(50%) 

Ματεm〈τιχα ε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο 15 1 15 

Χονηεχιmεντοσ 
Εσπεχφιχοσ 

Εσπεχφιχα 10 2 20 

ΤΟΤΑΛ 40 − 50 

      
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ ϑΡ 

Προϖα Dισχιπλινα 
Τοταλ δε 

Θυεστ⌡εσ 

Ποντοσ 
πορ 

Θυεστο 

Τοταλ 
δε 

Ποντοσ 

Μνιmο 
Εξιγιδο 

Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 
Λνγυα Πορτυγυεσα 10 1 10 

30 ποντοσ 
(50%) 

Ματεm〈τιχα ε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο 10 1 10 

Χονηεχιmεντοσ 
Εσπεχφιχοσ 

Εσπεχφιχα 20 2 40 

ΤΟΤΑΛ 40 − 60 
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ΑΓΕΝΤΕ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ, ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ϑΡ, ΧΟΝΤΡΟΛΑDΟΡ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ Ε 
ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΕ ϑΡ Ε Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ 

Προϖα Dισχιπλινα 
Τοταλ δε 

Θυεστ⌡εσ 

Ποντοσ 
πορ 

Θυεστο 

Τοταλ 
δε 

Ποντοσ 

Μνιmο 
Εξιγιδο 

Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 10 1 10 

30 ποντοσ 
(50%) 

Ματεm〈τιχα ε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο 5 1 5 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα  5 1 5 

Χονηεχιmεντοσ 
Εσπεχφιχοσ 

Εσπεχφιχα 20 2 40 

ΤΟΤΑΛ 40 −        ヶヰ 
 

ΑDςΟΓΑDΟ ϑΡ, ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ, ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο ϑΡ, 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ϑΡ, ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΟ ϑΡ, ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο ϑΡ に 
ϑΟΡΝΑΛΙΣΜΟ, ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΧΟΝΤℑΒΙΛ ϑΡ, ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ϑΡ Ε ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ 
ϑΡ に ΦΟΛΗΑ DΕ ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ 

Προϖα Dισχιπλινα 
Τοταλ δε 

Θυεστ⌡εσ 

Ποντοσ 
πορ 

Θυεστο 

Τοταλ 
δε 

Ποντοσ 

Μνιmο 
Εξιγιδο 

Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 10 1,5 15 

35 ποντοσ 
(50%) 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα  5 1 5 

Λεγισλαο Β〈σιχα 5 2 10 

Χονηεχιmεντοσ 
Εσπεχφιχοσ 

Εσπεχφιχα 20 2 40 

ΤΟΤΑΛ 40 − 70 

 
8.2. Ο χοντεδο προγραm〈τιχο ρεφερεντε ◊σ Προϖασ Οβϕετιϖασ  ο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ. 
 
8.3. Ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερο χοmποστασ πορ θυεστ⌡εσ δε Μλτιπλα Εσχοληα διστριβυδασ πελασ δισχιπλινασ, 
χονφορmε θυαδρο χονσταντε δο ιτεm 8.1, σενδο θυε χαδα θυεστο χοντερ〈 4 (θυατρο) αλτερνατιϖασ ε υmα νιχα 
ρεσποστα χορρετα. 
 
8.4. Σερ〈 χονσιδεραδο ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟ να Προϖα Οβϕετιϖα ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ νο mνιmο 50% (χινθυεντα πορ 
χεντο) δο τοταλ δε ποντοσ δα Προϖα Οβϕετιϖα. 
 
8.5. Εσταρ〈 ΕΛΙΜΙΝΑDΟ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε νο φορ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟ να Προϖα Οβϕετιϖα. 
 
8.6. Ο ρεσυλταδο δα Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ − ωωω.ιβφχ.οργ.βρ. 
 
9. DΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ 

 
9.1. Α απλιχαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερ〈 ρεαλιζαδα να χιδαδε δε Χαmπινασ/ΣΠ ε εστ〈 πρεϖιστα χονφορmε α σεγυιρ: 
 

ΠΕΡ⊆ΟDΟ DΕ 
ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ 

Ν⊆ςΕΛ 
DΑΤΑ ΠΡΕςΙΣΤΑ 

Ρεαλιζαο δα 
Προϖα 

Χονσυλτα αο 
Λοχαλ δε Προϖα 

Μανη Συπεριορ 20/10/2019 14/10/2019 

Ταρδε Μδιο/Τχνιχο 20/10/2019 14/10/2019 

 
9.2. Α δυραο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερ〈 δε 03 (τρσ) ηορασ, ινχλυδο ο τεmπο παρα λειτυρα δασ ινστρυ⌡εσ, χολετα 
δε διγιταισ ε πρεενχηιmεντο δασ Φοληασ δε Ρεσποστασ. 
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9.3. Ο χαρτο δε χονϖοχαο παρα α προϖα χοντενδο ο λοχαλ, α σαλα ε ο ηορ〈ριο δε ρεαλιζαο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο 
νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ − ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, να δατα πρεϖιστα δο ιτεm 9.1. 
 
9.4. Χασο ο νmερο δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ εξχεδα ◊ οφερτα δε λυγαρεσ αδεθυαδοσ εξιστεντεσ παρα α ρεαλιζαο 
δασ προϖασ, οσ χανδιδατοσ ποδερο σερ αλοχαδοσ εm ουτρασ χιδαδεσ, νο ασσυmινδο ο ΙΒΦΧ ε α ΕΜDΕΧ, 
εντρεταντο, θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε θυαντο αο τρανσπορτε ε αλοϕαmεντο δεσσεσ χανδιδατοσ. 
 
ΓくヵくàN?ﾗàゲWヴ?ﾗàWﾐ┗ｷ;S;ゲà┗ｷ;àIﾗヴヴWｷﾗàIﾗﾐ┗ﾗI;NﾛWゲàｷﾐSｷ┗ｷS┌;ｷゲくàáàS;デ;がàﾗàｴﾗヴ=ヴｷﾗàWàﾗàﾉﾗI;ﾉàS;àヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;ゲàヮヴﾗ┗;ゲà
ゲWヴ?ﾗà SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ┣;Sﾗゲà IﾗﾐaﾗヴﾏWà ﾗà ｷデWﾏà Γくンà Wà ﾗà ;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà S;ゲà ｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲà ゲ?ﾗà SWà ｷﾐデWｷヴ;à
ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàSﾗàI;ﾐSｷS;デﾗくà 
 
Γくヶくà H;┗WﾐSﾗà ;ﾉデWヴ;N?ﾗà S;à S;デ;à ヮヴW┗ｷゲデ;à S;ゲà ヮヴﾗ┗;ゲがà ;ゲà SWゲヮWゲ;ゲà ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデWゲà S;à ;ﾉデWヴ;N?ﾗà ゲWヴ?ﾗà SWà
ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàSﾗàI;ﾐSｷS;デﾗく 
 
9.7. Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ αοσ λοχαισ δε προϖα 60 (σεσσεντα) mινυτοσ αντεσ δο φεχηαmεντο δοσ 
πορτ⌡εσ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ, mυνιδοσ δε δοχυmεντο φσιχο, οριγιναλ ε οφιχιαλ δε ιδεντιδαδε χοm φοτο, 
δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, εm mατεριαλ τρανσπαρεντε, ε χαρτο δε χονϖοχαο παρα ασ 
προϖασ. 
 
9.7.1. Σερ〈 ελιmιναδο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ. 
 
9.7.2. Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ οφιχιαισ ε οριγιναισ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ 
Μιλιταρεσ (εξ−Μινιστριοσ Μιλιταρεσ), πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα, πελοσ Χορποσ δε Βοmβειροσ, πελασ Πολχιασ 
Μιλιταρεσ ε πελοσ ⌠ργοσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ (Ορδενσ, Χονσεληοσ, ετχ.); πασσαπορτε; χαρτειρασ 
φυνχιοναισ δο Μινιστριο Πβλιχο, Μαγιστρατυρα, δα Dεφενσορια Πβλιχα ε ουτρασ χαρτειρασ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο 
πβλιχο θυε, πορ Λει Φεδεραλ, ϖαλεm χοmο ιδεντιδαδε; ε ο δοχυmεντο φσιχο δα Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο. 
Α νο απρεσενταο δε θυαλθυερ δεσσεσ δοχυmεντοσ ιmπεδιρ〈 ο χανδιδατο δε φαζερ α προϖα. 
 
9.7.2.1. Ο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δεϖερ〈 εσταρ εm περφειτα χονδιο α φιm δε περmιτιρ, χοm χλαρεζα, α 
ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο. Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε ιλεγϖεισ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε/ου 
δανιφιχαδοσ ου θυαλθυερ τιπο δε δοχυmεντοσ ελετρνιχοσ. 
 
9.7.2.2. Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο γερε 
δϖιδασ θυαντο ◊ φισιονοmια, ◊ ασσινατυρα, ◊ χονδιο δε χονσερϖαο δο δοχυmεντο ε/ου ◊ πρ⌠πρια 
ιδεντιφιχαο. 
 
9.7.3. Νο σερο αχειτοσ, πορ σερεm δοχυmεντοσ δεστιναδοσ α ουτροσ φινσ: Βολετιm δε Οχορρνχια, Προτοχολοσ, 
Χερτιδο δε Νασχιmεντο, Ττυλο Ελειτοραλ, Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εmιτιδα αντεριορmεντε ◊ Λει Φεδεραλ 
ν≡ 9.503/97 ου διγιταλ, Χαρτειρα δε Εστυδαντε, Χραχη〈σ, Ιδεντιδαδε Φυνχιοναλ δε νατυρεζα πβλιχα ου πριϖαδα, 
χ⌠πιασ δοσ δοχυmεντοσ χιταδοσ, αινδα θυε αυτεντιχαδασ, ου θυαισθυερ ουτροσ δοχυmεντοσ νο χονσταντεσ δεστε 
Εδιταλ. 
 
9.7.4. Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ε/ου χαρτο δε χονϖοχαο παρα ασ προϖασ νο τερο ϖαλιδαδε χοmο 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 
 
9.7.5. Νο σερ〈 περmιτιδο, αο χανδιδατο, ρεαλιζαρ προϖα φορα δα δατα εσταβελεχιδα, δο ηορ〈ριο ου δα 
χιδαδε/εσπαο φσιχο δετερmιναδοσ πελο ΙΒΦΧ.  
 
ΓくΑくヶくàOàI;ﾐSｷS;デﾗàﾐ?ﾗàヮﾗSWヴ=à;ﾉWｪ;ヴàSWゲIﾗﾐｴWIｷﾏWﾐデﾗà;IWヴI;àS;àS;デ;がàｴﾗヴ=ヴｷﾗàWàﾉﾗI;ﾉàSWàヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;ゲàヮヴﾗ┗;ゲがà
ヮ;ヴ;àaｷﾐゲàSWàﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷ┗;àSWàゲ┌;à;┌ゲZﾐIｷ;く 
 
9.8. ⊃ δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο τοmαρ χινχια δο τραϕετο ατ ο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, 
α φιm δε εϖιταρ εϖεντυαισ ατρασοσ, σενδο αχονσελη〈ϖελ αο χανδιδατο ϖισιταρ ο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ χοm 
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αντεχεδνχια. 
 
9.9. Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο παρα ϕυστιφιχαρ ο ατρασο ου α αυσνχια δο 
χανδιδατο. 
 
9.10. Ο νο χοmπαρεχιmεντο ◊σ προϖασ, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, χαραχτεριζαρ〈 α δεσιστνχια δο χανδιδατο ε 
ρεσυλταρ〈 εm συα ελιmιναο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
9.11. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο τιϖερ σευ νοmε χονστανδο να χονϖοχαο παρα ασ Προϖασ, mασ 
θυε απρεσεντε ο ρεσπεχτιϖο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο, εφετυαδο νοσ mολδεσ πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ, ποδερ〈 
παρτιχιπαρ δο Χονχυρσο Πβλιχο, δεϖενδο πρεενχηερ ε ασσιναρ, νο δια δα προϖα, φορmυλ〈ριο εσπεχφιχο. 
 
9.11.1. Α ινχλυσο δε θυε τρατα ο ιτεm 9.11 σερ〈 ρεαλιζαδα δε φορmα χονδιχιοναλ, συϕειτα α ποστεριορ ϖεριφιχαο 
θυαντο ◊ ρεγυλαριδαδε δα ρεφεριδα ινσχριο. 
 
9.11.2. Χονσταταδα α ιρρεγυλαριδαδε δα ινσχριο, α ινχλυσο δο χανδιδατο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα, 
χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ. 
 
9.12. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 απορ συα ασσινατυρα να λιστα δε πρεσενα, δε αχορδο χοm αθυελα χονσταντε δο σευ 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, ϖεδαδα α αποσιο δε ρυβριχα. 
 
9.13. Dεποισ δε ιδεντιφιχαδο ε αχοmοδαδο να σαλα δε προϖα, ο χανδιδατο νο ποδερ〈 χονσυλταρ ου mανυσεαρ 
θυαλθυερ mατεριαλ δε εστυδο ου δε λειτυρα ενθυαντο αγυαρδα ο ηορ〈ριο δε ινχιο δα προϖα. 
 
9.14. 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. 
 
9.15. Dυραντε ο περοδο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο ο υσο δε ⌠χυλοσ εσχυροσ, 
βον, χηαπυ, γορρο, λενο, φαζερ υσο ου πορταρ, mεσmο θυε δεσλιγαδοσ, αγενδα ελετρνιχα, βιπ, παγερ, παλmτοπ, 
τελεφονε χελυλαρ, ρελ⌠γιο, φονε δε ουϖιδο, χοντρολε δε αλαρmε δε χαρρο, πενδριϖε, χαλχυλαδορα, νοτεβοοκ, ιποδ, 

ταβλετ, γραϖαδορ, ποντο ελετρνιχο, τρανσmισσορ/ρεχεπτορ δε mενσαγενσ δε θυαλθυερ τιπο ου θυαλθυερ ουτρο 
εθυιπαmεντο ελετρνιχο, θυαλθυερ εσπχιε δε χονσυλτα ου χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ ου εντρε εστεσ ε 
πεσσοασ εστρανηασ, οραλmεντε ου πορ εσχριτο, ασσιm χοmο νο σερ〈 περmιτιδα ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ 
◊σ συασ ρεσποστασ (χοπιαρ γαβαριτο) φορα δοσ mειοσ περmιτιδοσ, υσο δε νοτασ, ανοτα⌡εσ, λιϖροσ, ιmπρεσσοσ, 
mανυσχριτοσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ λιτερ〈ριο ου ϖισυαλ. Ο δεσχυmπριmεντο δεστα 
ινστρυο ιmπλιχαρ〈 να ελιmιναο δο χανδιδατο. 
 
9.15.1. Τελεφονε χελυλαρ, ρ〈διο χοmυνιχαδορ ε απαρεληοσ ελετρνιχοσ δοσ χανδιδατοσ, ενθυαντο να σαλα δε προϖα, 
δεϖερο περmανεχερ δεσλιγαδοσ, τενδο συα βατερια ρετιραδα, σενδο αχοmοδαδοσ εm λοχαλ α σερ ινδιχαδο πελοσ 
φισχαισ δε σαλα δε προϖα. 
 
9.15.2. Νο χασο δοσ τελεφονεσ χελυλαρεσ, δο τιπο Σmαρτπηονε, εm θυε νο  ποσσϖελ α ρετιραδα δα βατερια, οσ 
mεσmοσ δεϖερο σερ δεσλιγαδοσ σενδο αχοmοδαδοσ εm λοχαλ α σερ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δε σαλα δε προϖα. Χασο 
ταισ απαρεληοσ εmιταm θυαλθυερ ϖιβραο ου σοm, ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
9.15.3. Ο χανδιδατο θυε, δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, φορ ενχοντραδο πορτανδο θυαλθυερ υm δοσ οβϕετοσ 
εσπεχιφιχαδοσ νο ιτεm 9.15, ινχλυινδο οσ απαρεληοσ ελετρνιχοσ χιταδοσ, mεσmο θυε δεσλιγαδοσ ου σεm α φοντε 
δε ενεργια, σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
9.15.4. ⊃ ϖεδαδο ο ινγρεσσο δε χανδιδατο να σαλα δε προϖα πορτανδο αρmα δε φογο ου οβϕετοσ σιmιλαρεσ, mεσmο 
θυε ποσσυα ο ρεσπεχτιϖο πορτε. 
 
9.15.5. Dεmαισ περτενχεσ πεσσοαισ σερο δειξαδοσ εm λοχαλ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δυραντε τοδο ο περοδο δε 
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περmαννχια δοσ χανδιδατοσ νο λοχαλ δα προϖα, νο σε ρεσπονσαβιλιζανδο ο ΙΒΦΧ ε α ΕΜDΕΧ πορ περδασ, εξτραϖιοσ 
ου δανοσ χαυσαδοσ α δοχυmεντοσ, οβϕετοσ ου εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ θυε εϖεντυαλmεντε οχορρερεm νο λοχαλ 
δε ρεαλιζαο δε προϖα. 
 
9.16. Ο ΙΒΦΧ ρεχοmενδα θυε ο χανδιδατο λεϖε παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ απενασ ο δοχυmεντο φσιχο οριγιναλ 
δε ιδεντιδαδε ε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, εm mατεριαλ τρανσπαρεντε. 
 
9.17. Σερ〈 φορνεχιδο αο χανδιδατο ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε α Φοληα δε Ρεσποστασ περσοναλιζαδα χοm οσ δαδοσ 
δο χανδιδατο, παρα αποσιο δα ασσινατυρα νο χαmπο πρ⌠πριο ε τρανσχριο δασ ρεσποστασ. 
 
9.18. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφεριρ οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ιmπρεσσοσ να Φοληα δε Ρεσποστασ, εm εσπεχιαλ σευ 
νοmε, δατα δε νασχιmεντο, νmερο δα ινσχριο ε νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε.  
 
9.19. Σοmεντε σερ〈 περmιτιδα α τρανσχριο δασ ρεσποστασ να Φοληα δε Ρεσποστασ δασ Προϖασ χοm χανετα 
εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, εm mατεριαλ τρανσπαρεντε, θυε σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α 
χορρεο, ϖεδαδα θυαλθυερ χολαβοραο ου παρτιχιπαο δε τερχειροσ, ρεσπειταδασ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ 
σολιχιταδασ, νοσ τερmοσ δο Χαπτυλο 7 δεστε Εδιταλ. 
 
9.20. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ α Φοληα δε 
Ρεσποστασ δασ Προϖασ, σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε συα χορρεο.  
 
9.21. Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε ηαϖερ〈 συβστιτυιο δα Φοληα δε Ρεσποστασ πορ ερρο δο χανδιδατο, δεϖενδο εστε 
αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δε mαρχα⌡εσ φειτασ ινχορρεταmεντε. 
 
9.22. Νο σερο χοmπυταδασ θυεστ⌡εσ νο ρεσπονδιδασ, θυε χοντενηαm mαισ δε υmα ρεσποστα (mεσmο θυε 
υmα δελασ εστεϕα χορρετα), εmενδασ ου ρασυρασ, αινδα θυε λεγϖεισ. 
 
9.23. Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 φαζερ νενηυmα mαρχα φορα δο χαmπο ρεσερϖαδο ◊σ ρεσποστασ ου ◊ ασσινατυρα, ποισ 
θυαλθυερ mαρχα ποδερ〈 σερ χαπτυραδα δυραντε ο προχεσσαmεντο δοσ ρεσυλταδοσ, πρεϕυδιχανδο ο σευ 
δεσεmπενηο. 
 
9.24. Ο πρεενχηιmεντο δα Φοληα δε Ρεσποστασ δα προϖα σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε 
δεϖερ〈 προχεδερ εm χονφορmιδαδε χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νεστε Εδιταλ ε να χαπα δο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ 
δα Προϖα. 
 
9.25. Ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ συβmετιδο α δετεχτορ δε mεταισ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
 
9.26. Ασ ινστρυ⌡εσ θυε χονσταm νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα ε να Φοληα δε Ρεσποστασ, βεm χοmο ασ 
οριεντα⌡εσ ε ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελο ΙΒΦΧ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, χοmπλεmενταm εστε Εδιταλ ε 
δεϖερο σερ οβσερϖαδασ ε σεγυιδασ πελο χανδιδατο. 
 
9.27. Απ⌠σ ιδεντιφιχαο παρα εντραδα ε αχοmοδαο να σαλα, σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο αυσενταρ−σε δα σαλα 
εξχλυσιϖαmεντε νοσ χασοσ δε αλτεραο πσιχολ⌠γιχα ε/ου φισιολ⌠γιχα τεmπορ〈ρια δε νεχεσσιδαδε εξτρεmα αντεσ 
δο ινχιο δα προϖα, δεσδε θυε αχοmπανηαδο δε υm Φισχαλ. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο ρετορναρ 
◊ σαλα σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
9.28. Νο ηαϖερ〈 προρρογαο δο τεmπο δε δυραο δα προϖα, ρεσπειτανδο−σε ασ χονδι⌡εσ πρεϖιστασ νεστε 
Εδιταλ. 
 
9.29. Σοmεντε σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο ρετιραρ−σε δεφινιτιϖαmεντε δα σαλα δε προϖασ απ⌠σ τρανσχορριδο ο 
τεmπο δε 1 (υmα) ηορα δε σευ ινχιο, mεδιαντε α εντρεγα οβριγατ⌠ρια δα συα Φοληα δε Ρεσποστασ ε δο σευ 
Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δεϖιδαmεντε πρεενχηιδοσ ε ασσιναδοσ, αο φισχαλ δε σαλα. 
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9.29.1. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο ου ρεχυσα, νο περmανεχερ εm σαλα δυραντε ο περοδο mνιmο 
εσταβελεχιδο νο ιτεm 9.29, τερ〈 ο φατο χονσιγναδο εm ατα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο 
Πβλιχο. 
 
9.30. Νο σερ〈 περmιτιδα, νοσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, α εντραδα ε/ου περmαννχια δε πεσσοασ νο 
αυτοριζαδασ πελο ΙΒΦΧ, οβσερϖαδο ο πρεϖιστο νο ιτεm 7.1.6. δεστε Εδιταλ. 
 
9.31. Αο τερmιναρ ασ προϖασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρετιραρ−σε ιmεδιαταmεντε δο λοχαλ, νο σενδο ποσσϖελ νεm 
mεσmο α υτιλιζαο δοσ βανηειροσ. 
 
9.32. Νο δια δα ρεαλιζαο δα προϖα, νο σερο φορνεχιδασ πορ θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ 
προϖασ ε/ου πελασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χοντεδο δα προϖα ε/ου χριτριοσ δε 
αϖαλιαο/χλασσιφιχαο. 
 
9.33. Οσ Γαβαριτοσ πρελιmιναρεσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερο διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, εm ατ 24 (ϖιντε ε θυατρο) ηορασ απ⌠σ α απλιχαο. 
 
9.34. Οσ Χαδερνοσ δε Θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερο διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, να mεσmα δατα δα διϖυλγαο δοσ γαβαριτοσ ε απενασ δυραντε ο πραζο ρεχυρσαλ. 
 
9.35. Σερ〈 ελιmιναδο ο χανδιδατο θυε: 
α) απρεσενταρ−σε απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ ου φορα δοσ λοχαισ πρ−δετερmιναδοσ; 
β) νο χοmπαρεχερ ◊ προϖα, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο; 
χ) νο απρεσενταρ ο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε φσιχο ε οριγιναλ εξιγιδο νο ιτεm 9.7 δεστε Εδιταλ; 
δ) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ σεm ο αχοmπανηαmεντο δο φισχαλ ου αντεσ δο τεmπο mνιmο δε περmαννχια 
εσταβελεχιδο νο ιτεm 9.29 δεστε Εδιταλ; 
ε) φιζερ υσο δε νοτασ, ανοτα⌡εσ, λιϖροσ, ιmπρεσσοσ, mανυσχριτοσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ 
λιτερ〈ριο ου ϖισυαλ;  
φ) φορ συρπρεενδιδο υσανδο βον, γορρο, χηαπυ, ⌠χυλοσ δε σολ, φονε δε ουϖιδο, θυαισθυερ εθυιπαmεντοσ 
ελετρνιχοσ mεσmο θυε δεσλιγαδοσ χοmο, χαλχυλαδορα, ωαλκmαν, νοτεβοοκ, παλmτοπ, ιποδ, ταβλετ, αγενδα 
ελετρνιχα, ρελ⌠γιο, φονε δε ουϖιδο, γραϖαδορ ου ουτροσ σιmιλαρεσ, ου ινστρυmεντοσ δε χοmυνιχαο ιντερνα ου 
εξτερνα, ταισ χοmο τελεφονε χελυλαρ, βιπ, παγερ εντρε ουτροσ, ου δελεσ θυε φιζερ υσο; 
γ) χασο ο σευ τελεφονε χελυλαρ ου θυαλθυερ εθυιπαmεντο ελετρνιχο εντρε εm φυνχιοναmεντο, mεσmο σεm α συα 
ιντερφερνχια διρετα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
η) λαναρ mο δε mειοσ ιλχιτοσ παρα εξεχυταρ ασ προϖασ; 
ι) νο δεϖολϖερ ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε α Φοληα δε Ρεσποστασ χονφορmε ο ιτεm 9.29 δεστε Εδιταλ; 
ϕ) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ (χοπιαρ γαβαριτο) φορα δοσ mειοσ περmιτιδοσ; 
κ) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ, πορτανδο α Φοληα δε Ρεσποστασ ε/ου Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα; 
λ) νο χυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα ε να Φοληα δε Ρεσποστασ; 
m) υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια ου δε τερχειροσ, εm 
θυαλθυερ εταπα δο Χονχυρσο Πβλιχο; 
ν) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα ε διγιταλ; 
ο) ρεχυσαρ α σε συβmετερ αο σιστεmα δε δετεχο δε mεταλ; 
π) φοτογραφαρ, φιλmαρ ου, δε αλγυmα φορmα, ρεγιστραρ ε διϖυλγαρ ιmαγενσ ε ινφορmα⌡εσ αχερχα δο λοχαλ δασ προϖασ, 
δασ προϖασ ε δε σευσ παρτιχιπαντεσ; 
θ) δεσρεσπειταρ, οφενδερ, αγρεδιρ ου, δε θυαλθυερ ουτρα φορmα, τενταρ πρεϕυδιχαρ ουτρο χανδιδατο; 
ρ) περτυρβαρ δε θυαλθυερ mοδο α ορδεm δοσ τραβαληοσ δυραντε α πρεπαραο ου ρεαλιζαο δασ προϖασ; 
σ) τραταρ χοm φαλτα δε υρβανιδαδε οσ εξαmιναδορεσ, αυξιλιαρεσ, απλιχαδορεσ ου αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ; 
τ) ρεχυσαρ−σε α σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ δαδασ πορ mεmβρο δα Χοmισσο Οργανιζαδορα ε δα Βανχα Εξαmιναδορα, δα 
εθυιπε δε απλιχαο ε αποιο ◊σ προϖασ ου θυαλθυερ ουτρα αυτοριδαδε πρεσεντε νο λοχαλ δο χερταmε; 
υ) δειξαρ δε ατενδερ ασ νορmασ χοντιδασ νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα ε να Φοληα δε Ρεσποστασ ε δεmαισ 
οριεντα⌡εσ/ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελο ΙΒΦΧ. 
 

http://www.ibfc.org.br/
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10. DΟ ΤΕΣΤΕ DΕ ΑΠΤΙD℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ (ΤΑΦ) 

 
10.1. Οσ χανδιδατοσ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ να Προϖα Οβϕετιϖα δοσ χαργοσ δε Οφιχιαλ δε Μανυτενο ϑρ. ε Αγεντε δα 
Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ. θυε εστεϕαm χλασσιφιχαδοσ δεντρο δο λιmιτε, χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο, mαισ οσ εmπατεσ 
να λτιmα ποσιο δε χλασσιφιχαο, θυανδο ηουϖερ, σερο χονϖοχαδοσ παρα ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ), δε 
χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο: 

Χαργο Ποσιο 

Οφιχιαλ δε Μανυτενο ϑρ 100≡  

Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑρ 200≡ 

 
10.1.1. Τοδοσ οσ χανδιδατοσ χοm Dεφιχινχια ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ νασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, σερο χονϖοχαδοσ παρα ο 
Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ). 
 
10.1.2. Παρα φινσ δε χονϖοχαο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ), α χλασσιφιχαο σερ〈 δετερmιναδα πελασ λιστασ 
δε αmπλα Χονχορρνχια ε Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια, δε φορmα ινδεπενδεντε, αινδα θυε ο χανδιδατο χονστε 
χλασσιφιχαδο νασ 2 (δυασ) λιστασ. 
 
10.2. Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm ΧΟΝςΟΧΑDΟΣ, νοσ τερmοσ δοσ ιτενσ 10.1 ε 10.1.1 εσταρο 
αυτοmατιχαmεντε ΕΛΙΜΙΝΑDΟΣ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
10.3. Ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) τεm πορ οβϕετιϖο αϖαλιαρ ασ θυαλιδαδεσ φσιχασ δε ρεσιστνχια mυσχυλαρ δε 
αβδmεν, φορα mυσχυλαρ δε mεmβροσ συπεριορεσ ε ποτνχια αερ⌠βια δο χανδιδατο, χονσιδεραδασ ινδισπενσ〈ϖεισ 
αο εξερχχιο δε συασ ατιϖιδαδεσ. 
 

10.4. Παρα α ρεαλιζαο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ), ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ νο δια, ηορα ε λοχαλ 
πρεϖιαmεντε δεσιγναδοσ, τραϕαδο αδεθυαδαmεντε (τραϕε δε πρ〈τιχα εσπορτιϖα χονδιζεντε χοm οσ τεστεσ α σερεm 
απλιχαδοσ − χαλο δε γιν〈στιχα ου mαληα, παρα ο σεξο φεmινινο, τνισ ε χαmισετα σεm δεσενηοσ ου ινσχρι⌡εσ. 
 
10.5. Παρα συβmετερ−σε αο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ), ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, απρεσενταρ νο 
mοmεντο δα ιδεντιφιχαο: 
α) δοχυmεντο φσιχο, οριγιναλ ε οφιχιαλ δε ιδεντιφιχαο χοm φοτο υτιλιζαδο νο ατο δα ινσχριο; 
β) ατεσταδο mδιχο εσπεχφιχο (οριγιναλ), χονφορmε mοδελο δο Ανεξο ΙΙがàｷﾐSｷI;ﾐSﾗàケ┌WàさﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàゲWàWﾐIﾗﾐデヴ;à
εm πλενασ χονδι⌡εσ δε σαδε, χαπαχιτανδο−ο α παρτιχιπαρ δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ), δε αχορδο χοm ο 
ヮヴW┗ｷゲデﾗàﾐWゲデWàESｷデ;ﾉざく 
 
10.6. Ο χανδιδατο θυε δειξαρ δε απρεσενταρ ο ατεσταδο mδιχο ου απρεσεντ〈−λο εm δεσχονφορmιδαδε χοm ο 
mοδελο χονσταντε νο Ανεξο ΙΙ νο ποδερ〈 σερ συβmετιδο αο Τεστε, σενδο, αυτοmατιχαmεντε, εξχλυδο δο 
Χονχυρσο. 
 
10.7. Ο ατεσταδο mδιχο, χυϕο mοδελο  ο χονσταντε νο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈 σερ εmιτιδο πορ mδιχο 
δε θυαλθυερ ινστιτυιο δε σαδε ε δαταδο χοm αντεχεδνχια m〈ξιmα δε ατ 30 διασ αντεσ δα ρεαλιζαο δο ΤΑΦ. 
 
10.8. Ο Ατεσταδο Μδιχο φιχαρ〈 ρετιδο ε φαρ〈 παρτε δα δοχυmενταο δο χανδιδατο νο Χονχυρσο Πβλιχο.  
 
10.9. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 απορ συα ασσινατυρα να λιστα δε πρεσενα, δε αχορδο χοm αθυελα χονσταντε δο σευ 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε απρεσενταδο. 
 
10.10. Νο σερο αχειτοσ, πορ σερεm δοχυmεντοσ δεστιναδοσ α ουτροσ φινσ: Προτοχολοσ, Βολετιm δε Οχορρνχια, 
Χερτιδο δε Νασχιmεντο, Ττυλο Ελειτοραλ, Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εmιτιδα αντεριορmεντε ◊ Λει Φεδεραλ 
ν≡ 9.503/97, Χαρτειρα δε Εστυδαντε, Χραχη〈σ, Ιδεντιδαδε Φυνχιοναλ δε νατυρεζα πβλιχα ου πριϖαδα, χ⌠πιασ δοσ 
δοχυmεντοσ χιταδοσ, αινδα θυε αυτεντιχαδασ, ου θυαισθυερ ουτροσ δοχυmεντοσ νο χονσταντεσ δεστε Εδιταλ. 
 
10.11. Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο γερε 
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δϖιδασ θυαντο ◊ φισιονοmια, ◊ ασσινατυρα, ◊ χονδιο δε χονσερϖαο δο δοχυmεντο ε/ου ◊ πρ⌠πρια 
ιδεντιφιχαο. 
 
10.12. Νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο πρεσταρ ο τεστε φορα δα δατα εσταβελεχιδα, δο ηορ〈ριο ου δα 
χιδαδε/εσπαο φσιχο δετερmιναδο πελο ΙΒΦΧ.  
 
10.13. Οσ εξερχχιοσ φσιχοσ παρα α ρεαλιζαο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) σερο δε αχορδο χοm σεγυιντεσ 
θυαδροσ:  

Σεξο Τεστε ⊆νδιχε Μνιmο Τεmπο Μ〈ξιmο Τεντατιϖα 

Φεmινινο 

Βαρρα ヱヰざ (δεζ σεγυνδοσ) − 01 (υmα) 

Αβδοmιναλ (ρεmαδορ) 20 ρεπετι⌡εσ 1 mινυτο 01 (υmα) 

Χορριδα δε Ρεσιστνχια 1.600 mετροσ 12 mινυτοσ 01 (υmα) 
 

Σεξο Τεστε ⊆νδιχε Μνιmο Τεmπο Μ〈ξιmο Τεντατιϖα 

Μασχυλινο 

Βαρρα 03 ρεπετι⌡εσ 1 mινυτο 01 (υmα) 

Αβδοmιναλ (ρεmαδορ) 25 ρεπετι⌡εσ 1 mινυτο 01 (υmα) 

Χορριδα δε Ρεσιστνχια 1.800 mετροσ 12 mινυτοσ 01 (υmα) 

 
10.13.1. Ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) χονσιστιρ〈 να εξεχυο δε βατεριασ δε εξερχχιοσ, χονσιδερανδο−σε ΑΠΤΟ 
ο χανδιδατο θυε ατινγιρ ο νδιχε mνιmο ινδιχαδο παρα χαδα υm δελεσ. Θυανδο ρεπροϖαδο εm θυαλθυερ υmα 
δασ βατεριασ δο τεστε, νο δαρ〈 χοντινυιδαδε ◊σ δεmαισ βατεριασ, σενδο, πορταντο, αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο 
δο Χονχυρσο Πβλιχο.  
 
10.14. Νο τεστε δε ΒΑΡΡΑ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρεαλιζαρ ο τεστε δα σεγυιντε mανειρα: 
 
10.14.1. Παρα ο σεξο Φεmινινο: 
α) ;ﾗà Iﾗﾏ;ﾐSﾗà さWﾏàヮﾗゲｷN?ﾗざがà ;à I;ﾐSｷS;デ;àSW┗Wヴ=à SWヮWﾐS┌ヴ;ヴ−σε να βαρρα, χοm πεγαδα λιϖρε (προναο ου 
συπιναο), mαντενδο οσ βραοσ φλεξιοναδοσ ε ο θυειξο αχιmα δα παρτε συπεριορ δα βαρρα, ποδενδο ρεχεβερ 
αϕυδα παρα ατινγιρ εστα ποσιο; 
 
β) ;ﾗà Iﾗﾏ;ﾐSﾗà さｷﾐｷIｷ;ヴざがà SWヮﾗｷゲà SWà デﾗﾏ;S;à ;à ヮﾗゲｷN?ﾗà ｷﾐｷIｷ;ﾉà ヮWﾉ;à I;ﾐSｷS;デ;がà ﾗà aｷゲI;ﾉà S;à ヮヴﾗ┗;à ｷﾐｷIｷ;à
ιmεδιαταmεντε α χρονοmετραγεm δο τεmπο, δεϖενδο α χανδιδατα περmανεχερ να ποσιο, σενδο θυε ο φισχαλ 
αϖισαρ〈 ο τεmπο δεχορριδο να εξεχυο. 
 
10.14.1.1. Νο σερ〈 περmιτιδο ◊ χανδιδατα: 
α) ο χοντατο δασ περνασ ου δε θυαλθυερ παρτε δο χορπο χοm οβϕετοσ ου πεσσοασ δυραντε α εξεχυο δο εξερχχιο;       
β) ρεχεβερ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα απ⌠σ α τοmαδα δα ποσιο ινιχιαλ; 
χ) υτιλιζαρ λυϖα(σ) ου θυαλθυερ ουτρο αρτιφχιο παρα προτεο δασ mοσ; 
δ) χεδερ ◊ συστενταο, δειξανδο ο θυειξο φιχαρ αβαιξο ου να αλτυρα δα παρτε συπεριορ δα βαρρα; ε 
ε) αποιαρ ο θυειξο να βαρρα. 
 
10.14.2. Παρα ο σεξο Μασχυλινο: 
α) ;ﾗà Iﾗﾏ;ﾐSﾗà さWﾏàヮﾗゲｷN?ﾗざがà ﾗà I;ﾐSｷS;デﾗà SW┗Wヴ=à SWヮWﾐS┌ヴ;ヴ−σε να βαρρα, χοm πεγαδα λιϖρε (προναο ου 
συπιναο) ε βραοσ εστενδιδοσ, ποδενδο ρεχεβερ αϕυδα παρα ατινγιρ εσσα ποσιο, δεϖενδο mαντερ ο χορπο να 
ϖερτιχαλ ε σεm χοντατο χοm ο σολο; 
β) ;ﾗàIﾗﾏ;ﾐSﾗàさｷﾐｷIｷ;ヴざがàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàaﾉW┝ｷﾗﾐ;ヴ=àゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐW;ﾏWﾐデWàﾗゲàIﾗデﾗ┗Wﾉﾗゲàατ ο θυειξο υλτραπασσαρ α παρτε 
συπεριορ δα βαρρα. Εm σεγυιδα, εστενδερ〈 νοϖαmεντε οσ χοτοϖελοσ ατ α ποσιο ινιχιαλ. 
χ) ο mοϖιmεντο σ⌠ σερ〈 χονσιδεραδο χοmπλετο απ⌠σ α τοταλ εξτενσο δοσ χοτοϖελοσ; 
δ) α νο εξτενσο τοταλ δοσ χοτοϖελοσ, αντεσ δο ινχιο δε υmα νοϖα εξεχυο, σερ〈 χονσιδεραδα υm mοϖιmεντο 
ινχορρετο, ο θυαλ νο σερ〈 χοmπυταδο νο δεσεmπενηο δο χανδιδατο. 
 
10.14.2.1. Νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο: 
α) ιmπυλσιοναρ ο χορπο χοm ασ περνασ ου βαλαναρ εξαγεραδαmεντε ο χορπο παρα εξεχυταρ α προϖα;      
β) ο χοντατο δασ περνασ ου δε θυαλθυερ παρτε δο χορπο χοm οβϕετοσ ου πεσσοασ δυραντε α εξεχυο δο εξερχχιο;       
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χ) ρεχεβερ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα; 
δ) υτιλιζαρ λυϖα ου θυαλθυερ mατεριαλ παρα προτεο δασ mοσ; 
ε) αποιαρ ο θυειξο να βαρρα. 
 
10.15. Ο τεστε δε ΑΒDΟΜΙΝΑΛ (ρεmαδορ) παρα ο σεξο Μασχυλινο ε Φεmινινο τερ〈 α δυραο δε υm mινυτο ε 
σερ〈 ινιχιαδο ε τερmιναδο α χοmανδο. Α mετοδολογια παρα α πρεπαραο ε α εξεχυο δο τεστε δινmιχο παρα 
οσ (ασ) χανδιδατοσ (ασ) οβεδεχερο αοσ σεγυιντεσ χριτριοσ: 
α) Ποσιο ινιχιαλ: Χανδιδατο δειταδο δε χοστασ, να ποσιο χοmπλεταmεντε ηοριζονταλ δε τοδο ο χορπο εm 
ρελαο αο σολο, χοm ασ χοστασ ε α χαβεα εm χοντατο πλενο χοm ο σολο, ϕοεληοσ εστενδιδοσ, βραοσ ατρ〈σ δα 
χαβεα, χοτοϖελοσ εστενδιδοσ ε δορσο δασ mοσ τοχανδο ο σολο; 
β) Εξεχυο: ο ινχιο σερ〈 απ⌠σ ο χοmανδο に さﾃ=ざがàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàIﾗﾏWN;ヴ=à;àヮヴｷﾏWｷヴ;àa;ゲWàSﾗàデWゲデWàヴW;ﾉｷ┣;ﾐSﾗà┌ﾏà
mοϖιmεντο σιmυλτνεο, θυανδο οσ ϕοεληοσ δεϖερο σερ φλεξιοναδοσ, οσ πσ δεϖερο τοχαρ ο σολο, ο θυαδριλ 
δεϖερ〈 σερ φλεξιοναδο (ποσιο σενταδο) ε οσ χοτοϖελοσ δεϖερο αλχαναρ ου υλτραπασσαρ οσ ϕοεληοσ πελο λαδο δε 
φορα δο χορπο. Εm σεγυιδα ε σεm ιντερρυπο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ϖολταρ ◊ ποσιο ινιχιαλ ρεαλιζανδο ο 
mοϖιmεντο ινϖερσο. Ο mοϖιmεντο χοmπλετο, φιναλιζαδο χοm ο ρετορνο ◊ ποσιο ινιχιαλ, χορρεσπονδερ〈 α υmα 
υνιδαδε δε εξεχυο. 
 
10.15.1. Α χονταγεm δασ εξεχυ⌡εσ χορρετασ λεϖαρ〈 εm χονσιδεραο ασ σεγυιντεσ οβσερϖα⌡εσ: 
α) ο αϖαλιαδορ ιρ〈 χονταρ εm ϖοζ αλτα ο νmερο δε ρεπετι⌡εσ ρεαλιζαδασ; θυανδο ο εξερχχιο νο ατενδερ αο 
πρεϖιστο νεστε Εδιταλ, ο mεσmο ρεπετιρ〈 ο νmερο δα λτιmα ρεπετιο ρεαλιζαδα δε mανειρα χορρετα; 
β) α χονταγεm θυε σερ〈 χονσιδεραδα οφιχιαλmεντε σερ〈 σοmεντε α ρεαλιζαδα πελο ιντεγραντε δα Βανχα 
Εξαmιναδορα; 
χ) αο φιναλ δε χαδα ρεπετιο, ο δορσο δασ mοσ ε οσ χαλχανηαρεσ (χοm οσ ϕοεληοσ χοmπλεταmεντε εστενδιδοσ) 
ταmβm δεϖεm τοχαρ ο σολο; 
δ) χαδα εξεχυο χοmεα ε τερmινα σεmπρε να ποσιο ινιχιαλ; σοmεντε νεσσε mοmεντο σερ〈 χονταδα υmα 
εξεχυο χοmπλετα; 
ε) να πριmειρα φασε δο mοϖιmεντο, οσ ϕοεληοσ δεϖεm σερ φλεξιοναδοσ, οσ πσ δεϖεm τοχαρ ο σολο, ο τρονχο δεϖε 
σερ φλεξιοναδο ε οσ χοτοϖελοσ αλχαναρ ου υλτραπασσαρ οσ ϕοεληοσ πελο λαδο δε φορα δο χορπο; 
φ) σﾗﾏWﾐデWàゲWヴ=àIﾗﾐデ;SﾗàﾗàW┝WヴIｹIｷﾗàヴW;ﾉｷ┣;SﾗàIﾗﾏヮﾉWデ;ﾏWﾐデWがàﾗ┌àゲWﾃ;がàゲWà;ﾗàIﾗﾏ;ﾐSﾗàさヮ;ヴWざàヮ;ヴ;àﾗàデYヴﾏｷﾐﾗà
δα προϖα, ο χανδιδατο εστιϖερ νο mειο δα εξεχυο, εστα νο σερ〈 χοmπυταδα. 
  
10.15.2. Νο σερ〈 χονταβιλιζαδο ο mοϖιmεντο θυανδο ο χανδιδατο: 
α) νο εστενδερ ο χοτοϖελο νο φιναλ δο mοϖιmεντο; 
β) νο ενχοσταρ ο δορσο δα mο ε οσ χαλχανηαρεσ νο χηο νο φιναλ δο mοϖιmεντο; 
χ) νο αλινηαρ ου πασσαρ οσ χοτοϖελοσ χοm οσ ϕοεληοσ να φλεξο δε θυαδριλ; 
δ) νο αποιαρ οσ πσ νο χηο νο φιναλ δα πριmειρα φασε δο mοϖιmεντο. 
 
10.16. Νο τεστε δε Χορριδα δε Ρεσιστνχια, ο χανδιδατο δεϖερ〈 περχορρερ α διστνχια mνιmα εξιγιδα, δε αχορδο 
χοm ο σεξο, νο τεmπο m〈ξιmο δε 12 (δοζε) mινυτοσ, αδmιτινδο−σε εϖεντυαισ παραδασ ου εξεχυο δε τρεχηοσ 
εm mαρχηα, σεm αυξλιο δε τερχειροσ. 
 
10.16.1. Ο ινχιο ε ο τρmινο δο τεστε σε φαρ〈 χοm υm σιλϖο λονγο δε απιτο ου σιναλιζαο ϖισυαλ, θυανδο ο 
χρονmετρο σερ〈 αχιοναδο/ιντερροmπιδο. 
 
10.16.2. Αο σιναλ δε τρmινο δο τεστε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ιντερροmπερ α τραϕετ⌠ρια δα χορριδα, εϖιτανδο 
υλτραπασσαρ α λινηα δε χηεγαδα ου αβανδοναρ α πιστα ε αγυαρδαρ συα λιβεραο πορ παρτε δο εξαmιναδορ. Α νο 
οβεδινχια α εσσα οριενταο αχαρρεταρ〈 να ελιmιναο δο χανδιδατο δο Χονχυρσο. 
 
10.16.3. Σερ〈 προιβιδο αοσ χανδιδατοσ, θυανδο δα ρεαλιζαο δο τεστε δε χορριδα: 
α) δαρ ου ρεχεβερ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα (χοmο πυξαρ, εmπυρραρ, χαρρεγαρ, σεγυραρ να mο, ετχ.); 
β) δεσλοχαρ−σε, νο σεντιδο προγρεσσιϖο ου ρεγρεσσιϖο δα mαρχαο δα πιστα, απ⌠σ ο σοαρ δο απιτο ενχερρανδο α 
προϖα; 
χ) νο αγυαρδαρ α πρεσενα δο φισχαλ θυε ιρ〈 αφεριρ mαισ πρεχισαmεντε α mετραγεm περχορριδα; 
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δ) αβανδοναρ α πιστα αντεσ δα λιβεραο δο φισχαλ. 
 
10.17. Οσ τεστεσ πρεϖιστοσ παρα εστα εταπα δο χονχυρσο σερο εξεχυταδοσ πελο χανδιδατο να ορδεm δεφινιδα 
πελα χοmισσο εξαmιναδορα. 
 
10.18. Dεπενδενδο δο νmερο δε χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ, α ορδεm δεφινιδα ποδερ〈 φαζερ χοm θυε αλγυνσ 
χανδιδατοσ εσπερεm πορ mαισ τεmπο παρα σερεm αϖαλιαδοσ. Νεσσε χασο ο χανδιδατο ποδερ〈 λεϖαρ λανχηε παρα σε 
αλιmενταρ, χασο α ρεαλιζαο δοσ τεστεσ σε προλονγυε. 
 
10.19. Ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) ποδερ〈 σερ ρεαλιζαδο εm θυαλθυερ δια δα σεmανα (τιλ ου νο), 
ινδεπενδεντεmεντε δασ χονδι⌡εσ mετεορολ⌠γιχασ, α χριτριο δο ΙΒΦΧ. 
 
10.20. Οσ χασοσ δε αλτεραο πσιχολ⌠γιχα ου φισιολ⌠γιχα τεmπορ〈ρια (εσταδοσ mενστρυαισ, ινδισποσι⌡εσ, χιβρασ, 
χοντυσ⌡εσ, λυξα⌡εσ, φρατυρασ ετχ.) θυε ιmποσσιβιλιτεm α ρεαλιζαο δο τεστε ου διmινυαm α χαπαχιδαδε φσιχα δοσ 
χανδιδατοσ, νο σερο λεϖαδοσ εm χονσιδεραο, νο σενδο δισπενσαδο νενηυm τραταmεντο πριϖιλεγιαδο. 
 
10.21. Α πρεπαραο ε ο αθυεχιmεντο παρα α ρεαλιζαο δοσ τεστεσ σο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο πρ⌠πριο 
χανδιδατο, νο ποδενδο ιντερφεριρ νο ανδαmεντο δο χονχυρσο.  
 
10.22. Νο χαβερ〈 αο ΙΒΦΧ, νενηυmα ρεσπονσαβιλιδαδε νο τοχαντε α εϖεντυαισ ενφερmιδαδεσ ε/ου λεσ⌡εσ θυε 
ποσσαm αχοmετερ ο χανδιδατο νο δεχορρερ δο τεστε φσιχο. 
 
10.23. Ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) σερ〈 φιλmαδο, νο σενδο φορνεχιδο αοσ χανδιδατοσ χ⌠πια δοσ τεστεσ 
ρεαλιζαδοσ.  
 
10.24. Φιχα ϖεδαδο αο χανδιδατο ο υσο δε θυαλθυερ τιπο δε ρεπροδυτορ δε 〈υδιο ε ϖδεο νοσ τεστεσ ρεαλιζαδοσ. 
 
10.25. Α χονταγεm οφιχιαλ δε τεmπο, δε διστνχια περχορριδα, δε νmερο δε ρεπετι⌡εσ δε εξερχχιοσ ε δε τεmπο 
δεχορριδο δυραντε χαδα τεστε σερο, εξχλυσιϖαmεντε, ρεαλιζαδοσ πελο ΙΒΦΧ, πορ ιντερmδιο δε σευσ αϖαλιαδορεσ 
ε φισχαισ. 
 
10.26. Ο ρεσυλταδο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) σερ〈 πυβλιχαδο, χονστανδο: 
α) ΑΠΤΟ に χανδιδατο θυε αλχαναρ ο δεσεmπενηο mνιmο εξιγιδο εm τοδοσ οσ τεστεσ φσιχοσ; 
β) ΙΝΑΠΤΟ に χανδιδατο θυε νο αλχαναρ ο δεσεmπενηο mνιmο εξιγιδο εm θυαλθυερ υm δοσ τεστεσ φσιχοσ; 
χ) ΕΞΧΛΥ⊆DΟ − σερ〈 εξχλυδο δο χονχυρσο ο χανδιδατο θυε: 
χ1) νο ατενδερ α χηαmαδα παρα α εξεχυο δοσ τεστεσ φσιχοσ; 
χ2) δειξαρ δε απρεσενταρ ο δοχυmεντο οριγιναλ δε ιδεντιφιχαο οφιχιαλ χοm φοτο; 
χ3) δειξαρ δε απρεσενταρ ο ατεσταδο mδιχο εσπεχφιχο (οριγιναλ) Ανεξο ΙΙ ου απρεσεντ〈−λο εm δεσχονφορmιδαδεσ 
(συβιτενσ 10.5 α 10.8); 
χ4) δεσρεσπειταρ, οφενδερ, αγρεδιρ ου, δε θυαλθυερ ουτρα φορmα, τενταρ πρεϕυδιχαρ ουτρο χανδιδατο; 
χ5) περτυρβαρ δε θυαλθυερ mοδο α ορδεm δοσ τραβαληοσ δυραντε α πρεπαραο ου ρεαλιζαο δοσ τεστεσ; 
χ6) τραταρ χοm φαλτα δε υρβανιδαδε οσ εξαmιναδορεσ, αυξιλιαρεσ, απλιχαδορεσ ου αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ; 
χ7) ρεχεβερ θυαλθυερ αυξλιο ου οβϕετο δε τερχειροσ παρα ρεαλιζαο δοσ τεστεσ; 
χ8) δειξαρ δε ατενδερ ασ νορmασ χοντιδασ νεσσε χαπτυλο ε δεmαισ οριεντα⌡εσ/ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελα εθυιπε 
δε αϖαλιαο. 
 
10.27. Dα χανδιδατα εm εσταδο δε γραϖιδεζ ου πυερπριο (π⌠σ−παρτο): 
 
10.27.1. Α χανδιδατα θυε, νο δια δα ρεαλιζαο δο τεστε δε απτιδο φσιχα, απρεσενταρ ατεσταδο mδιχο θυε 
χοmπροϖε σευ εσταδο δε γραϖιδεζ ου πυερπριο (π⌠σ−παρτο), σερ〈 φαχυλταδα νοϖα δατα παρα α ρεαλιζαο δο 
ρεφεριδο τεστε απ⌠σ 120 διασ α χονταρ δα δατα δο παρτο ου δο φιm δο περοδο γεσταχιοναλ, δε αχορδο χοm α 
χονϖενινχια δα αδmινιστραο, σεm πρεϕυζο δα παρτιχιπαο νασ δεmαισ εταπασ δο χονχυρσο. 
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10.27.2. Α Χανδιδατα δεϖερ〈 χοmπαρεχερ να δατα, αο λοχαλ ε νο ηορ〈ριο δε ρεαλιζαο mυνιδα δε ατεσταδο mδιχο 
οριγιναλ νο θυαλ δεϖερ〈 χονσταρ, εξπρεσσαmεντε, ο εσταδο δε γραϖιδεζ ε ο περοδο γεσταχιοναλ εm θυε σε 
ενχοντρα, βεm χοmο α δατα, α ασσινατυρα, ο χαριmβο ε ο ΧΡΜ δο προφισσιοναλ θυε ο εmιτιυ. 
 
10.27.3. Ο ατεσταδο mδιχο δεϖερ〈 σερ εντρεγυε νο mοmεντο δε ιδεντιφιχαο δα χανδιδατα παρα α ρεαλιζαο 
δο τεστε δε απτιδο φσιχα, νο σενδο αχειτα α εντρεγα δε ατεσταδο mδιχο εm ουτρο mοmεντο. 
 
10.27.4. Α χανδιδατα θυε νο εντρεγαρ ο ατεσταδο mδιχο χιταδο νο ιτεm 10.27.2 δεστε εδιταλ ε σε ρεχυσαρ α 
ρεαλιζαρ ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) αλεγανδο εσταδο δε γραϖιδεζ, σερ〈 ελιmιναδα δο χονχυρσο. 
 
10.27.5. Α χανδιδατα θυε απρεσενταρ ο ατεσταδο mδιχο θυε χοmπροϖε εσταδο δε γραϖιδεζ ε, αινδα ασσιm, 
δεσεϕαρ ρεαλιζαρ ο τεστε δε απτιδο φσιχα, δεϖερ〈 απρεσενταρ ατεσταδο εm θυε χονστε, εξπρεσσαmεντε, θυε α 
χανδιδατα εστ〈 απτα α ρεαλιζαρ ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) ου α ρεαλιζαρ εξερχχιοσ φσιχοσ. 
 
10.27.6. Α χανδιδατα, ου σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ (πορταδορ δε προχυραο σιmπλεσ), δεϖερ〈 ενϖιαρ αο ΙΒΦΧ, 30 
διασ απ⌠σ α ρεαλιζαο δο παρτο, ου δο φιm δο περοδο γεσταχιοναλ (νο χασο δε αβορτο), νοϖο δοχυmεντο mδιχο, 
νο θυαλ δεϖερ〈 χονσταρ, εξπρεσσαmεντε, ο δια δο νασχιmεντο δα χριανα, ου αβορτο, α ασσινατυρα, ο χαριmβο ε ο 
ΧΡΜ δο mδιχο θυε ο εmιτιυ. 
 
10.27.7. Α χανδιδατα θυε δειξαρ δε απρεσενταρ θυαλθυερ δοσ δοχυmεντοσ mδιχοσ νοσ δοισ mοmεντοσ ου θυε 
απρεσεντ〈−λοσ εm δεσχονφορmιδαδε χοm ο ιτεm 10.27 ε σευσ συβιτενσ δεστε εδιταλ σερ〈 ελιmιναδα δο χονχυρσο.  
 
10.27.8. Χασο α χανδιδατα σεϕα ελιmιναδα νασ εταπασ ποστεριορεσ αο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ), σερ〈 
αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδα δο χερταmε, περδενδο ο διρειτο δε ρεαλιζαρ ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) απ⌠σ 
120 διασ α χονταρ δα δατα δο παρτο, ου ο φιm δο περοδο γεσταχιοναλ. 
 
10.28. Ο ρεσυλταδο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) σερ〈 πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρ.  
 
11. DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο ΠΣΙΧΟΛΓΙΧΑ 

 
11.1. Σοmεντε σερο χονϖοχαδοσ παρα α Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, δε χαρ〈τερ εξχλυσιϖαmεντε ελιmινατ⌠ριο, οσ 
χανδιδατοσ: 
α) ΑΠΤΟΣ νο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ, νοσ τερmοσ δο ιτεm 10.13.1, παρα ο χαργο δε Αγεντε δα Μοβιλιδαδε 
Υρβανα ϑρ; 
β) ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ να Προϖα Οβϕετιϖα παρα ο χαργο δε Χοντρολαδορ δε Τρνσιτο ε Τρανσπορτε ϑρ, οβσερϖαδασ ασ 
εξιγνχιασ δο ιτεm 8.4, χλασσιφιχαδοσ ατ α 100♠ ποσιο παρα αmπλα χονχορρνχια, mαισ οσ εmπατεσ να λτιmα 
ποσιο. 
 
11.1.1. Τοδοσ οσ χανδιδατοσ χοm Dεφιχινχια ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ να Προϖα Οβϕετιϖα παρα ο χαργο δε Χοντρολαδορ δε 
Τρνσιτο ε Τρανσπορτε ϑρ σερο χονϖοχαδοσ παρα α Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα. 
 
11.1.2. Παρα φινσ δε χονϖοχαο δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, παρα ο χαργο δε Χοντρολαδορ δε Τρνσιτο ε Τρανσπορτε 
ϑρ, α χλασσιφιχαο σερ〈 δετερmιναδα πελασ λιστασ δε αmπλα Χονχορρνχια ε Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια, δε φορmα 
ινδεπενδεντε, αινδα θυε ο χανδιδατο χονστε χλασσιφιχαδο νασ 2 (δυασ) λιστασ. 
 
11.2. Α Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα σερ〈 ρεαλιζαδα να χιδαδε δε Χαmπινασ/ΣΠ, δε πρεσενα οβριγατ⌠ρια ε δε χαρ〈τερ 
ελιmινατ⌠ριο, χονσιστιρ〈 να απλιχαο δε υm χονϕυντο δε προχεδιmεντοσ οβϕετιϖοσ ε χιεντφιχοσ, θυε περmιτε 
αφεριρ α χοmπατιβιλιδαδε δασ χαραχτερστιχασ πσιχολ⌠γιχασ δο χανδιδατο χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο. 
 
11.3. Α Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα χονσιστιρ〈 να αν〈λισε οβϕετιϖα ε παδρονιζαδα δε χαραχτερστιχασ χογνιτιϖασ, 
εmοχιοναισ, δε περσοναλιδαδε ε mοτιϖαχιοναισ δοσ χανδιδατοσ, ποδενδο σερ απλιχαδα χολετιϖαmεντε, ατ ο λιmιτε 
δε 30 (τριντα) χανδιδατοσ πορ σαλα. Παρα ταντο, ποδερο σερ υτιλιζαδοσ τεστεσ, θυεστιον〈ριοσ ου ινϖεντ〈ριοσ 
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απροϖαδοσ πελο Χονσεληο Φεδεραλ δε Πσιχολογια ε ρεαλιζαδοσ πορ πσιχ⌠λογοσ ρεγιστραδοσ νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε 
Πσιχολογια. 
 
11.4. Νο δια δα ρεαλιζαο δοσ τεστεσ ο χανδιδατο δεϖερ〈 ατενταρ−σε σοmεντε ◊σ ινστρυ⌡εσ θυε φορεm 
τρανσmιτιδασ πελοσ προφισσιοναισ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα απλιχαο. 
 
11.5. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ νο δια, ηορα ε λοχαλ ινδιχαδο νο ρεσπεχτιϖο Εδιταλ δε Χονϖοχαο, mυνιδο 
δε δοχυmεντο φσιχο, οριγιναλ ε οφιχιαλ δε ιδεντιδαδε χοm φοτο δε 2 (δυασ) χανετασ εσφερογρ〈φιχασ αζυισ ε 2 (δοισ) 
λ〈πισ πρετοσ ν≡ 2.  
 
11.6. Νασ ηορασ θυε αντεχεδεm α Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, οσ χανδιδατοσ δεϖερο οβσερϖαρ οσ σεγυιντεσ χυιδαδοσ:  
α) δορmιρ βεm να νοιτε αντεριορ, σενδο δεσεϕ〈ϖελ πελο mενοσ οιτο ηορασ δε σονο; 
β) αλιmενταρ−σε αδεθυαδαmεντε νο χαφ δα mανη ε/ου αλmοο, χοm υmα ρεφειο λεϖε ε σαυδ〈ϖελ; 
χ) εϖιταρ α ινγεστο δε βεβιδασ αλχο⌠λιχασ. 
 
11.7. Νο σερο χονσιδεραδασ αλτερα⌡εσ σ⌠χιο−εχονmιχο−φσιχο−πσθυιχο ε βιολ⌠γιχασ τεmπορ〈ριασ νο δια δα 
απλιχαο δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα. 
 
11.8. Οσ ινστρυmεντοσ υτιλιζαδοσ παρα αϖαλιαρ ο Περφιλ Πσιχολ⌠γιχο Προφισσιοναλ δο χανδιδατο, α φιm δε ϖεριφιχαρ 
συα χαπαχιδαδε δε αδαπταο ε σευ ποτενχιαλ δε δεσεmπενηο ποσιτιϖο, σερο δεφινιδοσ σεγυνδο οσ χριτριοσ 
οβϕετιϖοσ ε οσ παρmετροσ εσταβελεχιδοσ αβαιξο: 
 
α) ιντεραο: ηαβιλιδαδε παρα ιντεραγιρ χοm οσ ουτροσ, χονηεχενδο ε εντενδενδο συασ νεχεσσιδαδεσ, τροχανδο 
ινφορmα⌡εσ, χονθυιστανδο ε ρευνινδο εσφοροσ δε πεσσοασ εm τορνο δε οβϕετιϖοσ χοmυνσ, τενδο εm ϖιστα α 
σατισφαο δοσ ενϖολϖιδοσ ε δα ποπυλαο; 
 
β) δισπονιβιλιδαδε αφετιϖα (αmαβιλιδαδε): χαπαχιδαδε παρα δεmονστραρ ιντερεσσε εm ρεσολϖερ οσ προβλεmασ δασ 
πεσσοασ, πρεοχυπαο χοm ασ νεχεσσιδαδεσ αληειασ, χοm ο βεm−εσταρ δοσ ουτροσ, διριγινδο−σε α ελεσ δε φορmα 
χυιδαδοσα ε τρατανδο ασσυντοσ δελιχαδοσ χοm σενσιβιλιδαδε; 
 
χ) χοντρολε εmοχιοναλ: ηαβιλιδαδε δο χανδιδατο παρα ρεχονηεχερ ασ πρ⌠πριασ εmο⌡εσ, διαντε δε υm εστmυλο 
θυαλθυερ, αντεσ θυε ασ mεσmασ ιντερφιραm εm σευ χοmπορταmεντο, χοντρολανδο−ασ, α φιm δε θυε σεϕαm 
mανιφεσταδασ δε mανειρα αδεθυαδα νο mειο εm θυε εστιϖερ ινσεριδο, mαντενδο ινταχτα α χαπαχιδαδε δε 
ραχιοχνιο;  
 
δ) ρελαχιοναmεντο ιντερπεσσοαλ: ηαβιλιδαδε νο τρατο χοm πεσσοασ, χαπαχιδαδε δε περχεβερ ε ρεαγιρ 
αδεθυαδαmεντε ◊σ νεχεσσιδαδεσ, σεντιmεντοσ ε χοmπορταmεντοσ δοσ ουτροσ; 
 
ε) διναmισmο: χαπαχιδαδε παρα λιδαρ, δε mανειρα προδυτιϖα, χοm ταρεφασ σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, παρτιχιπανδο 
δελασ δε mανειρα χονστρυτιϖα; 
 
φ) ινιχιατιϖα: χαπαχιδαδε δε ινφλυενχιαρ ο χυρσο δοσ αχοντεχιmεντοσ, χολοχανδο−σε δε φορmα ατυαντε, νο πασσιϖα 
διαντε δασ νεχεσσιδαδεσ δε ταρεφασ ου σιτυα⌡εσ. Ταλ χαπαχιδαδε ιmπλιχα υmα δισποσιο παρα αγιρ ου 
εmπρεενδερ υmα αο, τοmανδο α φρεντε εm υmα δετερmιναδα σιτυαο; 
 
γ) φλεξιβιλιδαδε: χαπαχιδαδε δε αδαπταο ρ〈πιδα ◊σ σιτυα⌡εσ ινεσπεραδασ ε φαχιλιδαδε δε ενχοντραρ νοϖασ 
αλτερνατιϖασ παρα ρεσολϖερ προβλεmασ ε αδϖερσιδαδεσ; 
 
η) χαπαχιδαδε δε χονχεντραο: χαπαχιδαδε εm mαντερ ο φοχο να ατιϖιδαδε απεσαρ δε ουτροσ εστmυλοσ 
εξτερνοσ. 
 
11.9. Dεσσα αν〈λισε ρεσυλταρ〈 ο παρεχερ δοσ σεγυιντεσ ρεσυλταδοσ: 
α) ΑΠΤΟ − χανδιδατο απρεσεντου, να ποχα δα απλιχαο δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα χαραχτερστιχασ ε απτιδ⌡εσ 
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χοmπατϖεισ/φαϖορ〈ϖεισ παρα ο βοm δεσεmπενηο δο χαργο; 
β) ΙΝΑΠΤΟ − χανδιδατο νο απρεσεντου, να ποχα δα απλιχαο δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, χαραχτερστιχασ ε 
απτιδ⌡εσ χοmπατϖεισ/φαϖορ〈ϖεισ παρα ο βοm δεσεmπενηο δο χαργο; 
χ) ΑΥΣΕΝΤΕ − χανδιδατο νο χοmπαρεχευ ◊ Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα. 
 
11.9.1. Ο χανδιδατο ΙΝΑΠΤΟ ου ΑΥΣΕΝΤΕ σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
11.10. áàさΙﾐ;ヮデｷS?ﾗざàﾐ;à;┗;ﾉｷ;N?ﾗàﾐ?ﾗàゲｷｪﾐｷaｷI;ヴ=が νεχεσσαριαmεντε, ινχαπαχιδαδε ιντελεχτυαλ ου εξιστνχια δε 
τρανστορνοσ δε περσοναλιδαδε. Ινδιχαρ〈, το σοmεντε, θυε ο χανδιδατο νο ατενδευ, πορ οχασιο δοσ εξαmεσ, 
αοσ ρεθυισιτοσ παρα ο δεσεmπενηο δασ ατριβυι⌡εσ ινερεντεσ αο χαργο. 
 
11.11. Παρα α διϖυλγαο δοσ ρεσυλταδοσ, σερ〈 οβσερϖαδο ο πρεϖιστο να Ρεσολυο ν≡ 02/2016 δο Χονσεληο 
FWSWヴ;ﾉàSWàPゲｷIﾗﾉﾗｪｷ;がàケ┌WàIｷデ;àﾐﾗàI;ヮ┌デàSﾗàゲW┌à;ヴデｷｪﾗàヶ┨àケ┌Wàさ;àヮ┌HﾉｷI;N?ﾗàSﾗàヴWゲ┌ﾉデ;SﾗàS;àá┗;ﾉｷ;N?ﾗ Πσιχολ⌠γιχα 
σερ〈 φειτα πορ mειο δε ρελαο νοmιναλ, χονστανδο οσ χανδιδατοσ ΑΠΤΟΣざく 
 
11.12. Σερ〈 φαχυλταδο αο χανδιδατο χονσιδεραδο ΙΝΑΠΤΟ, ε σοmεντε α εστε, τοmαρ χονηεχιmεντο δασ ραζ⌡εσ δε 
συα ιναπτιδο, πορ mειο δε εντρεϖιστα δεϖολυτιϖα. 
 
11.13. Νο χοmπαρεχιmεντο ◊ εντρεϖιστα δεϖολυτιϖα, ο χανδιδατο ποδε ου νο εσταρ αχοmπανηαδο δε υm 
πσιχ⌠λογο, χασο εστεϕα, εστε δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, εσταρ ινσχριτο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Πσιχολογια − ΧΡΠ. 
Α εντρεϖιστα δεϖολυτιϖα σερ〈 εξχλυσιϖαmεντε δε χαρ〈τερ ινφορmατιϖο παρα εσχλαρεχιmεντο δο mοτιϖο δα ιναπτιδο 
δο χανδιδατο αο προπ⌠σιτο σελετιϖο, νο σενδο, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, χονσιδεραδα χοmο ρεχυρσο ου νοϖα 
οπορτυνιδαδε δε ρεαλιζαο δο τεστε. 
 
11.14. Σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, αο πσιχ⌠λογο θυε αχοmπανηαρ ο χανδιδατο, αχεσσο αο mατεριαλ προδυζιδο πελο 
χανδιδατο, παρα αν〈λισε, χονφορmε λεγισλαο ϖιγεντε. Νο σερο δισχυτιδοσ ασπεχτοσ τχνιχοσ να δεϖολυτιϖα. 
 
11.15. Απ⌠σ α ρεαλιζαο δα εντρεϖιστα δεϖολυτιϖα, σερ〈 φαχυλταδο αο χανδιδατο σολιχιταρ α ρεϖισο δε συα 
αϖαλιαο, mεδιαντε ιντερποσιο δε ρεχυρσο. 
 
11.16. Ο ρεσυλταδο δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα σερ〈 πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ. 
 
12. DΟ ΡΕΣΥΛΤΑDΟ ΦΙΝΑΛ  

 
12.1. Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ α ποντυαο mνιmα εξιγιδα 
παρα απροϖαο ε εστιϖερ ΑΠΤΟ εm τοδασ ασ εταπασ, σε φορ ο χασο, νοσ τερmοσ δο ιτεm 3.1 δεστε Εδιταλ. 
 
12.2. Α νοτα φιναλ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ιγυαλ αο τοταλ δε ποντοσ οβτιδοσ να 
Προϖασ Οβϕετιϖασ, οβσερϖαδο ο χαργο παρα οσ θυαισ σε ινσχρεϖεραm. 
 
12.3. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερο χλασσιφιχαδοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτα φιναλ 
πορ χαργο. 
 
12.4. Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτα φιναλ εντρε οσ χανδιδατοσ, σερο απλιχαδοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε, τενδο 
πρεφερνχια, συχεσσιϖαmεντε, ο χανδιδατο θυε τιϖερ: 
α) Λει δο Ιδοσο (Λει 10.741/2003) χοm ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα), ατ α δατα δε ρεαλιζαο δα προϖα 
οβϕετιϖα; 
β) mαιορ νοτα να δισχιπλινα εσπεχφιχα; 
χ) mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε λεγισλαο β〈σιχα, θυανδο φορ ο χασο; 
δ) mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε λνγυα πορτυγυεσα; 
ε) mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε mατεm〈τιχα ε ραχιοχνιο λ⌠γιχο, θυανδο φορ ο χασο; 
φ) ο θυε τιϖερ mαιορ νmερο δε φιληοσ δεπενδεντεσ mενορεσ δε 18 ανοσ ου χιϖιλmεντε ινχαπαζεσ ου 
ρελατιϖαmεντε ινχαπαζεσ να φορmα δο Χ⌠διγο Χιϖιλ. Εστε χριτριο σερ〈 απλιχαδο δε αχορδο χοm ασ ινφορmα⌡εσ δα 
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φιχηα δε ινσχριο; 
γ) mαιορ ιδαδε, χονσιδερανδο δια, mσ ε ανο. 
 
12.4.1. Νο ατο δα χοντραταο, α ινφορmα?ﾗàヮヴW┗ｷゲデ;àﾐﾗàｷデWﾏàさaざàSW┗Wヴ= σερ χοmπροϖαδα ε χασο σεϕα χονσιδεραδα 
ινϖερδιχα, ο χανδιδατο σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο.  
 
12.4.2. Περmανεχενδο ο εmπατε να αλνεα さγざ δο ιτεm 12.4 πορ τερεm νασχιδο νο mεσmο δια, mσ ε ανο, οσ 
χανδιδατοσ δεϖερο απρεσενταρ χ⌠πια δε χερτιδο δε νασχιmεντο, ου δοχυmεντο εθυιϖαλεντε, θυανδο σολιχιταδο 
πελο ΙΒΦΧ, παρα αφεριρ α αντεριοριδαδε δο νασχιmεντο, πελα ηορα ε mινυτο δο παρτο. 
 
12.4.3. Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ α ρεφεριδα σολιχιταο δο ιτεm 12.4.2 σερ〈 χλασσιφιχαδο εm ποσιο ινφεριορ 
◊ δοσ δεmαισ χανδιδατοσ εm σιτυαο δε εmπατε. 
 
12.5. Περmανεχενδο αινδα ο εmπατε, προχεδερ−σε−〈 αο σορτειο πβλιχο εντρε οσ χανδιδατοσ ενϖολϖιδοσ. 
 
12.6. Α χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερ〈 φειτα εm δυασ λιστασ παρα χαδα χαργο, α σαβερ: 
 
α) Λιστα 1: Χλασσιφιχαο Γεραλ (αmπλα χονχορρνχια) δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, ινχλυσιϖε ασ πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια;  
 
β) Λιστα 2: Χλασσιφιχαο εξχλυσιϖα δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια απροϖαδασ. 
 
12.7. Ο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε Χαmπινασ ε νο 
ενδερεο ελετρνιχοσ δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ.   
 
13. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

 
13.1. Ο πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο σερ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ νο ηορ〈ριο δασ 9 ηορασ δο πριmειρο δια ◊σ 
16 ηορασ δο λτιmο δια, ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ, χονταδοσ δο πριmειρο δια συβσεθυεντε δα δατα δε 
διϖυλγαο οφιχιαλ δο ατο οβϕετο δο ρεχυρσο, χοντρα ασ σεγυιντεσ σιτυα⌡εσ: 
α) αο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δο ϖαλορ δε ινσχριο; 
β) αο ινδεφεριmεντο δα ινσχριο; 
χ) ◊σ θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ ε Γαβαριτοσ Πρελιmιναρεσ; 
δ) αο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, δεσδε θυε σε ρεφιρα α ερρο δε χ〈λχυλο δα νοτα; 
ε) αο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ); 
φ) αο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα; 
γ) ◊ χλασσιφιχαο πρελιmιναρ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
13.2. Παρα οσ ρεχυρσοσ πρεϖιστοσ δο ιτεm 13.1, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρ ε πρεενχηερ ο φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο δισπονιβιλιζαδο παρα ρεχυρσο, τρανσmιτινδο−ο 
ελετρονιχαmεντε.  
 
13.2.1. Α χοmπροϖαο δο ενχαmινηαmεντο τεmπεστιϖο δο ρεχυρσο σερ〈 φειτα mεδιαντε δατα δε ενϖιο 
ελετρονιχαmεντε ε δο νmερο δε προτοχολο γεραδο, σενδο ρεϕειταδο λιmιναρmεντε ρεχυρσο ενϖιαδο φορα δο 
πραζο. 
 
13.3. Οσ ρεχυρσοσ ενχαmινηαδοσ δεϖεm σεγυιρ ασ σεγυιντεσ δετερmινα⌡εσ:  
α) σερ ελαβοραδο χοm αργυmενταο λ⌠γιχα, χονσιστεντε ε αχρεσχιδοσ δε ινδιχαο δα βιβλιογραφια πεσθυισαδα 
πελο χανδιδατο παρα φυνδαmενταρ σευ θυεστιοναmεντο; 
β) απρεσενταρ α φυνδαmενταο ρεφερεντε απενασ ◊ θυεστο ου α εταπα πρεϖιαmεντε σελεχιοναδα παρα ρεχυρσο. 
 
13.3.1. Απενασ σερο αναλισαδοσ οσ ρεχυρσοσ ρεχεβιδοσ δε αχορδο χοm ο ιτεm 13.3.  
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13.4. P;ヴ;àゲｷデ┌;N?ﾗàﾏWﾐIｷﾗﾐ;S;àﾐﾗàｷデWﾏàヱンくヱがà;ﾉｹﾐW;àさIざàSWゲデWàESｷデ;ﾉがàI;S;àI;ﾐSｷS;デﾗàヮﾗSWヴ=àｷﾐデWヴヮﾗヴàαπενασ 
υm ρεχυρσο πορ θυεστο, δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο. 
 
13.5. Σερο ινδεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ θυε:  
α) νο εστιϖερεm δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδοσ;  
β) νο απρεσενταρεm αργυmεντα⌡εσ λ⌠γιχασ ε χονσιστεντεσ; 
χ) εστιϖερεm εm δεσαχορδο χοm ασ εσπεχιφιχα⌡εσ χοντιδασ νεστε Εδιταλ; 
δ) φορα δο πραζο εσταβελεχιδο; 
ε) απρεσενταρεm νο χορπο δα φυνδαmενταο ουτρασ θυεστ⌡εσ ου εταπα θυε νο α σελεχιοναδα παρα ρεχυρσο; 
φ) απρεσενταρεm χοντρα τερχειροσ; 
γ) απρεσενταρεm εm χολετιϖο; 
η) χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α βανχα εξαmιναδορα; 
ι) χοντενηαm φυνδαmενταο ιδντιχα, εm τοδο ου εm παρτε, ◊ αργυmενταο χονσταντε δε ρεχυρσοσ δε ουτροσ 
χανδιδατοσ. 
 
13.6. Νο σερο χονσιδεραδοσ ρεθυεριmεντοσ, ρεχλαmα⌡εσ, νοτιφιχα⌡εσ εξτραϕυδιχιαισ ου θυαισθυερ ουτροσ 
ινστρυmεντοσ σιmιλαρεσ χυϕο τεορ σεϕα οβϕετο δε ρεχυρσο απονταδο νο ιτεm 13.1 δεστε Εδιταλ. 
 
13.7. 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. 
 
13.8. Αλτεραδο ο γαβαριτο οφιχιαλ πελα Βανχα δο Χονχυρσο Πβλιχο, δε οφχιο ου πορ φορα δε προϖιmεντο δε 
ρεχυρσο, ασ προϖασ σερο χορριγιδασ δε αχορδο χοm ο νοϖο γαβαριτο. 
 
13.9. Νο θυε σε ρεφερε αο ιτεm 13.1, αλνεα さIざà;àさγざが σε α αργυmενταο απρεσενταδα νο ρεχυρσο φορ προχεδεντε 
ε λεϖαρ ◊ ρεαϖαλιαο αντεριορmεντε αναλισαδοσ, πρεϖαλεχερ〈 α νοϖα αν〈λισε, αλτερανδο ο ρεσυλταδο ινιχιαλ οβτιδο 
παρα υm ρεσυλταδο συπεριορ ου ινφεριορ παρα εφειτο δε χλασσιφιχαο. 
 
13.10. Να οχορρνχια δο δισποστο νοσ συβιτενσ 13.7, 13.8 ε 13.9 δεστε Εδιταλ, ποδερ〈 ηαϖερ αλτεραο δα 
χλασσιφιχαο ινιχιαλ οβτιδα παρα υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ, ου, αινδα, ποδερ〈 οχορρερ α 
δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ α νοτα mνιmα εξιγιδα ου ηαβιλιταο εξιγιδα. 
 
13.11. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα σερ〈 αχειτα ρεϖισο δε ρεχυρσο, δε ρεχυρσο δο ρεχυρσο ου δε ρεχυρσο δε γαβαριτο φιναλ 
δεφινιτιϖο. 
 
13.12. Α βανχα εξαmιναδορα χονστιτυι νιχα ινστνχια παρα ρεχυρσο, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο 
πελα θυαλ νο χαβερο ρεχυρσοσ αδιχιοναισ.   
 
13.13. Απ⌠σ αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ, σερ〈 πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ┘┘┘くｷHaIくﾗヴｪくHヴ, απενασ α 
δεχισο δε δεφεριmεντο ου ινδεφεριmεντο. Νο σερο ενχαmινηαδασ ρεσποστασ ινδιϖιδυαισ αοσ χανδιδατοσ. 
 
14. DΑ ΧΟΜΠΡΟςΑ∩℘Ο DΕ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ Ε ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο 

 
14.1. Παρα φινσ δε χοντραταο, θυανδο φορ ο χασο, ο χανδιδατο σερ〈 χονϖοχαδο παρα α χοmπροϖαο δε Πρ−
Ρεθυισιτοσ, οβεδεχιδα α χλασσιφιχαο, εm ορδεm δεχρεσχεντε δε ποντυαο, χονφορmε ο νmερο δε ϖαγασ 
εξιστεντεσ, θυε συργιρεm ε/ου φορεm χριαδασ. 
 
14.1.1. Dε αχορδο χοm ασ νεχεσσιδαδεσ δα ΕΜDΕΧ σερο χηαmαδοσ, εm ορδεm δεχρεσχεντε δε ποντυαο, 
ταντοσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ θυαντοσ φορεm νεχεσσ〈ριοσ παρα ο συπριmεντο δεστασ νεχεσσιδαδεσ. 
 
14.2. Α χονϖοχαο σερ〈 διϖυλγαδα νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε Χαmπινασ ε νο σιτε δα ΕΜDΕΧ 

http://www.ibfc.org.br/


ΕΜDΕΧ に Εδιταλ δε Αβερτυρα − Π〈γινα 28 δε 48 

 
 
 

ωωω.εmδεχ.χοm.βρ. 
 
14.3. Ο νο χοmπαρεχιmεντο, α νο απρεσενταο δοσ δοχυmεντοσ ε/ου α νο χοmπροϖαο δοσ πρ−ρεθυισιτοσ, 
νο περοδο εσταβελεχιδο εm συα χονϖοχαο, ιmπλιχαρ〈 να εξχλυσο δο χανδιδατο δο χερταmε. 
 
14.4. Παρα τοδοσ οσ χαργοσ, α χοmπροϖαο δε πρ−ρεθυισιτοσ ε δε δοχυmεντοσ εξιγιδοσ τεm χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο. 
 
14.5. Ο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα χοντραταο ου σευ προχυραδορ, δεϖιδαmεντε δοχυmενταδο, δεϖερ〈 αλm δε 
ατενδερ ασ εξιγνχιασ ρεφερεντεσ αοσ Πρ−Ρεθυισιτοσ δεσχριτασ νεστε Εδιταλ, απρεσενταρ οσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 
α) Υmα Φοτο 3ξ4 ρεχεντε; 
β) Τρσ χ⌠πιασ δα Χαρτειρα δε Ιδεντιδαδε (Ρ.Γ) に χοm δατα δε εmισσο ινφεριορ α 10 ανοσ ε νοmε ατυαλιζαδο δε 
αχορδο χοm α χερτιδο δε χασαmεντο; 
χ) Τρσ Χ⌠πιασ δο ΧΠΦ に σε χασαδο(α) − νοmε ατυαλιζαδο δε αχορδο χοm α χερτιδο δε χασαmεντο; 
δ) Χ⌠πια δα Χερτιδο δε νασχιmεντο σε σολτειρο(α) ου δε χασαmεντο σε χασαδο(α) ε χ⌠πια δα χερτιδο δε 
σεπαραο σε φοι χασαδο(α) αντεριορmεντε; 
ε) Ττυλο δε Ελειτορ ε Χερτιφιχαδο δε Θυιταο Ελειτοραλ εmιτιδα πελο σιτε δο ΤΡΕ − ωωω.τρε−σπ.ϕυσ.βρ; 
φ) Χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα/δισπενσα δε ινχορποραο ου ατεσταδο δε ρεγυλαριδαδε παρα ο σεξο mασχυλινο; 
γ) Τρσ χ⌠πιασ δο χοmπροϖαντε δε ενδερεο: Χονστανδο χιδαδε, βαιρρο, ΧΕΠ に πρεφερνχια πορ χοντα δα 
ρεσιδνχια に νο δεϖε τερ δατα αντεριορ α δοισ mεσεσ δα δατα ατυαλ. Χασο νο εστεϕα εm σευ νοmε, ποδε εσταρ 
νο νοmε δο παι/mε/αϖ⌠σ ου χοντρατο δε αλυγυελ ου δεχλαραο δο δονο δο ιm⌠ϖελ; 
η) Χ⌠πια δο χερτιφιχαδο δε εσχολαριδαδε δε αχορδο χοm οσ ρεθυισιτοσ παρα ο χαργο. Παρα οσ εmπρεγοσ δε νϖελ 
mδιο, σε ο χανδιδατο ϕ〈 χονχλυιυ ο νϖελ συπεριορ δεϖερ〈 απρεσενταρ οριγιναλ ε χ⌠πια δο χερτιφιχαδο; 
ι) Χ⌠πια δα Χαρτειρα δε Ρεγιστρο Προφισσιοναλ νο Χονσεληο δε Χλασσε δα Χατεγορια, ϕυνταmεντε χοm ο χοmπροϖαντε 
δε θυιταο ανυαλ, θυανδο φορ ο χασο; 
ϕ) Χ⌠πια δο νmερο δο ΠΙΣ ου ΠΑΣΕΠ ου Χαρτο Χιδαδο; 
κ) Πεσθυισα δε Θυαλιφιχαο Χαδαστραλ νο σιτε εσοχιαλ.γοϖ.βρ / χονσυλτα θυαλιφιχαο χαδαστραλ / χονσυλτα ον−λινε: 
ηττπ://χονσυλταχαδαστραλ.ινσσ.γοϖ.βρ/Εσοχιαλ/παγεσ/ινδεξ.ξητmλ, χασο σεϕα απονταδα αλγυmα ινχονσιστνχια να 
πεσθυισα λιγαρ νο ΙΝΣΣ, τελεφονε 135, οπο 3 ε σολιχιταρ α χορρεο δοσ δαδοσ απονταδοσ; 
λ) Χυρρχυλο ατυαλιζαδο; 
m) ΧΤΠΣ − Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ: 
− Χ⌠πια δασ π〈γινασ δε ιδεντιφιχαο δα χαρτειρα δε τραβαληο − Φρεντε / ϖερσο; 
− Χ⌠πια δασ π〈γινασ χοm οσ ρεγιστροσ δε εmπρεγοσ; 
ν) Χοmπροϖαντε δο δεφεριmεντο δε Εξονεραο δε εmπρεγο ου χαργο πβλιχο, θυανδο φορ ο χασο; 
ο) Χ⌠πια δα Χαρτειρα δε Ηαβιλιταο δε Μοτοριστα に ΧΝΗ, σε φορ ο χασο; 
π) Ατεσταδο δε Αντεχεδεντεσ Χριmιναισ δα Πολχια Φεδεραλ − εmιτιδα πελο σιτε ωωω.δπφ.γοϖ.βρ; ε Ατεσταδο δε 
Αντεχεδεντεσ Χριmιναισ δα Πολχια Εσταδυαλ − εmιτιδα πελο σιτε ωωω.σσπ.σπ.γοϖ.βρ; 
θ) Χ⌠πια δα Χαρτειρα δε ςαχιναο δοσ φιληοσ mενορεσ δε 14 ανοσ; 
ρ) Χ⌠πια δο Βιληετε νιχο/ϖαλε τρανσπορτε − σε ϕ〈 φορ υσυ〈ριο δο σιστεmα δε τρανσπορτε δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ; 
σ) Dοχυmεντοσ δο χνϕυγε: 
− Χ⌠πια δο Ρ.Γ (ατυαλιζαδο δε αχορδο χοm α χερτιδο δε χασαmεντο); 
− Χ⌠πια δο ΧΠΦ (οβριγατ⌠ριο ε ατυαλιζαδο δε αχορδο χοm α χερτιδο δε χασαmεντο);  
τ) Χασο εξισταm ουτροσ δεπενδεντεσ, σοmεντε παρα φινσ δε ΙΡ,  νεχεσσ〈ριο τραζερ 1 χ⌠πια δο ΡΓ, ΧΠΦ ε ΠΙΣ; 
υ) Χ⌠πια δα Χαρτα δε Χονχεσσο δε Βενεφχιο, σε αποσενταδο; 
ϖ) Παρα οσ χαργοσ εξιγιδοσ, Χ⌠πια δα Χερτιδο δε Προντυ〈ριο δα ΧΝΗ εmιτιδα πελο DΕΤΡΑΝ, χοmπροϖανδο α 
ινεξιστνχια δε βλοθυειο ου ιmπεδιmεντο παρα διριγιρ; 
ω) Χ⌠πια σιmπλεσ δα λτιmα Dεχλαραο δε Ιmποστο δε Ρενδα ου χ⌠πια σιmπλεσ δε Dεχλαραο δε Βενσ, χονφορmε 
Λει ν≡ 8.429/1992 ε Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 14.660/2013. 
ξ) χ⌠πια δα Χερτιδο δε Νασχιmεντο δοσ φιληοσ δεπενδεντεσ. 
 
14.6. Νο χασο δε χοmπαρεχιmεντο δε προχυραδορ παρα ρεπρεσενταρ ο χανδιδατο να απρεσενταο δοσ πρ−
ρεθυισιτοσ, εστε δεϖερ〈 εσταρ mυνιδο δε προχυραο πβλιχα εσπεχφιχα παρα φινσ δε εντρεγα δε δοχυmεντοσ παρα 
αδmισσο εm χονχυρσο πβλιχο. 
 

http://www.emdec.com.br/
http://www.tre-sp.jus.br/
http://www.dpf.gov.br/
http://www.ssp.sp.gov.br/
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14.7. Χαβερ〈 ◊ ΕΜDΕΧ α αϖαλιαο ε ο δεφεριmεντο δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια απρεσενταδα πελο 
χανδιδατο. 
 
14.8. Α φαλτα δε χοmπροϖαο δε θυαλθυερ δοσ ρεθυισιτοσ ου α πρ〈τιχα δε φαλσιδαδε ιδεολ⌠γιχα εm προϖα 
δοχυmενταλ αχαρρεταρ〈 ο χανχελαmεντο δα ινσχριο δο χανδιδατο, συα ελιmιναο δο ρεσπεχτιϖο Χονχυρσο 
Πβλιχο ε α ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ χοm ρεσπειτο α ελε πρατιχαδοσ πελα ΕΜDΕΧ, αινδα θυε ϕ〈 τενηα σιδο 
πυβλιχαδο ο εδιταλ δε ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ λεγαισ χαβϖεισ. 
 
14.9. Χασο α δοχυmενταο απρεσενταδα σεϕα χονσιδεραδα ιρρεγυλαρ πελα Χοmισσο δε Χονχυρσο Πβλιχο δα 
ΕΜDΕΧ, ο χανδιδατο τερ〈 2 (δοισ) διασ τεισ παρα σολιχιταρ υm πεδιδο δε ρεχονσιδεραο δα δεχισο, ϖια προτοχολο 
νο Dεπαρταmεντο δε Ατενδιmεντο δα ΕΜDΕΧ, σιτυαδο να Ρυα Dρ. Σαλλεσ Ολιϖειρα, 1028 に ςιλα Ινδυστριαλ に 
Χαmπινασ/ΣΠ に ΧΕΠ 13035−270. 
 
14.10. Νο ασσυmιρ〈 ϖαγα, θυανδο χονϖοχαδα, α χανδιδατα θυε εστιϖερ εm περοδο δε λιχενα 
γεσταντε/περχεπο δε σαλ〈ριο mατερνιδαδε, σενδο ρεχονϖοχαδα, πορ υmα νιχα ϖεζ, α παρτιρ δα δατα δο 
ϖενχιmεντο δο σευ περοδο δε λιχενα γεσταντε ρελατιϖο ◊ γραϖιδεζ χονσταταδα να ποχα δα χονϖοχαο. 
 
14.11. Σοmεντε σερο αδmιτιδοσ οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ απτοσ να Αϖαλιαο Μδιχα Αδmισσιοναλ ρεαλιζαδα 
πελα ΕΜDΕΧ. 
 
15. DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο Μ⊃DΙΧΑ ΑDΜΙΣΣΙΟΝΑΛ (ΠΑΡΑ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ) 

 

15.1. Οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ να φασε δε χοmπροϖαο δε Πρ−Ρεθυισιτοσ ε δε Dοχυmεντοσ σερο χονϖοχαδοσ 
παρα α Αϖαλιαο Μδιχα Αδmισσιοναλ. 
 
15.2. Ο χανδιδατο σερ〈 χονϖοχαδο πορ mειο δε Τελεγραmα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), ινφορmανδο α δατα, 
ηορ〈ριο ε λοχαλ ονδε δεϖερ〈 χοmπαρεχερ παρα α Αϖαλιαο Μδιχα παρα χοντραταο. 
 
15.3. Οσ χανδιδατοσ θυε νο χοmπαρεχερεm, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο δια ε ηορ〈ριο εστιπυλαδοσ σερο 
χονσιδεραδοσ δεσιστεντεσ ε εξχλυδοσ δο χερταmε. Παρα τοδοσ οσ χαργοσ, α Αϖαλιαο Μδιχα παρα χοντραταο 
τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο.  
 
16. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

 
16.1. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ ασ πυβλιχα⌡εσ δε τοδοσ οσ ατοσ, εδιταισ, 
ρετιφιχα⌡εσ, χονϖοχα⌡εσ ε χοmυνιχαδοσ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο, νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρ.   
 
16.1.1. Α νο πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο, νο δεσοβριγα ο χανδιδατο δο δεϖερ δε χονσυλταρ ο 
ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ φρεθυεντεmεντε παρα ϖεριφιχαρ ασ ινφορmα⌡εσ θυε ληε σο 
περτινεντεσ ρεφερεντεσ ◊ εξεχυο δο Χονχυρσο Πβλιχο, ατ α δατα δε ηοmολογαο. 
 
16.2. Χορρερο πορ χοντα εξχλυσιϖα δο χανδιδατο θυαισθυερ δεσπεσασ χοm δοχυmενταο, ιντερποσιο δε 
ρεχυρσο, mατεριαλ, εξαmεσ λαβορατοριαισ, λαυδοσ mδιχοσ ου τχνιχοσ, ατεσταδοσ, δεσλοχαmεντοσ, ϖιαγεm, 
αλιmενταο, εσταδια ε ουτρασ δεχορρεντεσ δε συα παρτιχιπαο νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
16.3. Νο σερ〈 φορνεχιδο θυαλθυερ δοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δε απροϖαο ου χλασσιφιχαο αο χανδιδατο, 
ϖαλενδο, παρα εσσε φιm, οσ ρεσυλταδοσ πυβλιχαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ. 
 
16.4. 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 φορα δασ δατασ 
εσταβελεχιδασ. 
 

http://www.ibfc.org.br/
http://www.ibfc.org.br/
http://www.ibfc.org.br/
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16.5. Ο ΙΒΦΧ ε α ΕΜDΕΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ θυαισθυερ αποστιλασ, τεξτοσ ε/ου χυρσοσ πρεπαρατ⌠ριοσ, 
βεm χοmο νο φορνεχερο ε νεm ρεχοmενδαρο νενηυm mατεριαλ δεστε γνερο, νο σε ρεσπονσαβιλιζανδο πορ 
θυαισθυερ υmα δελασ.  
 
16.6. Νο σερο φορνεχιδασ προϖασ ρελατιϖασ α Σελε⌡εσ αντεριορεσ. 
 
16.7. Σε α θυαλθυερ τεmπο φορ χονσταταδο πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφοτχνιχο ου ινϖεστιγαο 
πολιχιαλ, θυε ο χανδιδατο φεζ υσο δε προχεσσο ιλχιτο, συα Προϖα/Εξαmε σερ〈 ανυλαδα ε ελε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε 
ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
16.8. Α θυαλθυερ τεmπο ποδερ〈 σερ ανυλαδα α ινσχριο, προϖα ε/ου τορναρ σεm εφειτο α αδmισσο 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 α 
φιναλιδαδε δε πρεϕυδιχαρ διρειτο ου χριαρ οβριγαο, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα. 
 
16.9. Χοmπροϖαδα α ινεξατιδο ου ιρρεγυλαριδαδεσ δεσχριτασ νο ιτεm 16.8 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο εσταρ〈 συϕειτο 
α ρεσπονδερ πορ φαλσιδαδε ιδεολ⌠γιχα δε αχορδο χοm ο αρτ. 299 δο Χ⌠διγο Πεναλ. 
 
16.10. Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα ατυαλιζαο δοσ δαδοσ, ινχλυσιϖε δο ενδερεο ρεσιδενχιαλ, δυραντε α 
ρεαλιζαο δο Χονχυρσο Πβλιχο ϕυντο αο ΙΒΦΧ, ε απ⌠σ α ηοmολογαο, ϕυντο ◊ ΕΜDΕΧ, σιτυαδα να Ρυα Dρ. Σαλλεσ 
Ολιϖειρα, 1028 に ςιλα Ινδυστριαλ に Χαmπινασ/ΣΠ に ΧΕΠ 13035−270. 
 
16.10.1. ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο mαντερ σευ ενδερεο (ινχλυσιϖε ελετρνιχο) ε τελεφονε 
ατυαλιζαδοσ, ατ θυε σε εξπιρε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, παρα ϖιαβιλιζαρ οσ χοντατοσ νεχεσσ〈ριοσ. 
 
16.10.2 Α νο ατυαλιζαο ποδερ〈 γεραρ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο, σεm νενηυmα ρεσπονσαβιλιδαδε παρα ο ΙΒΦΧ ε 
παρα α ΕΜDΕΧ. 
 
16.11. Α ΕΜDΕΧ ε ο ΙΒΦΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ εϖεντυαισ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο δεχορρεντεσ δε: 
α) ενδερεο ελετρνιχο ινχορρετο ε/ου δεσατυαλιζαδο;  
β) ενδερεο ρεσιδενχιαλ δεσατυαλιζαδο; 
χ) ενδερεο ρεσιδενχιαλ δε διφχιλ αχεσσο; 
δ) χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πελα Εξεχυτορα δε Χορρειοσ ε Τελγραφοσ (ΕΧΤ) πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ; 
ε) χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ. 
 
16.12. Ο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα α ρεαλιζαο δε θυαλθυερ εταπα/φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο ε θυε νο α 
ατενδερ, νο πραζο εστιπυλαδο, σερ〈 χονσιδεραδο δεσιστεντε, σενδο αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δεστε Χονχυρσο 
Πβλιχο. 
 
16.13. Ο ΙΒΦΧ ε α ΕΜDΕΧ ρεσερϖαm−σε ο διρειτο δε προmοϖερ ασ χορρε⌡εσ θυε σε φιζερεm νεχεσσ〈ριασ, εm 
θυαλθυερ εταπα/φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο ου ποστεριορ αο Χονχυρσο Πβλιχο, εm ραζο δε ατοσ ου φατοσ νο 
πρεϖιστοσ, ρεσπειταδασ ασ νορmασ ε οσ πρινχπιοσ λεγαισ. 
 
16.14. Σερο ινχορποραδοσ α εστε Εδιταλ, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, θυαισθυερ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ, ατοσ 
χοmπλεmενταρεσ, αϖισοσ, χοmυνιχαδοσ ε χονϖοχα⌡εσ, ρελατιϖοσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο θυε ϖιερεm α σερ 
πυβλιχαδοσ. 
 
16.15. Ασ οχορρνχιασ νο πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ, οσ χασοσ οmισσοσ ε οσ χασοσ δυϖιδοσοσ σερο ρεσολϖιδοσ, εm 
χαρ〈τερ ιρρεχορρϖελ, χονϕυνταmεντε πελο ΙΒΦΧ ε πελα ΕΜDΕΧ, νο θυε τανγε ◊ ρεαλιζαο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
16.16. Εm χασο δε δϖιδασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο ΙΒΦΧ πορ mειο δο Σερϖιο δε 
Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο − ΣΑΧ, πελο τελεφονε (11) 4788−1430, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα τεισ, δασ 9:00 ◊σ 17:00 
ηορασ, ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ. 
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16.17. Α ινσχριο ϖαλε, παρα τοδο ε θυαλθυερ εφειτο, χοmο φορmα δε εξπρεσσα αχειταο, πορ παρτε δο χανδιδατο, 
δε τοδασ ασ χονδι⌡εσ, νορmασ ε εξιγνχιασ χονσταντεσ δεστε εδιταλ, βεm χοmο οσ ατοσ θυε φορεm εξπεδιδοσ 
σοβρε ο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
16.18. Ο ΙΒΦΧ ε α ΕΜDΕΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ θυαισθυερ ινφορmα⌡εσ θυε εστεϕαm εm δεσαχορδο χοm 
ο δισποστο νεστε Εδιταλ. 

 
Χαmπινασ, 28 δε αγοστο δε 2019 

 
Χαρλοσ ϑοσ Βαρρειρο 

Dιρετορ Πρεσιδεντε δα ΕΜDΕΧ 
 
 
 
 

ΑΝΕΞΟ Ι − ΜΟDΕΛΟ DΕ ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΟςΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛ ΟΥ DΕ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ 
 

ΕΜDΕΧ − ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 01/2019 
 
Ευ,___________________________________________________________________________________, 
Ινσχριτο παρα ο χαργο δε_______________________________________, σοβ ο ν≡ δε ινσχριο ___________, 
ΧΠΦ Ν≡ ___________________________________, ϖενηο σολιχιταρ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο 
δα προϖα δο Χονχυρσο Πβλιχο δα ΕΜDΕΧ, χονφορmε α σεγυιρ: 
 

Ασσιναλε (Ξ) Dεσχριο 

 1. Προϖα εm Βραιλε (δεφ. ϖισυαλ) 

 2. Προϖα Αmπλιαδα (δεφ. ϖισυαλ) 

 3. Προϖα χοm Λεδορ (δεφ. ϖισυαλ) 

 4. Προϖα χοm Ιντρπρετε δε Λιβρασ (δεφ. αυδιτιϖα) 

 5. Χαδειραντε (αχεσσο φ〈χιλ) 

 
 
 
Ουτρασ σολιχιτα⌡εσ: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
∗ Εστου χιεντε δε θυε ο ΙΒΦΧ ατενδερ〈 ο σολιχιταδο λεϖανδο εm χονσιδεραο χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε, χονφορmε 

ιτεm 6.8.1 δο Εδιταλ. 

 
Εm _____/_____ / 2019. 
                                              
                                                        __________________________________________________ 

                       Ασσινατυρα δο χανδιδατο 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ − ΜΟDΕΛΟ DΕ ΑΤΕΣΤΑDΟ Μ⊃DΙΧΟ ΠΑΡΑ Ο ΤΕΣΤΕ DΕ ΑΠΤΙD℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ  
 
 

 

ΤΙΜΒΡΕ/ΧΑΡΙΜΒΟ DΟ ΡΓ℘Ο DΕ ΣΑ∨DΕ 
ΑΤΕΣΤΑDΟ 

 
Ατεστο, σοβ ασ πενασ δα Λει, θυε ο θυε ο(α) Σρ.(α)______________________________________________ 
πορταδορ(α) δο ΧΠΦ ν≡__________________, ε Dοχυmεντο δε Ιδεντιδαδε ν≡__________________, 
ενχοντρα−σε εm πλενο γοζο δε σαδε φσιχα ε εστ〈 απτο παρα ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε εσφοροσ φσιχοσ, 
ποδενδο παρτιχιπαρ δοσ Τεστεσ δε Απτιδο Φσιχα (ΤΑΦ) παρα ο χαργο δε 
___________________________________________________ δο Χονχυρσο Πβλιχο δα ΕΜDΕΧ, 
χονφορmε εσπεχιφιχαδοσ α σεγυιρ: 

 
1. Βαρρα; 
2. Αβδοmιναλ (ρεmαδορ); 
3. Χορριδα δε Ρεσιστνχια. 

 
 

Λοχαλ ε δατα 
(m〈ξιmο δε 30 διασ δε αντεχεδνχια ◊ δατα δε ρεαλιζαο δο ΤΑΦ) 

 
 

_______________________________________ 
Ασσινατυρα δο Προφισσιοναλ 

Χαριmβο/ΧΡΜ 
Τελεφονε 

 

 
ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ − ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟΠΑΡΑ ΕΣΤΥDΟ 

 

 

 
Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ  
1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ; 2. Τιπολογια τεξτυαλ; 3. Γνεροσ Τεξτυαισ; 4. Ορτογραφια οφιχιαλ; 5. 
Αχεντυαο γρ〈φιχα; 6. Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ; 7. Εmπρεγο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε; 8. Σινταξε δα 
οραο ε δο περοδο; 9. Ποντυαο; 10. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; 11. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; 12. 
Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 
 
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ  
1. Ιντερνετ ε Απλιχατιϖοσ; 2. Φερραmεντασ δε βυσχα; 3. Ναϖεγαδορεσ (Βροωσερ); 4. Σιστεmα Οπεραχιοναλ; 5. 
Προγραmα Αντιϖρυσ ε Φιρεωαλλ; 6. Εξτενσο δε Αρθυιϖο; 7. Τεχλασ δε Αταληο; 8. Ηαρδωαρε; 9. Παχοτε Μιχροσοφτ 
Οφφιχε; 10. Χορρειοσ Ελετρνιχοσ; 11. Εδιτορεσ δε Απρεσενταο; 12. Εδιτορεσ δε Πλανιληασ; 13. Εδιτορεσ δε Τεξτο. 
 
ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ Ε ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ  
1. Ρεσολυο δε σιτυα⌡εσ−προβλεmα, ενϖολϖενδο: αδιο, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο, ποτενχιαο ου 
ραδιχιαο χοm νmεροσ ραχιοναισ, νασ συασ ρεπρεσεντα⌡εσ φραχιον〈ρια ου δεχιmαλ; 2. Μνιmο mλτιπλο χοmυm; 
3. Πορχενταγεm; 4. ϑυροσ ε δεσχοντοσ σιmπλεσ (ϕυρο, χαπιταλ, τεmπο, ταξα ε mονταντε); 5. Ραζο ε προπορο; 6. 
Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ ε χοmποστα; 7. Γρανδεζασ ε mεδιδασ に θυαντιδαδε, τεmπο, χοmπριmεντο, συπερφχιε, 
χαπαχιδαδε ε mασσα; 8. Ρελαο εντρε γρανδεζασ に ταβελα ου γρ〈φιχο; 9. Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο: Εστρυτυρασ λ⌠γιχασ, 
λ⌠γιχασ δε αργυmενταο, διαγραmασ λ⌠γιχοσ, σεθυνχιασ. 
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DΙΣΧΙΠΛΙΝΑΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΑΣ 
 

ΑΓΕΝΤΕ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ. 
1. Γεστο Υρβανα Βρασιλειρα ε α Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα; 2. Χονχειτοσ ε Dεφινι⌡εσ σοβρε 
Μοβιλιδαδε Υρβανα; 3. Μοβιλιδαδε Υρβανα να χιδαδε; 4. Τρανσιτο Λοχαλ: γεστο, ρεσπονσαβιλιδαδεσ ε 
χοmπετνχιασ mυνιχιπαισ; 5. Χονδι⌡εσ δο Τρνσιτο; 6. Οβρασ ε ιντερδι⌡εσ; 7. Αυτοριζα⌡εσ: Οβρασ ε Εϖεντοσ; 8. 
Ζονα Αζυλ; 9. ςαγασ Εξχλυσιϖασ; 10. Παρκλετσ; 11. Ραδαρεσ; 12. Μυλτασ; 13. Π〈τιο; 14. Πολο Γεραδορ δε 
Τρ〈φεγο/Λοτεαmεντοσ; 15. Σιστεmα Χιχλοϖι〈ριο; 16. Αχιδενταλιδαδε; 17. Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο, χοm 
ατυαλιζα⌡εσ ατ Λει ν≡ 13.281 δε 2016; 18. Μανυαλ Βρασιλειρο δε Φισχαλιζαο δε Τρνσιτο; 19. Dιρεο Dεφενσιϖα 
ε Πριmειροσ Σοχορροσ; 20. Προϕετοσ: Σιστεmασ Ιντεγραδοσ δε Τρανσπορτε Χολετιϖο Υρβανο; 21. Σιστεmασ δε 
χιρχυλαο νο−mοτοριζαδοσ; 22. Τεχνολογιασ ε Θυαλιδαδε να χιρχυλαο Υρβανα; 23. Γερενχιαmεντο δε 
Τρανσπορτε Πβλιχο; 24. Προϕετοσ δε Αχεσσιβιλιδαδε: πεσσοασ χοm πουχα mοβιλιδαδε ε δεφιχινχια; 25. Νο⌡εσ δε 
Ενγενηαρια δε Τρ〈φεγο; 26. Χ〈λχυλο ταριφ〈ριο; 27. Λει δα Μοβιλιδαδε Υρβανα; 28. Χονσεληο Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο 
ε Τρανσπορτε (ΧΜΤΤ); 29. Dιρετριζεσ απροϖαδασ να 7♠ Χονφερνχια Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο, Τρανσπορτε ε 
Μοβιλιδαδε Υρβανα; 30. Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 189 δε 08 δε ϕανειρο δε 2018: Dισπ⌡ε σοβρε ο Πλανο Dιρετορ 
Εστρατγιχο δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ; 31. Νορmα δε Βρασιλειρα δε Αχεσσιβιλιδαδε ΝΒΡ 9050/2004. 

 
ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ϑΡ. 
1. Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο: πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, χοντρολε; 2. Γεστο δε δοχυmεντοσ; 3. Νο⌡εσ δε 
Αρθυιϖο: χονχειτο ε οργανιζαο; 4. Μτοδοσ δε αρθυιϖαmεντο δε δοχυmεντοσ; 5. Προτοχολο: ρεχεβιmεντο, 
ρεγιστρο, τριαγεm, χλασσιφιχαο, εξπεδιο ε διστριβυιο, χοντρολε δα mοϖιmενταο; 6. Γεστο δε ινφορmα⌡εσ; 
7. Ρεδαο οφιχιαλ; 8. Χοmυνιχαο ιντερνα ε εξτερνα; 9. Τχνιχασ δε διγιταλιζαο δε δοχυmεντοσ; 10. Σεγυρανα 
νο Τραβαληο: Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο Ινδιϖιδυαλ ε Χολετιϖα: τιποσ ε φυν⌡εσ; 11. Φερραmεντασ δα Θυαλιδαδε: 
τιποσ, χαραχτερστιχασ ε φιναλιδαδεσ; 12. Ρελαχιοναmεντο Ιντερπεσσοαλ; 13. Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ; 14. 
Dιρετριζεσ παρα ελαβοραο δε ρελατ⌠ριο δε γεστο. 

 
ΧΟΝΤΡΟΛΑDΟΡ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ Ε ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΕ ϑΡ. 
1. Νο⌡εσ δε Λεγισλαο δε Τρνσιτο; 2. Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο ε ρεσπεχτιϖασ ατυαλιζα⌡εσ; 3. Σιναλιζαο 
ςι〈ρια Υρβανα; 4. Σεγυρανα ςι〈ρια ε δο Τραβαληο; 5. Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ δε Πριmειροσ Σοχορροσ, Dιρεο 
Dεφενσιϖα ε δε Μεχνιχα ςειχυλαρ; 6. Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο Ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙσ) ε χολετιϖα; 7. Νο⌡εσ δε 
Πλανεϕαmεντο δε Τρνσιτο Υρβανο; 8. Νο⌡εσ δε Ενγενηαρια δε Τρ〈φεγο; 9. Αν〈λισε τχνιχα δε προϕετοσ; 10. 
Ελαβοραο δε Ρελατ⌠ριοσ Τχνιχοσ; 11. Πλανεϕαmεντο ε αχοmπανηαmεντο να ιmπλανταο δε προϕετοσ δε 
σιναλιζαο ϖι〈ρια υρβανα; 12. Προϕετο δε Μανυτενο δε Σιναλιζαο; 13. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Αυτο−ΧΑD. 14. 
Μιχροσοφτ Εξχελ; 15. Μιχροσοφτ Wορδ; 16. ςισυαλιζαδορ δε ΠDΦ ε DWΓ; 17. Γοογλε Εαρτη; 18. Χ⌠διγο δε Τρνσιτο 
Βρασιλειρο − Χαπτυλοσ Ι, ΙΙ (αρτιγοσ 5≡ αο 8≡, 16≡ ε 17≡, 24≡), ΙΙΙ, Ις, ςΙΙ, ςΙΙΙ, ΞΙΙΙ, Ξς, ΞςΙ, ΞςΙΙ, ΞςΙΙΙ (αρτιγο 280≡), 
Ανεξο Ι ε Ανεξο ΙΙ/ Ρεσολυο δο ΧΟΝΤΡΑΝ 026, 036, 066, 082, 160, 203, 236, 243, 277, 303, 304 ε συασ 
αλτερα⌡εσ; 19. Λεισ Μυνιχιπαισ 4959/1979, 11263/2002 に Χαπ. ΙΙ, ΙΙΙ, ςΙ; 20. Λεισ 12.329/2005, 13.318/2008, 
13.775/2010, 17.106/10, 6.174/90, 8.310/95, 9.657/98, 9.803/98, 10.078/99, 11.175/2002 ε Λει 12.154/2004; 
21. Dεχρετο 11.480/1994, 16.618/2009; 22. Ρεσολυο Μυνιχιπαλ 225/98, 210/2011; 250/2009, 
251/2009, 005/2010, 021/2013 ε 013/203; 23. Πορταρια DΕΤΡΑΝ 503/2009, Λει 12.009/2009 に Λει δο Μοτοφρετε; 
Πορταρια 59/2007 に Πρεενχηιmεντο δε Αυτοσ δε Ινφραο; Ρεσολυ⌡εσ 204 に Ρεγυλαmενταο δο Dεχιβελιmετρο; 
Ρεσολυο 302 に Εσταχιοναmεντοσ Ρεγυλαmενταδοσ; Ρεσολυο 356 に Ρεγυλαmενταο δο Μοτοφρετε; 24. 
Ρεσολυο 371 に Μανυαλ Βρασιλειρο δε Φισχαλιζαο δε Τρνσιτο; 25. Dιρεο Dεφενσιϖα ε Πριmειροσ Σοχορροσ に 
DΕΝΑΤΡΑΝ; 26. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα Συστεντ〈ϖελ. 

 
ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ϑΡ. 
1. Νο⌡εσ δε Λειτυρα ε ιντερπρεταο δε πλαντασ; 2. Νο⌡εσ δε Ελετριχιδαδε; 3. Νο⌡εσ δε Χαρπινταρια; 4. Νο⌡εσ 
δε αλϖεναρια; 5. Νο⌡εσ δε ηιδρ〈υλιχα; 6. Νο⌡εσ δε σερϖιοσ δε ελτριχα; 7. Νο⌡εσ δε πιντυρα πρεδιαλ; 8. 
Μονταγεm, Ρεγυλαγεm ε δε Εθυιπαmεντοσ διϖερσοσ; 9. Νο⌡εσ δε Μεδιδασ; 10. Υσο ε φιναλιδαδε δε 
Φερραmεντασ; 11. Ματεριαισ δε Χονστρυο Χιϖιλ; 12. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα Συστεντ〈ϖελ. 

 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ. 
1. Γεστο Υρβανα Βρασιλειρα ε α Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα; 2. Χονχειτοσ ε Dεφινι⌡εσ σοβρε 
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Μοβιλιδαδε Υρβανα; 3. Μοβιλιδαδε Υρβανα να χιδαδε; 4. Εταπασ δε Ελαβοραο δο Πλανο δε Μοβιλιδαδε Υρβανα; 
5. Φορmασ δε ρεθυισιο δε ρεχυρσοσ παρα προϕετοσ δε Μοβιλιδαδε; 6. Τρανσιτο Λοχαλ: γεστο, ρεσπονσαβιλιδαδεσ 
ε χοmπετνχιασ mυνιχιπαισ. Χονδι⌡εσ δο Τρνσιτο; 7. Οβρασ ε ιντερδι⌡εσ; 8. Αυτοριζαο: mυδανα; 9. 
Αυτοριζα⌡εσ: Οβρασ ε Εϖεντοσ; 10. Ζονα Αζυλ; 11. ςαγασ Εξχλυσιϖασ; 12. Παρκλετσ; 13. Ραδαρεσ; 14. Μυλτασ; 
15.Π〈τιο; 16. Πολο Γεραδορ δε Τρ〈φεγο/Λοτεαmεντοσ; 17. Σιστεmα Χιχλοϖι〈ριο; 18. Αχιδενταλιδαδε; 19. Χ⌠διγο δε 
Τρνσιτο Βρασιλειρο, χοm ατυαλιζα⌡εσ ατ Λει ν≡ 13.281 δε 2016; 20. Μανυαλ Βρασιλειρο δε Φισχαλιζαο δε 
Τρνσιτο; 21. Dιρεο Dεφενσιϖα ε Πριmειροσ Σοχορροσ; 22. Μιχροσοφτ Εξχελ; 23. Μιχροσοφτ Wορδ; 24. ςισυαλιζαδορ 
δε ΠDΦ ε DWΓ; 25Γοογλε Εαρτη. 

 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ ϑΡ. 
1. Μανυτενο πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα δε εθυιπαmεντοσ δε ινφορm〈τιχα; 2. Οργανιζαο ε γερενχιαmεντο δε 
ινφορmα⌡εσ:  αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ; 3. Χ⌠πιασ δε Σεγυρανα ε Βαχκυπ; 4. Χονχειτοσ ε Τχνιχασ δε 
διγιταλιζαο δε δοχυmεντοσ; 5. Σιστεmα Οπεραχιοναλ: ινσταλαο, χονφιγυραο, ΒΙΟΣ, προχεσσο δε βοοτ, 
χοmανδοσ β〈σιχοσ, χονφιγυραο δε ρεδε, ινσταλαο ε χονφιγυραο δε περιφριχοσ; 6. Wινδοωσ 
7/8/10; 7. Παχοτε δα Μιχροσοφτ Οφφιχε (Λοχαλ ε Νυϖεm): Wορδ, Εξχελ, Ποωερ Ποιντ ε Ουτλοοκ; 8. Ναϖεγαδορεσ 
παρα ιντερνετ (ινσταλαο ε χονφιγυραο); 9. Χλιεντεσ δε ε−mαιλ (ινσταλαο ε χονφιγυραο); 10. Ρεδεσ: Χονχειτοσ, 
Τοπολογιασ ε ελεmεντοσ δε ρεδεσ, ιντερνετ, ιντρανετ, εξτρανετ; 11. Χονχειτοσ δε Τεχνολογια δε ινφορmαο; 12. 
Σιστεmασ δε Ινφορmα⌡εσ; 13. Σεγυρανα δα Ινφορmαο; 14. Προχεσσο δε Dεσενϖολϖιmεντο δε Σιστεmασ; 15. 
Εστρυτυρα δε δαδοσ; 16. Προγραmαο Οριενταδα α οβϕετοσ; 17. Μοδελαγεm δε δαδοσ; 18. Χονηεχιmεντοσ εm 
ΠΗΠ, Dελπηι, ϑαϖα, ϑαϖαΣχριπτ, ΗΤΜΛ, ϑΘυερψ, Dοϕο, Πριmεφαχεσ, Wεβ Σερϖιχεσ; 19. Βανχο δε δαδοσ: Οραχλε, 
ΠοστγρεΣΘΛ, ΜψΣΘΛ, ΣΘΛ παδρο ΑΝΣΙ ε ιΡεπορτ; 20. Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ εm Λινυξ; 21. Γοϖερνανα δε ΤΙ: 
Χονηεχιmεντοσ εm ΙΤΙΛ ε Χοβιτ; 22. Ινγλσ τχνιχο (χοmπρεενσο δε τεξτοσ); 23. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε 
Υρβανα Συστεντ〈ϖελ. 

 
Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ  
1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε διϖερσοσ τιποσ δε τεξτοσ (λιτερ〈ριοσ ε νο λιτερ〈ριοσ); 2. Τιπολογια ε γνερο 
τεξτυαλ; 3. Ορτογραφια οφιχιαλ; 4. Αχεντυαο γρ〈φιχα; 5. Χλασσεσ δε παλαϖρασ (συβσταντιϖο, αδϕετιϖο, ϖερβο, 
αδϖρβιο, προνοmε, αρτιγο, χονϕυνο, πρεποσιο, νυmεραλ ε ιντερϕειο): εmπρεγο ε σεντιδο θυε ελασ 
εσταβελεχεm εm συασ ρελα⌡εσ; 6. Χρασε; 7. Σινταξε δα οραο ε δο περοδο; 8. Ποντυαο; 9. Χονχορδνχια 
νοmιναλ ε ϖερβαλ; 10. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; 11. Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ; 12. Χολοχαο Προνοmιναλ; 13. 
Φιγυρασ δε λινγυαγεm. 
 
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ  
1. Ιντερνετ ε Απλιχατιϖοσ; 2. Φερραmεντασ δε βυσχα; 3. Ναϖεγαδορεσ (Βροωσερ); 4. Ρεδεσ δε Χοmπυταδορεσ; 5. 
Χριπτογραφια; 6. Σιστεmα Οπεραχιοναλ; 7. Προγραmα Αντιϖρυσ ε Φιρεωαλλ; 8. Εξτενσο δε Αρθυιϖο; 9. Τεχλασ δε 
Αταληο; 10. Ηαρδωαρε; 11. Παχοτε Μιχροσοφτ Οφφιχε; 12. Χορρειοσ Ελετρνιχοσ; 13. Εδιτορεσ δε Απρεσενταο; 14. 
Εδιτορεσ δε Πλανιληασ; 15. Εδιτορεσ δε Τεξτο; 16. Σεγυρανα δα Ινφορmαο. 

 
ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΒℑΣΙΧΑ 
Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα Συστεντ〈ϖελ 
Λει Φεδεραλ ν≡ 13.303/16 − Εστατυτο ϑυρδιχο δα Εmπρεσα Πβλιχα 
Εστατυτο Σοχιαλ δα ΕΜDΕΧ 
Χ⌠διγο δε Χονδυτα δα ΕΜDΕΧ 

 
DΙΣΧΙΠΛΙΝΑΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΑΣ 

 
ΑDςΟΓΑDΟ ϑΡ 
1. Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ: Dα Αδmινιστραο Πβλιχα. Dοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ. Dα φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα 
ε οραmεντ〈ρια. Dα τριβυταο ε δο οραmεντο. Dασ λιmιτα⌡εσ δο ποδερ δε τριβυταρ. Dοσ ιmποστοσ δα 
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Υνιο, Εσταδοσ ε Μυνιχπιοσ. Dασ φινανασ πβλιχασ. Dα ορδεm εχονmιχα ε φινανχειρα. Dοσ πρινχπιοσ γεραισ δα 
ατιϖιδαδε εχονmιχα. Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ. Χονστιτυιο: Χονχειτο ε χοντεδο, πρινχπιοσ 
φυνδαmενταισ δο Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ. Dιρειτο ε Γαραντιασ Φυνδαmενταισ: διρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ ε 
IﾗﾉWデｷ┗ﾗゲがà ｪWﾐWヴ;ﾉｷS;SWゲがàSｷヴWｷデﾗゲàSWà;N?ﾗがàSW┗ｷSﾗàヮヴﾗIWゲゲﾗà ﾉWｪ;ﾉがà さH;HW;ゲàCﾗヴヮ┌ゲざがàﾏ;ﾐS;SﾗàSWà ゲεγυρανα. 
Μανδαδο δε σεγυρανα χολετιϖο, αο ποπυλαρ, mανδαδο δε ινϕυνο, ηαβεασ−δατα ε αο χιϖιλ πβλιχα. Εσταδο 
Φεδεραλ: α Υνιο, οσ Εσταδοσ, οσ Μυνιχπιοσ, ο Dιρειτο Φεδεραλ ε οσ Τερριτ⌠ριοσ. Μυνιχπιο: οργανιζαο, 
χοmπετνχια ε φισχαλιζαο. Ιντερϖενο νο Μυνιχπιο. Πολτιχα Υρβανα, σεπαραο δε ποδερεσ, δελεγαο. Ποδερ 
Λεγισλατιϖο: χοmποσιο ε ατριβυι⌡εσ. Προχεσσο Λεγισλατιϖο; Ποδερ Εξεχυτιϖο: χοmποσιο ε ατριβυι⌡εσ; Ποδερ 
ϑυδιχι〈ριο: χοmποσιο ε ατριβυι⌡εσ. Φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ Αδmινιστραο δα ϑυστια: ο Μινιστριο Πβλιχο ε α 
Αδϖοχαχια. Πρινχπιοσ Χονστιτυχιοναισ δο Οραmεντο. Βασεσ ε ςαλορεσ δα Ορδεm Εχονmιχα ε Σοχιαλ. Φυνο δοσ 
Τριβυναισ δε Χοντασ. Dα Ορδεm Εχονmιχα ε Φινανχειρα. Χονστιτυιο δο Εσταδο δε Σο Παυλο: Dοσ Φυνδαmεντοσ 
δο Εσταδο. Dα Οργανιζαο δοσ Ποδερεσ. Dα Οργανιζαο δο Εσταδο. Dοσ Μυνιχπιοσ ε Ρεγι⌡εσ. Dα Τριβυταο, 
δασ Φινανασ ε δοσ Οραmεντοσ. Dα Ορδεm Εχονmιχα. Dα Ορδεm Σοχιαλ. Dισποσι⌡εσ Χονστιτυχιοναισ 
Γεραισ. Σmυλασ ε εντενδιmεντοσ ϕυρισπρυδενχιαισ δοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ. 2. Dιρειτο Χιϖιλ: Λει δε Ιντροδυο 
◊σ Νορmασ δο Dιρειτο Βρασιλειρο. Πεσσοασ νατυραισ. Χαπαχιδαδε χιϖιλ ε διρειτοσ ινερεντεσ ◊ περσοναλιδαδε. Πεσσοασ 
ϕυρδιχασ Ατο ϕυρδιχο, φατο ϕυρδιχο ε νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. Ελεmεντοσ ινχιδενταισ, δεφειτοσ ε ινϖαλιδαδε δο νεγ⌠χιο 
ϕυρδιχο. Νυλιδαδε ε ανυλαβιλιδαδε δο νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. Ατοσ ϕυρδιχοσ λχιτοσ ε ιλχιτοσ. Τεοριασ σοβρε ο δανο mοραλ, 
δανο εσττιχο, δανο χολετιϖο ε δανο σοχιαλ. Πρεσχριο: χονχειτο, πραζο, συσπενσο, ιντερρυπο ε δεχαδνχια. 
Οβριγα⌡εσ: οβριγαο δε δαρ, δε φαζερ ε νο φαζερ; οβριγα⌡εσ αλτερνατιϖασ, διϖισϖεισ, ινδιϖισϖεισ, σολιδ〈ριασ; 
χλαυσυλα πεναλ. Εξτινο δασ οβριγα⌡εσ δε παγαmεντο に Οβϕετο ε προϖα, λυγαρ ε τεmπο δε παγαmεντο; mορα; 
χοmπενσαο, νοϖαο, τρανσαο; διρειτο δε ρετενο. Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ. Dιρειτοσ ρεαισ. Χοντρατοσ εm 
γεραλ: Εmπρστιmο; χοmοδατο; mυτυο; πρεσταο δε σερϖιο; εmπρειταδα; mανδατο; φιανα; εξτινο. Dο διρειτο 
χιϖιλ να Χονστιτυιο Φεδεραλ. Dοσ διρειτοσ δα περσοναλιδαδε. Dασ Πεσσοασ ϑυρδιχασ. Dισποσι⌡εσ Γεραισ. Dασ 
Ασσοχια⌡εσ. Dασ Φυνδα⌡εσ. Ρεπρεσενταο. Χονδιο, τερmο ε ενχαργο. Dοσ δεφειτοσ δο νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. Dα 
Πρεσχριο ε δα Dεχαδνχια. Dασ οβριγα⌡εσ σολιδ〈ριασ. Dο αδιmπλεmεντο ε Εξτινο δασ Οβριγα⌡εσ. Dο 
ιναδιmπλεmεντο δασ οβριγα⌡εσ. Dοσ χοντρατοσ εm γεραλ. Dασ ϖ〈ριασ εσπχιεσ δε χοντρατο. Dο εmπρεσ〈ριο. Dα 
σοχιεδαδε: δισποσι⌡εσ γεραισ. Dο εσταβελεχιmεντο. Dο νοmε εmπρεσαριαλ. Dο ατο λχιτο ε ιλχιτο. Dα 
ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ. Dο τρανσπορτε. Dο τρανσπορτε δε πεσσοασ. Dο τρανσπορτε δε χοισασ. Dα 
εϖιχο. Παρχελαmεντο δο σολο υρβανο. Λοτεαmεντο. Ρεγιστροσ πβλιχοσ ε ρεγιστροσ δε ιm⌠ϖεισ. Λει ν≡ 6.015/73. 
Σmυλασ ε εντενδιmεντοσ ϕυρισπρυδενχιαισ δοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ. 3. Dιρειτο Προχεσσυαλ Χιϖιλ: Αο, 
πρετενσο, χονδιο δα αο, χλασσιφιχαο. Προχεσσο ε προχεδιmεντο; φορmαο, εξτινο ε συσπενσο δο 
προχεσσο; πρεσσυποστοσ προχεσσυαισ. Πραζοσ: χλασσιφιχαο, πρινχπιοσ, χονταγεm, πρεχλυσο, πρεσχριο. Συϕειτοσ 
δα ρελαο προχεσσυαλ: παρτεσ, λιτισχονσ⌠ρχιο ε χαπαχιδαδε δε σερ παρτε δε εσταρ εm ϕυζο. Ιντερϖενο δε 
τερχειροσ. Πεδιδο: πετιο ινιχιαλ に ρεθυισιτοσ ε ϖχιοσ; πεδιδο δετερmιναδο, γενριχο ε αλτερνατιϖο; χυmυλαο 
δε πεδιδοσ; ιντερπρεταο ε αλτεραο δο πεδιδο. Ρεσποστα δο ρυ; χοντεσταο, εξχεο ε οβϕεο; εξχε⌡εσ 
προχεσσυαισ: ινχοmπετνχια, ρεχονϖενο; ρεϖελια; αο χιϖιλ πβλιχα. Σεντενα ε χοισα ϕυλγαδα. Τυτελα Προϖισ⌠ρια. 
Προχεσσο δε Χονηεχιmεντο ε δο Χυmπριmεντο δε Σεντενα. Προχεσσο δε Εξεχυο. Dα Ορδεm δοσ Προχεσσοσ ε 
δοσ Προχεσσοσ δε Χοmπετνχια Οριγιν〈ρια δοσ Τριβυναισ. Dο Ινχιδεντε δε Ασσυνο δε Χοmπετνχια. Αο 
Ρεσχισ⌠ρια. Ινχιδεντε δε Ρεσολυο δε Dεmανδασ Ρεπετιτιϖασ. Ρεχλαmαο. Ρεχυρσοσ: δισποσι⌡εσ γεραισ ε 
ρεχυρσοσ εm εσπχιε. ϑυιζαδο Εσπεχιαλ Χϖελ. Ασσιστνχια ϑυδιχι〈ρια. Λει 9.099/1995. Ενυνχιαδοσ δο 
ΦΟΝΑϑΕ. Σmυλασ ε εντενδιmεντοσ ϕυρισπρυδενχιαισ δοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ.  4. Dιρειτο Τριβυτ〈ριο. Σιστεmα 
Τριβυτ〈ριο Ναχιοναλ. Νορmασ Γεραισ δε Dιρειτο Τριβυτ〈ριο: λεγισλαο τριβυτ〈ρια, φοντεσ πρινχιπαισ ε σεχυνδ〈ριασ 
δο Dιρειτο Τριβυτ〈ριο, λει χοmπλεmενταρ εm mατρια τριβυτ〈ρια, ϖιγνχια δα λεγισλαο τριβυτ〈ρια, απλιχαο δα 
λεγισλαο τριβυτ〈ρια; ιντερπρεταο ε ιντεγραο δα λεγισλαο τριβυτ〈ρια. 9.4. Λιmιτα⌡εσ αο Ποδερ δε Τριβυταρ 
(Πρινχπιοσ ϑυρδιχοσ δα Τριβυταο). Ιmυνιδαδεσ Γενριχασ ε Εσπεχφιχασ. Ρεγρα Ματριζ δε Ινχιδνχια Τριβυτ〈ρια: 
χριτριοσ mατεριαλ, εσπαχιαλ, τεmποραλ, πεσσοαλ ε θυαντιτατιϖο. Τριβυτοσ: mοδαλιδαδεσ δεφινι⌡εσ ε εσπχιεσ. 9.8. 
Ιmποστοσ φεδεραισ, εσταδυαισ ε mυνιχιπαισ, ταξασ, χοντριβυι⌡εσ δε mεληορια, εmπρστιmοσ χοmπυλσ⌠ριοσ ε 
χοντριβυι⌡εσ σοχιαισ. Χοmπετνχια τριβυτ〈ρια δα Υνιο, δοσ Εσταδοσ ε δοσ Μυνιχπιοσ. Χαπαχιδαδε 
τριβυτ〈ρια.  Οβριγαο Τριβυτ〈ρια: τιποσ ε οβϕετοσ, φατο γεραδορ, συϕειτο ατιϖο, συϕειτο πασσιϖο, σολιδαριεδαδε, 
χαπαχιδαδε τριβυτ〈ρια, δοmιχλιο τριβυτ〈ριο. Ρεσπονσαβιλιδαδε Τριβυτ〈ρια, ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ συχεσσορεσ, 
ρεσπονσαβιλιδαδε δε τερχειροσ, ρεσπονσαβιλιδαδε πορ ινφρα⌡εσ. Χρδιτο Τριβυτ〈ριο: λαναmεντο τριβυτ〈ριο, 
mοδαλιδαδεσ δε λαναmεντοσ; συσπενσο δα εξιγιβιλιδαδε δο χρδιτο τριβυτ〈ριο に mοδαλιδαδεσ; εξτινο δα 
εξιγιβιλιδαδε δο χρδιτο τριβυτ〈ριο に mοδαλιδαδεσ; εξχλυσο δο χρδιτο τριβυτ〈ριο に mοδαλιδαδεσ. Γαραντιασ ε 
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Πριϖιλγιοσ δο Χρδιτο Τριβυτ〈ριο, πρεφερνχιασ. Αδmινιστραο Τριβυτ〈ρια: Φισχαλιζαο; Dϖιδα Ατιϖα; Χερτιδ⌡εσ 
νεγατιϖασ ε ποσιτιϖασ. Εξεχυο Φισχαλ. Μεδιδα Χαυτελαρ Φισχαλ. Αο Ανυλατ⌠ρια δε Λαναmεντο Τριβυτ〈ριο. Αο 
Dεχλαρατ⌠ρια δε Ινεξιστνχια δε Ρελαο ϑυρδιχο−τριβυτ〈ρια. Αο δε Ρεπετιο δε Ινδβιτο. Αο Χονσιγνατ⌠ρια 
εm mατρια τριβυτ〈ρια. Μανδαδο δε Σεγυρανα. Ρεπαρτιο δα Ρεχειτα Τριβυτ〈ρια. 9.18. Χριmεσ χοντρα α ορδεm 
τριβυτ〈ρια. Σmυλασ ε εντενδιmεντοσ ϕυρισπρυδενχιαισ δοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ. 5. Dιρειτο 
Αδmινιστρατιϖο: Αδmινιστραο Πβλιχα. Αδmινιστραο Πβλιχα να Χονστιτυιο Φεδεραλ. Ρεγιmε ϑυρδιχο 
Αδmινιστρατιϖο. Πρινχπιοσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο. Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ. Λιχιτα⌡εσ ε λεγισλαο περτινεντε. 
Πρεγο ε Ρεγιmε Dιφερενχιαδο δε Χοντραταο (ΡDΧ). Ποδερεσ Αδmινιστρατιϖοσ: χονχειτοσ, ρεθυισιτοσ, 
χλασσιφιχαο ε εσπχιεσ. Χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ. Σερϖιοσ πβλιχοσ ε αδmινιστραο 
ινδιρετα/Εντιδαδεσ παραεσταταισ. Βενσ Πβλιχοσ. Τερχειρο Σετορ. Σερϖιδορεσ ε Εmπρεγαδοσ Πβλιχοσ: νορmασ 
χονστιτυχιοναισ ε λεγαισ. Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ δα αδmινιστραο. Χοντρολε δα αδmινιστραο πβλιχα. 
Ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα. Προχεσσο αδmινιστρατιϖο ε σινδιχνχια. Τοmαδα δε χοντασ εσπεχιαλ. Λεγισλαο 
χορρελατα δε διρειτο αδmινιστρατιϖο: Λει ν° 8.429/92 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει δε Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα). Λει 
ν≡ 8.666/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει δε Λιχιτα⌡εσ ε Χοντρατοσ Αδmινιστρατιϖοσ). Λει ν≡ 8.987/1995 ε συασ 
αλτερα⌡εσ (Λει δε χονχεσσο ε περmισσο δα πρεσταο δε σερϖιοσ πβλιχοσ). Λει ν° 10.520/2002 ε συασ 
αλτερα⌡εσ (Λει δο Πρεγο). Λει ν° 11.107/2005 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει δε Χονσ⌠ρχιοσ Πβλιχοσ). Λει ν° 12.462/2011 
(Λει δο Ρεγιmε Dιφερενχιαδο δε Χοντρατα⌡εσ). Λει ν° 12.527/11 (Λει δε Αχεσσο ◊ Ινφορmαο). Λει ν° 12.846/2013 
ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει Αντιχορρυπο). Λει ν° 13.019/2014 ε συασ αλτερα⌡εσ (Μαρχο Ρεγυλατ⌠ριο δασ Οργανιζα⌡εσ 
δα Σοχιεδαδε Χιϖιλ). Λει ν≡ 13.303/2016 ε συασ αλτερα⌡εσ (Εστατυτο ϑυρδιχο δασ Εmπρεσασ Εσταταισ). Σmυλασ ε 
εντενδιmεντοσ ϕυρισπρυδενχιαισ δοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ. 6. Dιρειτο Dο Τραβαληο: Χονσολιδαο δασ Λεισ δο 
Τραβαληο ε συασ αλτερα⌡εσ. Φοντεσ δο διρειτο δο τραβαληο ε πρινχπιοσ απλιχ〈ϖεισ. Dιρειτοσ χονστιτυχιοναισ δοσ 
τραβαληαδορεσ. Συϕειτοσ δα ρελαο δε εmπρεγο. Ρελαο δε τραβαληο ε ρελαο δε εmπρεγο. Τραβαληαδορ 
αυτνοmο, αϖυλσο εϖεντυαλ ε τεmπορ〈ριο. Ο εmπρεγαδορ; συχεσσο δε εmπρεγαδορεσ. Ο χοντρατο δε τραβαληο. 
ςχιοσ ε δεφειτοσ. Εσπχιε δο χοντρατο δε τραβαληο. Χοντρατο ινδιϖιδυαλ δε τραβαληο. Αλτεραο, συσπενσο, 
ιντερρυπο ε ρεσχισο δο χοντρατο δε τραβαληο. Σαλ〈ριο ε Ρεmυνεραο. Dυραο δο τραβαληο: ϕορναδα, ρεπουσο, 
φριασ. Συσπενσο ε ιντερρυπο δο χοντρατο δε τραβαληο. Τερmιναο δο χοντρατο δε τραβαληο. Ρεσχισο. Αϖισο 
πρϖιο. Φυνδο δε γαραντια δο τεmπο δε σερϖιο. Εσταβιλιδαδε ε γαραντιασ προϖισ⌠ριασ δε εmπρεγο. Προτεο αο 
τραβαληο δο mενορ. Προτεο αο τραβαληο δα mυληερ. Dιρειτο χολετιϖο δο τραβαληο 7. Dιρειτο Προχεσσυαλ δο 
Τραβαληο. Πρινχπιοσ, φοντεσ, αυτονοmια ε ιντερπρεταο. ϑυστια δο Τραβαληο: οργανιζαο, χοmπετνχια ε 
φυνχιοναmεντο. Μινιστριο Πβλιχο δο Τραβαληο: οργανιζαο, χοmπετνχια ε ατριβυι⌡εσ. Αο τραβαληιστα: 
συϕειτοσ, χαυσα, οβϕετιϖο, χλασσιφιχαο ε χονδι⌡εσ δε σευ εξερχχιο. Ατοσ, τερmοσ ε πραζοσ προχεσσυαισ; 
νυλιδαδεσ. Παρτεσ ε προχυραδορεσ. Ασσιστνχια. Ρεπρεσενταο. Συβστιτυιο προχεσσυαλ. ϑυσ ποστυλανδι. Μανδατο 
τ〈χιτο. Αυδινχια δε ινστρυο ε ϕυλγαmεντο. Χονχιλιαο. Χοντεσταο. Χοmπενσαο. Ρετενο. Ρεχονϖενο. 
Εξχε⌡εσ. Φασε προβατ⌠ρια: εξιβιο δε δοχυmεντοσ, δεποιmεντοσ πεσσοαλ ε δε τεστεmυνηασ. νυσ δα προϖα. 
Προϖα περιχιαλ. Φασε δεχισ⌠ρια. Εστρυτυρα δα σεντενα: ρεθυισιτοσ φορmαισ; εφειτοσ. Χοισα ϕυλγαδα. Σιστεmα ρεχυρσαλ 
τραβαληιστα: εσπχιεσ δε ρεχυρσοσ; πρεσσυποστοσ; εφειτοσ; ϕυζοσ δε αδmισσιβιλιδαδε. Ρεχυρσο εξτραορδιν〈ριο παρα 
ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ. Εξεχυο τραβαληιστα. Εξεχυο προϖισ⌠ρια ε εξεχυο δεφινιτιϖα: νορmα δε 
προχεδιmεντο. Μανδαδο δε χιτα⌡εσ ε δε πενηορα. Λιθυιδαο δα σεντενα. Εmβαργοσ ◊ εξεχυο. 
Προχεδιmεντοσ εσπεχιαισ. Dισσδιο χολετιϖο: χονχειτο; χλασσιφιχαο; χοmπετνχια; σεντενα νορmατιϖα; αο δε 
χυmπριmεντο. Προχεδιmεντοσ εσπεχιαισ: mανδαδο δε σεγυρανα; αο ρεσχισ⌠ρια; ηαβεασ χορπυσ; εmβαργοσ δε 
τερχειροσ; mεδιδασ χαυτελαρεσ; χονφλιτοσ δε χοmπετνχια; ρεχλαmαο χορρεχιοναλ. Πρεσχριο ε Dεχαδνχια. 
Ασσιστνχια ϕυδιχι〈ρια. Α⌡εσ αδmισσϖεισ νο προχεσσο τραβαληιστα. 8. Λεγισλαο Γεραλ: Λει Οργνιχα ε Ρεγιmεντο 
Ιντερνο δο Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο δε Σο Παυλο; Σmυλασ δο Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο δε Σο Παυλο. 

 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ϑΡ 
1. Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο: πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, χοντρολε; 2. Γεστο δε δοχυmεντοσ; 3. Νο⌡εσ ε 
mτοδοσ δε αρθυιϖαmεντο δε δοχυmεντοσ; 4. Dιγιταλιζαο δε δοχυmεντοσ; 5. Προτοχολο: ρεχεβιmεντο, ρεγιστρο, 
τριαγεm, χλασσιφιχαο, εξπεδιο ε διστριβυιο, χοντρολε δα mοϖιmενταο; 6. Γεστο δε ινφορmα⌡εσ; 7. 
Ρεδαο οφιχιαλ; 8. Χοmυνιχαο ιντερνα ε εξτερνα; 9. Σεγυρανα νο Τραβαληο: Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο 
Ινδιϖιδυαλ ε Χολετιϖα: τιποσ ε φυν⌡εσ; 10. Γεστο δα θυαλιδαδε (Φερραmεντασ δα Θυαλιδαδε: τιποσ, χαραχτερστιχασ 
ε φιναλιδαδεσ); 11. Ρελαχιοναmεντο Ιντερπεσσοαλ; 12. Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ; 13. Γεστο δε προϕετοσ; 14. 
Γεστο δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ; 15. Dιρετριζεσ παρα ελαβοραο δε ρελατ⌠ριο δε γεστο; 16. Λιχιτα⌡εσ ε χοντρατοσ; 
17. Αδmινιστραο Πβλιχα Dιρετα ε Ινδιρετα; 18. Τχνιχα Οραmεντ〈ρια; 19. Οραmεντο Πβλιχο; 20. Νο⌡εσ δε 
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Οπεραο Βανχ〈ρια; 21. Φλυξο δε Χαιξα; 22. Ταξα Ιντερνα δε Ρετορνο; 23. Λει δα Μοβιλιδαδε Υρβανα; 24. Χονσεληο 
Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο ε Τρανσπορτε (ΧΜΤΤ); 25. Dιρετριζεσ απροϖαδασ να 7♠ Χονφερνχια Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο, 
Τρανσπορτε ε Μοβιλιδαδε Υρβανα; 26. Λει Οργνιχα Μυνιχιπαλ; 27. Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο.  

 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΧΟΝΤℑΒΙΛ ϑΡ  
1. Ινφορmαο χοντ〈βιλ; 2. Απλιχαο, τχνιχασ ε ινστρυmεντοσ χοντ〈βεισ; 3. Χονταβιλιδαδε Γερενχιαλ; 4. 
Πατριmνιο: ατιϖο, πασσιϖο, πατριmνιο λθυιδο, οριγενσ ε απλιχα⌡εσ δε ρεχυρσοσ, εθυαο πατριmονιαλ; 5.  
ςαρια⌡εσ δο Πατριmνιο Λθυιδο: δεσπεσα, ρεχειτα ε ρεσυλταδο; 6. Ρεγιmεσ δε Χαιξα ε Χοmπετνχια; 7. Dεσπεσασ 
ε Ρεχειτασ. 8. Προχεδιmεντοσ χοντ〈βεισ: χοντασ; δβιτο ε χρδιτο; 9. Πλανο δε χοντασ; 10. Λιϖροσ δε Εσχριτυραο; 
11. Βαλανχετε; 12. Dεmονστρα⌡εσ Χοντ〈βεισ: Βαλανο πατριmονιαλ, Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο δο Περοδο; 13. 
Dεmονστραο δοσ Λυχροσ ου Πρεϕυζοσ Αχυmυλαδοσ ε δασ Μυτα⌡εσ δο Πατριmνιο Λθυιδο; 14.  Φλυξοσ δε Χαιξα; 
15. Dεmονστραο δε ςαλορ Αδιχιοναλ; 16. Τριβυταο ε Τριβυτοσ; 17. Πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ ε διϖυλγαο; 18. Ατιϖο 
ιmοβιλιζαδο, δεπρεχιαο, χονταβιλιζαο; 19. Χοντρολε Πατριmονιαλ; 20. Dεϖεδορεσ δυϖιδοσοσ ε δεϖεδορεσ 
ινσολϖεντεσ; 21. Ρεσερϖασ ε Προϖισ⌡εσ; 22. Αν〈λισε δε Βαλανοσ; 23. Χυστοσ; 24. Νο⌡εσ δε Χονταβιλιδαδε 
Τριβυτ〈ρια; 25. Νο⌡εσ δε Ματεm〈τιχα Φινανχειρα; 26. Οπερα⌡εσ βανχ〈ριασ ε Χονχιλιαο βανχ〈ρια; 27. 
Απλιχα⌡εσ φινανχειρασ; 28. Φλυξο δε χαιξα; 29. Τχνιχα Οραmεντ〈ρια; 30. Οραmεντο Πβλιχο; 31. Ρεχειτασ 
Πβλιχασ ε Dεσπεσασ Πβλιχασ; 32. Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ; 33.  Πατριmνιο να Αδmινιστραο Πβλιχα; 34. 
Σιστεmα ε Πλανο δε Χοντασ; 35. Εσχριτυραο Χοντ〈βιλ; 36. Dεmονστραο δασ ςαρια⌡εσ Πατριmονιαισ; 37. 
Χοντρολε Ιντερνο ε Χοντρολε Εξτερνο; 38. Αδmινιστραο Πβλιχα Dιρετα ε Ινδιρετα; 39. Οραmεντο Εmπρεσαριαλ ε 
Απλιχαο δε νδιχεσ; 40. Χοντρολε ε Γεστο δε ρεχυρσοσ mατεριαισ, φινανχειροσ, ηυmανοσ ε τεχνολ⌠γιχοσ; 41. 
Ελαβοραο δε προϕετοσ Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα Συστεντ〈ϖελ.  

 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ 
1. Γεστο Υρβανα Βρασιλειρα ε α Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα; 2. Χονχειτοσ ε Dεφινι⌡εσ σοβρε 
Μοβιλιδαδε Υρβανα; 3. Μοβιλιδαδε Υρβανα να χιδαδε; 4. Εταπασ δε Ελαβοραο δο Πλανο δε Μοβιλιδαδε Υρβανα; 
5. Φορmασ δε ρεθυισιο δε ρεχυρσοσ παρα Προϕετοσ δε Μοβιλιδαδε; 6.Τρανσιτο Λοχαλ: γεστο, ρεσπονσαβιλιδαδεσ ε 
χοmπετνχιασ mυνιχιπαισ. Χονδι⌡εσ δο Τρνσιτο; 7. Οβρασ ε ιντερδι⌡εσ; 8. Αυτοριζαο: mυδανα; 9. 
Αυτοριζα⌡εσ: Οβρασ ε Εϖεντοσ; 10. Ζονα Αζυλ; 11. ςαγασ Εξχλυσιϖασ; 12. Παρκλετσ; 13.Ραδαρεσ; 14. Μυλτασ; 15. 
Π〈τιο; 16. Πολο Γεραδορ δε Τρ〈φεγο/Λοτεαmεντοσ; 17. Σιστεmα Χιχλοϖι〈ριο; 18. Αχιδενταλιδαδε; 19. Χ⌠διγο δε 
Τρνσιτο Βρασιλειρο, χοm ατυαλιζα⌡εσ ατ Λει ν≡ 13.281 δε 2016; 20. Μανυαλ Βρασιλειρο δε Φισχαλιζαο δε 
Τρνσιτο; 21. Dιρεο Dεφενσιϖα ε Πριmειροσ Σοχορροσ; 22. Αυτο ΧΑD ε Χορελ Dραω; 23. Προϕετοσ: Σιστεmασ 
Ιντεγραδοσ δε Τρανσπορτε Χολετιϖο Υρβανο; Σιστεmασ δε χιρχυλαο νο−mοτοριζαδοσ; 24. Τεχνολογιασ ε 
Θυαλιδαδε να χιρχυλαο Υρβανα; 25. Γερενχιαmεντο δε Τρανσπορτε Πβλιχο; 26. Προϕετοσ δε Αχεσσιβιλιδαδε: 
πεσσοασ χοm πουχα mοβιλιδαδε ε δεφιχινχια; 27. Νο⌡εσ δε Ενγενηαρια δε Τρ〈φεγο; 28. Χ〈λχυλο ταριφ〈ριο; 29. 
Dεσενηο Τχνιχο ε Νορmασ Τχνιχασ; 30. Χοmυνιχαο ϖισυαλ (mοδελοσ, παδρ⌡εσ); 31. Τχνιχασ δε Αϖαλιαο ε 
Λεϖανταmεντο δε Dαδοσ; 32. Λει δα Μοβιλιδαδε Υρβανα; 33. Χονσεληο Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο ε Τρανσπορτε 
(ΧΜΤΤ); 34. Dιρετριζεσ απροϖαδασ να 7♠ Χονφερνχια Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο, Τρανσπορτε ε Μοβιλιδαδε Υρβανα; 35. 
Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 189 δε 08 δε ϕανειρο δε 2018: Dισπ⌡ε σοβρε ο Πλανο Dιρετορ Εστρατγιχο δο mυνιχπιο δε 
Χαmπινασ; 36. Νορmα δε Βρασιλειρα δε Αχεσσιβιλιδαδε ΝΒΡ 9050/2004.  

 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο ϑΡ. − ϑΟΡΝΑΛΙΣΜΟ  
1. Α ιmπορτνχια δα παυτα; 2. Βασεσ χονχειτυαισ δο ϑορναλισmο; 3. Γνεροσ ϕορναλστιχοσ; 4. ⊃τιχα δο ϕορναλιστα; 5. 
Α ηιστ⌠ρια δα νοτχια; 6. Ηιστ⌠ρια δα ιmπρενσα: δο ρ〈διο ε δα τελεϖισο νο Βρασιλ; 7. Χυλτυρα ϕορναλστιχα; 8. Ινδστρια 
χυλτυραλ ε χυλτυρα δε mασσα; 9. Ασσεσσορια δε ιmπρενσα να ερα διγιταλ; 10. Ασσεσσορια δε ιmπρενσα: οργανιζαο, 
ελαβοραο δε mατεριαισ δε διϖυλγαο ε χονϖοχαο δε χολετιϖασ; 11. Μδια Τραινινγ; 12. Χοmυνιχαο 
οργανιζαχιοναλ; 13. Νοτχια ινστιτυχιοναλ; 14. Γραm〈τιχα δα νοτχια: λεαδ, συβ−λεαδ ε πιρmιδε ινϖερτιδα; 15. 
Φοτοϕορναλισmο; 16. Α νοτχια νο ϕορναλ ιmπρεσσο; 17. Τεορια δα χοmυνιχαο: Νεωσmακινγ; 18. Χοmυνιχαο 
πβλιχα; 19. Ασσεσσορια δε ιmπρενσα νο Βρασιλ; 20. Γνεροσ δε ρεδαο: δεφινιο ε ελαβοραο δε νοτχια, 
ρεπορταγεm, εντρεϖιστα, εδιτοριαλ, χρνιχα, χολυνα, παυτα, ινφορmατιϖο ε ρελεασε; 21. ϑορναλισmο διγιταλ ε mδιασ 
σοχιαισ; 22. Χοmυνιχαο εm τεmπο δε χρισε; 23. Ρελεασε: ηιστ⌠ρια ε τχνιχα. 24. Χοmυνιχαο ιντερνα: 
φερραmεντασ ε οβϕετιϖοσ; 25. Εδιο ε εδιτοραο δε ηουσε−οργανσ; 26. Χοmυνιχαο διριγιδα: χονχειτοσ ε 
χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ; 27. Α προδυο παρα ρ〈διο ε Τς: χαραχτερστιχασ δο τεξτο ε δα εδιο; 28. Α Ιντερνετ: 
χαραχτερστιχασ δο τεξτο ε νο⌡εσ σοβρε οσ ρεχυρσοσ δεσσε mειο παρα α χοmυνιχαο ινστιτυχιοναλ; 29. Τχνιχασ 
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δε εδιο: τιτυλαο, εδιο δο τεξτο, προδυο δε λεγενδασ, νο⌡εσ δε προγραmαο ϖισυαλ; 30. Πλανεϕαmεντο 
δε χοmυνιχαο ιντεγραδα; 31. Χονηεχιmεντοσ γεραισ σοβρε α γεστο δο Τρανσπορτε ε δο Τρνσιτο; 32. ΧΤΒ / 
Πολτιχασ Πβλιχασ δο Τρανσπορτε ε Μοβιλιδαδε; 33. ΤΑς, ΠΑΧ δα Μοβιλιδαδε, mειοσ αλτερνατιϖοσ δε τρανσπορτεσ, 
τρανσπορτε εm mβιτο mυνιχιπαλ, Βιληετε ∨νιχο; 34. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα Συστεντ〈ϖελ; 35. 
Νο⌡εσ δε δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ.  

 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ϑΡ.  
1. Τεοριασ δο δεσενϖολϖιmεντο ε δο χοmπορταmεντο ηυmανο; 2. Ο προχεσσο δε απρενδιζαγεm δα χριανα, δο 
αδολεσχεντε ε αδυλτο; 3. Εστρατγιασ, mτοδοσ ε τχνιχασ πεδαγ⌠γιχασ παρα φορmαο ε δεσενϖολϖιmεντο 
ηυmανο; 4. Προχεσσο δε τρειναmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο: διαγν⌠στιχο, λεϖανταmεντο δε νεχεσσιδαδεσ, 
πλανεϕαmεντο, προγραmαο, εξεχυο ε αϖαλιαο; 5. Εδυχαο παρα ο Τρνσιτο ε τρανσϖερσαλιδαδε; 6. 
Ινστρυmεντοσ δε αϖαλιαο δε απρενδιζαγεm δε χυρσοσ δε φορmαο ε τρειναmεντο; 7. Τχνιχασ δε ελαβοραο 
δε mατεριαισ ε ρεχυρσοσ διδ〈τιχοσ παρα χυρσοσ δε φορmαο ε τρειναmεντο; 8. Χιδαδανια ε mοβιλιδαδε υρβανα; 9. 
Μειο αmβιεντε ε συστενταβιλιδαδε. 10. ΧΤΒ に Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο, Χαπ. ΙΙΙ, Ις, ς, ςΙ; 11. Πολτιχα Ναχιοναλ 
δε Τρνσιτο − Ρεσολυο ν≡166/2004; 12. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε Υρβανα − Λει 12587/2012; 13. Προγραmα 
Βρασιλ Αχεσσϖελ; 14. Εστατυτο δα χριανα ε δο αδολεσχεντε に Λει Φεδεραλ ν≡8069/90 (χαπ. ΙΙ に Dο διρειτο ◊ 
λιβερδαδε, αο Ρεσπειτο ε ◊ Dιγνιδαδε ε Σεο ΙΙΙ − Dα Αυτοριζαο παρα ςιαϕαρ); 15. Εστατυτο δο ιδοσο − 
Λει ν≡10741/2003; 16. Dιρετριζεσ Ναχιοναισ δα Εδυχαο παρα ο Τρνσιτο に Πρ−εσχολα ε Ενσινο Φυνδαmενταλ に 
Πορταρια ν≡147, 2009 DΕΝΑΤΡΑΝ; 17. Ρεσολυο 314 DΕΝΑΤΡΑΝ DΕ 08 δε mαιο δε 2009; 18. Πλανο Μυνιχιπαλ 
πελα Πριmειρα Ινφνχια Χαmπινειρα; 19. Ιντερπρεταο δε γρ〈φιχοσ ε ινφορmα⌡εσ εστατστιχασ. 
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ ϑΡ に ΦΟΛΗΑ DΕ ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ 
1. Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο Πβλιχα, τεοριασ οργανιζαχιοναισ ε δε αδmινιστραο; 2. Γεστο δε Ρεχυρσοσ 
Ηυmανοσ, ςισο σιστmιχα δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ, γεστο εστρατγιχα δε πεσσοασ, χονχειτο δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ 
νασ οργανιζα⌡εσ; 3. Λεγισλαο τραβαληιστα: Χονσολιδαο δασ Λεισ δο Τραβαληο − ΧΛΤ, απ⌠σ ρεφορmα; 4. Λεγισλαο 
Πρεϖιδενχι〈ρια; 5. Λεγισλαο δο ε−Σοχιαλ; 6. Αχορδο Χολετιϖο δε Τραβαληο δα ΕΜDΕΧ; 7. Σαδε ε Σεγυρανα δο 
Τραβαληο (τχνιχασ δε αϖαλιαο δε δεσεmπενηο, εθυιπαmεντοσ δε προτεο ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖα); 8. Σεγυρο 
Dεσεmπρεγο, Ηοmολογαο ε Λει δο Εστ〈γιο; 9. Ροτινασ δε αδmισσο, φριασ ε δεmισσο, χ〈λχυλο δε ποντο 
ελετρνιχο, φοληα δε παγαmεντο, δχιmο τερχειρο σαλ〈ριο, ΠΠΡ ε ρεσχισο; 10. Απυραο δε οβριγα⌡εσ mενσαισ 
(ΧΑΓΕD, ΣΕΦΙΠ ε DΧΤΦWεβ); 11. Χ〈λχυλο ε ρεχοληιmεντο δε ενχαργοσ τραβαληιστασ (ΓΡΦ − Γυια δε Ρεχοληιmεντο 
δο ΦΓΤΣ, DΑΡΦ δασ Χοντριβυι⌡εσ Πρεϖιδενχι〈ριασ, DΑΡΦ δο Ιmποστο δε Ρενδα Ρετιδο να Φοντε, Γυια δε 
Ρεχοληιmεντο Ρεσχισ⌠ριο δο ΦΓΤΣ); 12. Οβριγα⌡εσ Ανυαισ DΙΡΦ ε ΡΑΙΣ; 13. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Dιρειτο Τραβαληιστα. 
14. Τριβυτοσ (ΦΓΤΣ, ΙΝΣΣ, Ιmποστο δε Ρενδα Πεσσοα Φσιχα ε ϑυρδιχα ε ΙΣΣ); 15. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε 
Υρβανα Συστεντ〈ϖελ; 16. Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε δασ Εσταταισ に Λει Φεδεραλ ν≡ 13.303/16. 

 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο ϑΡ.  
1.Χονχειτοσ Γεραισ δε Τεχνολογια δε Ινφορmαο: mατεm〈τιχα χοmπυταχιοναλ; αρθυιτετυρα ε χοmπονεντεσ 
φυνχιοναισ δε χοmπυταδορεσ; χαραχτερστιχασ φσιχασ ε mανυτενο δοσ πρινχιπαισ περιφριχοσ; 2. Σιστεmασ 
Οπεραχιοναισ: Χονχειτοσ Γεραισ; Λινυξ, Wινδοωσ Σερϖερ 2008 Ρ2, Wινδοωσ 7/8/10; Dοmνιοσ (χονφιγυραο ε 
mανυτενο); Αχτιϖε Dιρεχτορψ (ινσταλαο ε χονφιγυραο); Χοντρολε δε χοτασ δε υσυ〈ριοσ; Οργανιζαο ε 
γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ: αρθυιϖοσ; παστασ ε προγραmασ; Χονφιγυραο δε αχεσσο α παστασ ε αρθυιϖοσ; 
Χριαο δε παρτι⌡εσ ε ϖολυmεσ; 3. Χονχειτοσ γεραισ ε υτιλιζαο β〈σιχα δασ πρινχιπαισ φερραmεντασ δασ λτιmασ 
ϖερσ⌡εσ δο παχοτε ΜΣ−Οφφιχε; 4. Ρεδεσ δε Χοmπυταδορεσ. Τοπολογιασ ε ελεmεντοσ δε ρεδεσ; Χονηεχιmεντο εm 
ροτεαδορεσ ε σωιτχηεσ (ινσταλαο ε χονφιγυραο); Χονφιγυραο ΤΧΠ/ΙΠ, Χονηεχιmεντο εm σοφτωαρεσ δε αχεσσο 
α ρεδε δε χοmπυταδορεσ (χονφιγυραο); Μονιτοραmεντο δε ατιϖοσ δε ρεδε; Πολτιχασ δε ΘοΣ; ιντερνετ, ιντρανετ, 
εξτρανετ ε Χορρειο Ελετρνιχο (χονχειτοσ ε απλιχα⌡εσ). Σερϖιδορεσ: Ρεχυρσοσ δε Σερϖιδορεσ (χονχειτοσ β〈σιχοσ): 
Σαmβα, DΗΧΠ, ΙΠΤΑΒΛΕΣ, ΦΤΠ, ΣΣΗ, ΤΕΛΝΕΤ. Απαχηε, Τοmχατ, ϑασπερΣερϖερ; 5. Ενγενηαρια δε Σοφτωαρε: Παδρ⌡εσ 
δε Προϕετοσ. Προχεσσοσ δε δεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρε. Μετοδολογιασ ε mτοδοσ. Θυαλιδαδε δε Σοφτωαρε, 
Μοδελοσ δε Ματυριδαδε ε Μανυτενο δε Σοφτωαρε. ΥΜΛ − Λινγυαγεm δε Μοδελαγεm Υνιφιχαδα ε ΡΥΠ − 
Ρατιοναλ Υνιφιεδ Προχεσσ. Φερραmεντασ ΧΑΣΕ. Χονηεχιmεντοσ εm mετοδολογιασ δε δεσενϖολϖιmεντο δε 
σιστεmασ, Αν〈λισε δε Ρεθυισιτοσ, Ρεθυισιτοσ Φυνχιοναισ ε νο−Φυνχιοναισ, Παραδιγmασ δε Προγραmαο, 
Dεσενϖολϖιmεντο 〈γιλ δε σοφτωαρε, Προγραmαο Οριενταδα α Οβϕετοσ: ΠΗΠ, ϑαϖαΕΕ, ϑαϖαΣχριπτ, ςΒΣχριπτσ, .ΝΕΤ, 
ΗΤΜΛ5, ΧΣΣ, ϑΘυερψ, Dοϕο, ϑαϖασχριπτ, ϑΣΦ. Dεσενϖολϖιmεντο παρα δισποσιτιϖοσ m⌠ϖεισ (Ανδροιδ, ιΟΣ). Λινγυαγενσ 
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δε σχριπτσ: Σηελλ, ςΒΣ ε ΠοωερΣηελλ; Χοmπυταο εm νυϖεm; 6. Προϕετο δε Βανχο δε Dαδοσ, οργανιζαο λ⌠γιχα 
ε φσιχα δε αρθυιϖοσ; Εστρυτυρασ δε Dαδοσ; Μτοδοσ δε αχεσσο, Βανχο δε Dαδοσ Ρελαχιοναλ, mοδελαγεm δε δαδοσ, 
αν〈λισε δε δαδοσ, mοδελο εντιδαδε−ρελαχιοναmεντο, διαγραmα δε φλυξο δε δαδοσ, διχιον〈ριο δε δαδοσ, 
λινγυαγεm ΣΘΛ. Σιστεmασ Γερενχιαδορεσ δε Βανχο δε Dαδοσ (χονχειτοσ β〈σιχοσ): Οραχλε, ΠοστγρεΣΘΛ, ΜψΣΘΛ, 
Φιρεβιρδ ε ΣΘΛ Σερϖερ, ε σοφτωαρεσ: ιΡεπορτ, Χρψσταλ Ρεπορτσ; 7. Σεγυρανα δα Ινφορmαο: Φιρεωαλλ, ΙDΣ, ΙΠΣ, 
Αντιϖρυσ ε Αντιmαλωαρε (ινσταλαο ε χονφιγυραο). Ροτινασ δε Βαχκυπ. Γεστο δε Βαχκυπ: Ροτινασ δε Βαχκυπ 
(Ινχρεmενταλ, Dιφερενχιαλ ε Φυλλ), Ρεσταυραο δε βαχκυπ, Ροτινασ δε βαχκυπ. 8. Γοϖερνανα δε ΤΙ: 
Χονηεχιmεντοσ εm ΙΤΙΛ ε Χοβιτ. Χονχειτοσ β〈σιχοσ σοβρε ΠΜΒΟΚ. 9. Ινγλσ τχνιχο (χοmπρεενσο δα 
τερmινολογια γεραλ δα 〈ρεα δε ΤΙ).  

 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΟ ϑΡ.  
1. ϑυροσ Σιmπλεσ; 2. ϑυροσ Χοmποστοσ; 3. Ταξασ; 4. Dεσχοντοσ; 5. Οπερα⌡εσ Βανχ〈ρια; 6. Απλιχα⌡εσ φινανχειρασ; 
7. Φινανχιαmεντοσ ε Εmπρστιmοσ Βανχ〈ριοσ; 8. Φυνχιοναmεντο δο Σιστεmα Βρασιλειρο δε Παγαmεντοσ (ΣΠΒ); 9. 
Ινδιχαδορεσ Εχονmιχοσ ε Φινανχειροσ; 10. Αδmινιστραο Φινανχειρα ε Οραmεντ〈ρια; 11. Προγραmαο δε 
Χοντασ α Παγαρ ε Χοντασ α Ρεχεβερ; 12. Αν〈λισε δε ινϖεστιmεντοσ; 13. Εστυδοσ δε ςιαβιλιδαδε Εχονmιχο 
Φινανχειρα; 14. Χονταβιλιδαδε Γερενχιαλ; 15. Αν〈λισε δασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ ε σευσ διϖερσοσ νδιχεσ δε 
λιθυιδεζ, ενδιϖιδαmεντο, ρενταβιλιδαδε, λυχρατιϖιδαδε, ροτατιϖιδαδε, ε ουτροσ; Χυστοσ; 16. Αδmινιστραο δο Ατιϖο 
ε Πασσιϖο; 17. Πλανεϕαmεντο Φινανχειρο; 18.  Αδmινιστραο πατριmονιαλ; 19. Dεπρεχιαο; 20. Νο⌡εσ δε 
Χονταβιλιδαδε Πβλιχα, δε Μιχρο ε Μαχροεχονοmια ε Χονταβιλιδαδε Ναχιοναλ; 21. Νο⌡εσ δε Dιρετο 
Αδmινιστρατιϖο; 22. Νο⌡εσ δε προχεσσοσ: χαρτ⌠ριοσ ε προτεστο δε ττυλοσ; 23. Νο⌡εσ δε τριβυτοσ: ιmποστοσ, ταξασ 
ε χοντριβυι⌡εσ; 24. Ρετεν⌡εσ; 25. Ρεχοληιmεντοσ ε Dεχλαρα⌡εσ αχεσσ⌠ριασ; 26. Αδmινιστραο Πβλιχα Dιρετα 
ε Ινδιρετα; 27. Ρεδαο Οφιχιαλ; 28. Προχεσσοσ δε λιχιταο; 29. Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ; 30. Χονστιτυιο 
Φεδεραλ; 32. Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο; 32. Λει δα Μοβιλιδαδε Υρβανα; 33. Χονσεληο Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο ε 
Τρανσπορτε (ΧΜΤΤ); 34. Dιρετριζεσ απροϖαδασ να 7♠ Χονφερνχια Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο, Τρανσπορτε ε Μοβιλιδαδε 
Υρβανα; 35. Λει Οργνιχα Μυνιχιπαλ. 
 

ΑΝΕΞΟ Ις − Σ⊆ΝΤΕΣΕ DΑΣ ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

 
ΑDςΟΓΑDΟ ϑΡ 
Ιδεντιφιχα δεmανδασ ϕυδιχιαισ, ϖεριφιχανδο νατυρεζα ε εσπεχιφιχιδαδεσ; Ελαβορα ε εmιτε παρεχερεσ; Αϕυζα α⌡εσ, 
ελαβορανδο πετι⌡εσ ινιχιαισ, ρεχυρσοσ ε δεmαισ πεασ προχεσσυαισ; Πρεστα ινφορmα⌡εσ λεγαισ διϖερσασ; Αναλισα 
mινυτασ δε χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ, εδιταισ δε λιχιταο ε δεmαισ mοδαλιδαδεσ δε χοντραταο; Ρεπρεσεντα ε 
δεφενδε οσ ιντερεσσεσ δα εmπρεσα περαντε ο Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο; Ελαβορα ατασ δε ρευνι⌡εσ δε 
Ασσεmβλειασ, Χονσεληο Φισχαλ ε Αδmινιστρατιϖο; Ατυα εm αυδινχιασ χϖεισ, τραβαληιστα, χριmιναισ ε τριβυτ〈ριασ; 
Αναλισα ε ελαβορα παρεχερεσ διϖερσοσ εm προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ εm γεραλ; ατυα εm εθυιπεσ δε πρεγο, 
χοmισσ⌡εσ δε λιχιτα⌡εσ, χοmισσ⌡εσ δε απυραο δε ιρρεγυλαριδαδεσ; προmοϖε αν〈λισεσ ϕυρδιχασ εmιτινδο 
παρεχερεσ εm χοντρατα⌡εσ χοm λιχιτα⌡εσ εm συασ διϖερσασ mοδαλιδαδεσ, ινχλυσιϖε ΡDΧ, εm χοντρατα⌡εσ πορ 
ινεξιγιβιλιδαδε δε λιχιταο ου πορ δισπενσα δε λιχιταο; Ατυα εm προχεδιmεντοσ δε απλιχαο δε πεναλιδαδεσ; 
προmοϖε δεφεσασ νο Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο δε Σο Παυλο; πρεστα αυξλιο ε συβσδιοσ α δεφεσασ παρα 
διϖερσασ 〈ρεασ δα ΕΜDΕΧ ε δεmαισ ⌠ργοσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα; ελαβορα οφχιοσ, χαρτασ, νοτιφιχα⌡εσ; 
Εξεχυτα ουτρασ ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Ρεπρεσενταρ ϕυδιχιαλmεντε ε 
εξτραϕυδιχιαλmεντε α εmπρεσα νασ α⌡εσ εm θυε φορ αυτορα, ρ ου ιντερεσσαδα, αχοmπανηανδο ο ανδαmεντο δο 
προχεσσο. Ποστυλα, εm νοmε δα εmπρεσα, εm ϕυζο, προπονδο ου χοντεστανδο α⌡εσ. Πρεστα ασσεσσορια ϕυρδιχα, 
ταντο νοσ ασπεχτοσ πρεϖεντιϖοσ θυαντο νοσ αδmινιστρατιϖοσ, χοm ϖιστασ α ρεσγυαρδαρ οσ ιντερεσσεσ ε δαρ 
σεγυρανα ϕυρδιχα αοσ ατοσ ε δεχισ⌡εσ ινστιτυχιοναισ. Εστυδαρ α mατρια ϕυρδιχα χονσυλτανδο χ⌠διγοσ, λεισ, 
ϕυρισπρυδνχια ε ουτροσ δοχυmεντοσ, παρα αδεθυαρ οσ φατοσ ◊ λεγισλαο απλιχ〈ϖελ; Ελαβοραρ δοχυmεντοσ 
ϕυρδιχοσ, προνυνχιαmεντοσ, mινυτασ ε ινφορmα⌡εσ σοβρε θυεστ⌡εσ δε νατυρεζα ϕυρδιχα; Σολιχιταρ 
δοχυmενταο νεχεσσ〈ρια, χοmπονδο ασ πεασ δε δεφεσα δοσ προχεσσοσ, ελαβορανδο χοντεστα⌡εσ δεντρο δε 
πρεχειτοσ λεγαισ; Ελαβοραρ ε εmιτιρ παρεχερεσ δε mατριασ ρελαχιοναδασ αοσ διϖερσοσ χαmποσ δο διρειτο; Αϕυιζαρ 
α⌡εσ, ελαβορανδο πετι⌡εσ ινιχιαισ, ρεχυρσοσ ε δεmαισ πεασ προχεσσυαισ; Ελαβοραρ προϕετοσ δε λει ε δεχρετοσ δε 
ινιχιατιϖα δο εξεχυτιϖο σοβρε τρνσιτο, τρανσπορτε ε ασπεχτοσ αδmινιστρατιϖοσ; Αναλισαρ mινυτασ δε χοντρατοσ 
αδmινιστρατιϖοσ, εδιταισ δε λιχιταο ε δεmαισ mοδαλιδαδεσ δε χοντραταο; Ελαβοραρ ατασ δε ρευνι⌡εσ δε 
Ασσεmβλειασ, Χονσεληο Φισχαλ ε Αδmινιστρατιϖο, προϖιδενχιανδο πυβλιχα⌡εσ ε ρεγιστρο να ϑΥΧΕΣΠ; Αχοmπανηαρ 
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χολαβοραδορεσ εm δεποιmεντοσ τεστεmυνηαισ; Χονφεριρ ε ϖεριφιχαρ οσ τραβαληοσ εξεχυταδοσ πορ τερχειριζαδοσ ε 
εσταγι〈ριοσ; Μυλτιπλιχαρ χονηεχιmεντο, ινχλυσιϖε εξτερναmεντε, ατραϖσ δε απρεσεντα⌡εσ, παλεστρασ ε 
χαπαχιτα⌡εσ; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. 
 
ΑΓΕΝΤΕ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ 
Ρεαλιζαρ πεσθυισασ διϖερσασ ρελατιϖασ α τρνσιτο ε τρανσπορτε δο mυνιχπιο; ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε αποιο να 〈ρεα 
δε Μοβιλιδαδε Υρβανα ιντερνα ου εξτερναmεντε; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ε ροτινασ χοmπατϖεισ χοm ασ 
εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Τοδασ ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δο χαργο δε Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα 
ϑνιορ; Φισχαλιζαρ ο χυmπριmεντο δα λεγισλαο mυνιχιπαλ ρελατιϖα αο Σιστεmα δε Τρανσπορτε Πβλιχο ινδιϖιδυαλ ου 
χολετιϖο; Φισχαλιζαρ ο χυmπριmεντο δασ νορmασ δε τρνσιτο νο mβιτο δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ, εφετυανδο 
αυτυα⌡εσ ε mεδιδασ αδmινιστρατιϖασ θυαντο α ινφρα⌡εσ χονσταταδασ, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ΧΤΒ に Χ⌠διγο 
δε Τρνσιτο Βρασιλειρο ε διρετριζεσ δο ΜΒΦΤ に Μανυαλ Βρασιλειρο δε Φισχαλιζαο δε Τρνσιτο; Ρεαλιζαρ ϖιστοριασ ε 
ρονδασ εm τοδο ο σιστεmα ϖι〈ριο δα χιδαδε; Εφετυαρ ιmπλανταο δε σιναλιζαο εm οβρασ, βλοθυειοσ, εϖεντοσ ε 
ιντερφερνχιασ να ϖια; Οριενταρ υσυ〈ριοσ δε τρνσιτο ε τρανσπορτε, χονδυτορεσ ε οπεραδορεσ θυαντο ◊σ ρεγρασ ε 
νορmασ δε χιρχυλαο, αδϖερτιρ ε/ ου απλιχαρ Αυτοσ δε Ινφραο δε Τρνσιτο ε Τρανσπορτε ε mεδιδασ 
αδmινιστρατιϖασ χαβϖεισ; Αποιαρ α⌡εσ εδυχατιϖασ χοm οπεραο δε τρνσιτο, οριενταο δε σεγυρανα εm 
τραϖεσσιασ ε αυξλιο νο εmβαρθυε ε δεσεmβαρθυε; Οργανιζαρ ε σεπαραρ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ δε σιναλιζαο 
δε υσο δι〈ριο; Μαντερ α Χεντραλ δε Οπερα⌡εσ ινφορmαδα α ρεσπειτο δε οχορρνχιασ ενχοντραδασ νασ ϖιασ; 
ςιστοριαρ, mονιτοραρ ε φισχαλιζαρ 〈ρεασ δε εσταχιοναmεντο ροτατιϖο; ςεριφιχαρ, χοντρολαρ ε φισχαλιζαρ οσ ηορ〈ριοσ δε 
χηεγαδα δοσ νιβυσ δο τερmιναλ, χονφιρmανδο ο ιτινερ〈ριο πρεϖιστο ε ο τεmπο δε χιχλο δα λινηα; Οπεραχιοναλιζαρ 
mανυαλmεντε ο τρνσιτο εm ϖιασ ε/ου χρυζαmεντοσ σεmαφοριζαδοσ εm σιτυα⌡εσ δε φαλτα δε ενεργια ου εϖεντοσ 
(χοmβοιοσ, χορριδασ); Ρεmοϖερ ου σιναλιζαρ οβστρυ⌡εσ ε ιντερφερνχιασ δασ ϖιασ; Εφετυαρ φισχαλιζαο δε γαραγεm, 
ϖεριφιχανδο α σαδα δοσ νιβυσ; ςεριφιχαρ διαριαmεντε ασ χονδι⌡εσ γεραισ δοσ ϖεχυλοσ δο σιστεmα; Σολιχιταρ 
θυανδο νεχεσσ〈ριο ◊ Χεντραλ ο ενϖιο δε χαρροσ γυινχηο ε/ου ο αχιοναmεντο δε ⌠ργοσ χοmπετεντεσ ε 
αχοmπανηαρ ατ ο π〈τιο δα ΕΜDΕΧ; Πρεσταρ συπορτε εm χασοσ δε γρανδεσ εϖεντοσ, αχιδεντεσ ε ουτρασ σιτυα⌡εσ 
δε εmεργνχια, υτιλιζανδο οσ mατεριαισ/φερραmεντασ αδεθυαδοσ. Τοδασ ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δο χαργο δε Αγεντε 
δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑνιορ; ςιστοριαρ, αχοmπανηαρ ε αποιαρ α εξεχυο δε οβρασ ε εϖεντοσ διϖερσοσ θυε 
ιmπαχτεm ο τρνσιτο ε τρανσπορτε δο mυνιχπιο; Φισχαλιζαρ οβρασ ε εϖεντοσ; Ρεmοϖερ οβστρυ⌡εσ ε ιντερφερνχιασ 
δασ ϖιασ; Πρεσταρ συπορτε εm χασοσ δε γρανδεσ εϖεντοσ, αχιδεντεσ, δεντρε ουτροσ; Τοδασ ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δο 
χαργο δε Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑνιορ; Οπεραρ προγραmασ σεmαφ⌠ριχοσ ατραϖσ δε σοφτωαρε εσπεχφιχοσ 
παρα α χοmυνιχαο ον−λινε εντρε χοντρολαδορεσ δασ ρεδεσ; Μονιτοραρ ο τρνσιτο ε ρεαλιζαρ αλτερα⌡εσ δο τεmπο 
σεmαφ⌠ριχο ϖια χεντραλ ε λοχαλ; Φισχαλιζαρ ο χυmπριmεντο δασ νορmασ δε τρνσιτο νο mβιτο δο mυνιχπιο δε 
Χαmπινασ, εφετυανδο αυτυα⌡εσ ε mεδιδασ αδmινιστρατιϖασ θυαντο α ινφρα⌡εσ χονσταταδασ, χονφορmε 
εσταβελεχιδο νο ΧΤΒ に Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο ε διρετριζεσ δο ΜΒΦΤ に Μανυαλ Βρασιλειρο δε Φισχαλιζαο δε 
Τρνσιτο; Τοδασ ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δο χαργο δε Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑνιορ; Χαδαστραρ ε αυδιταρ 
ιmαγενσ δε ινφρα⌡εσ δε εξχεσσο δε ϖελοχιδαδε, δε αϖανο δε σιναλ ϖερmεληο δο σεm〈φορο, παραδα σοβρε α φαιξα 
δε πεδεστρεσ ε ουτροσ τιποσ δε φισχαλιζαο ελετρνιχα; Οπεραρ ο τρνσιτο νασ αφερι⌡εσ δοσ εθυιπαmεντοσ δε 
φισχαλιζαο ελετρνιχα; Τοδασ ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δο χαργο δε Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑνιορ; Αχιοναρ 
εθυιπεσ οπεραχιοναισ εm χαmπο, ενχαmινηανδο ασ δεmανδασ παρα οσ ⌠ργοσ ε 〈ρεασ χοmπετεντεσ, 
χοντριβυινδο παρα α πριοριζαο δε α⌡εσ χορρετιϖασ δε ιντερϖενο νο σιστεmα δε τρανσπορτε ε τρνσιτο υρβανο; 
Ρεαλιζαρ αβερτυρασ δε ταλ⌡εσ παρα ασ ϖιατυρασ δισπονιβιλιζαδασ αοσ Αγεντεσ δε Τρανσπορτε ε Τρνσιτο εξτερνοσ; 
Dιστριβυιρ ασ οχορρνχιασ αοσ Αγεντεσ δε αχορδο χοm 〈ρεασ δε ρεσπονσαβιλιδαδε πρεεσταβελεχιδασ; Αχιοναρ 
⌠ργοσ χοmπετεντεσ εm χασοσ δε ινχνδιο, ηοmιχδιοσ, δεντρε ουτροσ, σολιχιτανδο ασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ 
παρα λιβεραο δο τρνσιτο; Εφετυαρ χονταγεm εστατστιχα δοσ ρελατ⌠ριοσ δε τρανσπορτε ε τρνσιτο; Συβσιδιαρ ο 
ρεσπονσ〈ϖελ πελο σιτε δα ΕΜDΕΧ χοm ινφορmα⌡εσ σοβρε ασ χονδι⌡εσ δο τρνσιτο ε τρανσπορτε να χιδαδε; 
Ελαβοραρ πλανιληα δι〈ρια δασ οχορρνχιασ; ςισυαλιζαρ ασ οχορρνχιασ ατραϖσ δοσ mονιτορεσ, θυανδο ενϖιαδασ ◊ 
χεντραλ δε mονιτοραmεντο, ρεαλιζανδο οσ δεϖιδοσ ενχαmινηαmεντοσ; Ινφορmαρ αο Dεπαρταmεντο δε Ιmπρενσα 
ε Χοmυνιχαο ασ οχορρνχιασ ρελατιϖασ αο τρνσιτο ε τρανσπορτε; Τοδασ ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δο χαργο δε Αγεντε 
δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑνιορ; Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο ε δο δεσενϖολϖιmεντο δε α⌡εσ ε προϕετοσ πεδαγ⌠γιχοσ 
ρελατιϖασ ◊ Μοβιλιδαδε Υρβανα. Τοδασ ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δο χαργο δε Αγεντε δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ϑνιορ; 
Ρεαλιζαρ Πρ−τριαγεm, τριαγεm ε διγιταλιζαο δοσ ΑΙΤΠ νο Σιστεmα δε Μυλτασ; ρεχεβερ ε ρεγιστραρ ο ΑΙΤΠ λαϖραδο 
πελο αγεντε. 
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ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ϑΡ 
Πλανεϕα, οργανιζα, χοντρολα ε ασσεσσορα α οργανιζαο νασ 〈ρεασ δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ, πατριmνιο, mατεριαισ, 
χοντρατοσ, φινανχειρα, τεχνολ⌠γιχα, εντρε ουτρασ. Ιmπλεmεντα προγραmασ ε προϕετοσ; ελαβορα πλανεϕαmεντο 
οργανιζαχιοναλ; προmοϖε εστυδοσ δε ραχιοναλιζαο ε χοντρολα ο δεσεmπενηο οργανιζαχιοναλ. Αχοmπανηαρ ε 
χοντρολαρ οσ χοντρατοσ ε προχεσσοσ ϖιγεντεσ; Ελαβοραρ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ; Χονφεριρ δοχυmεντοσ, ρεαλιζαρ 
τριαγεm ε αρθυιϖαmεντο; Εmιτιρ α δοχυmενταο νεχεσσ〈ρια παρα ρεαλιζαο δε θυαλθυερ mοδαλιδαδε δε 
Χοmπρασ (Τερmοσ δε Ρεφερνχιασ, ϑυστιφιχατιϖασ, Χοτα⌡εσ); Εmιτιρ σολιχιταο δε υτιλιζαο δε Ατα δε Ρεγιστρο δε 
Πρεοσ; Χονφεριρ ε ϖεριφιχαρ οσ τραβαληοσ εξεχυταδοσ πορ τερχειριζαδοσ ε εσταγι〈ριοσ; Ρεαλιζαρ ροτινασ 
αδmινιστρατιϖασ ρελαχιοναδασ ◊ 〈ρεα; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα 
φυνο; Ελαβοραρ ε δεσενϖολϖερ εδιταισ δε λιχιτα⌡εσ, χοντρατοσ, ατασ δε ρεγιστρο δε πρεοσ, τερmοσ δε 
χοmπροmισσο, τερmοσ δε φορνεχιmεντο, αδιταmεντοσ, ορδενσ δε σερϖιο ου φορνεχιmεντο ε τερmοσ δε 
ενχερραmεντο; Dεφινιρ mοδαλιδαδεσ λιχιτατ⌠ριασ; Νεγοχιαρ πρεοσ; Φορmαταρ Τερmοσ δε Ρεφερνχια σεγυινδο ασ 
εσπεχιφιχα⌡εσ τχνιχασ δασ 〈ρεασ ιντερεσσαδασ; Προmοϖερ α φορmαλιζαο δε χοντρατοσ, ατασ, τερmοσ ε ορδενσ; 
ςεριφιχαρ σαλδο δε φαmλια παρα χοmπρα διρετα; Dεφινιρ φαmλιασ ε χοντρολαρ φραχιοναmεντο; Ελαβοραρ χοταο δε 
πρεοσ ε mαπασ (πλανιληασ) χοmπαρατιϖοσ δοσ ϖαλορεσ; Σολιχιταρ δοχυmεντοσ δε φορνεχεδορεσ, ελαβοραρ 
νοτιφιχα⌡εσ, mενσαγενσ δε ε−mαιλ ε ρεχιβοσ; Προϖιδενχιαρ ενϖιο δε πυβλιχα⌡εσ εm ϕορναισ; Ελαβοραρ εξτρατοσ 
δε ινστρυmεντοσ χοντρατυαισ ε δε δοχυmεντοσ χορρελατοσ; Φορνεχερ ινφορmα⌡εσ γεραισ αοσ φορνεχεδορεσ ε 
θυαισθυερ ιντερεσσαδοσ; Αυξιλιαρ α(ο) Πρεγοειρα(ο) ε/ου Πρεσιδεντε δα Χοmισσο δε Λιχιτα⌡εσ να χονδυο δοσ 
τραβαληοσ δασ σεσσ⌡εσ πβλιχασ δασ λιχιτα⌡εσ; Αυξιλιαρ να γεστο χοντρατυαλ, ϖεριφιχανδο οβϕετο, ϖαλορεσ, πραζοσ 
δε ϖενχιmεντο; Σολιχιταρ γαραντιασ χοντρατυαισ, ϖεριφιχανδο ϖαλορεσ ε πραζοσ δε ϖαλιδαδε ε τοmαρ προϖιδνχιασ 
παρα ρεστιτυιο δασ mεσmασ ου ρενοϖαο; Αχοmπανηαρ ε ρεγιστραρ ο ανδαmεντο δοσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ 
νοσ αρθυιϖοσ δα DΦΧ; Ινσεριρ ινφορmα⌡εσ ε δοχυmεντοσ νο στιο ελετρνιχο δα ΕΜDΕΧ; Χονφεριρ νοτασ φισχαισ ε 
προϖιδενχιαρ οσ ρεγιστροσ ε αρθυιϖοσ νεχεσσ〈ριοσ; Ατενδερ ασ δετερmινα⌡εσ δο Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο 
εσπεχιαλmεντε θυαντο ◊ ρεmεσσα οβριγατ⌠ρια δε δοχυmεντοσ ε πρεσταο δε χοντασ; Αναλισαρ ε χονφεριρ 
δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δε χοντρατοσ, αδιταmεντοσ, ενχερραmεντοσ, εντρε ουτροσ; 
Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm α σιτυαο δοσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ; Αναλισαρ ο χυmπριmεντο δασ φορmαλιδαδεσ 
παρα ενϖιο δοσ προχεσσοσ ◊ Dιρετορια Εξεχυτιϖα; Πρεσταρ ασσιστνχια αοσ γεστορεσ χοντρατυαισ, εσχλαρεχενδο 
δϖιδασ ε οριεντανδο σοβρε δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ φισχαλιζαο; Ελαβοραρ mανιφεστα⌡εσ ε ϕυστιφιχατιϖασ; 
Ελαβοραρ, εmιτιρ ε αναλισαρ δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δε χοντρατοσ, αδιταmεντοσ, 
ヮヴﾗヴヴﾗｪ;NﾛWゲがàWﾐIWヴヴ;ﾏWﾐデﾗゲàﾗ┌àゲ┌ヮヴWゲゲﾛWゲàSWàケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗ﾗゲàふP;ﾉIげゲà− Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο δε Λιχιτα⌡εσ ε 
Χοντρατοσ), εντρε ουτροσ; Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ασ ποσι⌡εσ δοσ χοντρατοσ ϖιγεντεσ, προχεσσοσ εm ανδαmεντο, 
χοmπρασ διρετασ, χοmπρασ ρεαλιζαδασ εντρε ουτροσ; Αναλισαρ ο χονσυmο mενσαλ δοσ ινσυmοσ χοντρολαδοσ πορ 
εσσα Dιϖισο, ταισ χοmο λυζ, 〈γυα, τελεφονε, χοmβυστϖελ εντρε ουτροσ ε εmιτι ρελατ⌠ριοσ δε αχοmπανηαmεντο; 
Απριmορα α γεστο δοσ ινσυmοσ πορ mειο δε αλτερνατιϖασ τχνιχο−αδmινιστρατιϖασ; Ατενδερ ο πβλιχο ιντερνο ε 
εξτερνο. 
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΧΟΝΤℑΒΙΛ ϑΡ 
Εστυδα ο πατριmνιο ινστιτυχιοναλ, οριεντα ε εξεχυτα ατιϖιδαδεσ ρελατιϖασ α αν〈λισεσ, χλασσιφιχα⌡εσ ε χονχιλια⌡εσ 
χοντ〈βεισ ε φινανχειρασ δα εmπρεσα; Αχοmπανηαρ αλτερα⌡εσ οχορριδασ δα Λεγισλαο Τριβυτ〈ρια δο ΙΣΣ, ΙΧΜΣ, ΙΡ, 
ΠΙΣ, ΧΟΦΙΝΣ; Αναλισαρ ε εmιτιρ παρεχερ σοβρε λαυδοσ περιχιαισ ρελαχιοναδοσ ◊ 〈ρεα; Χονφεριρ ε ϖεριφιχαρ οσ τραβαληοσ 
εξεχυταδοσ πορ τερχειριζαδοσ ε εσταγι〈ριοσ; Ρεαλιζαρ ροτινασ αδmινιστρατιϖασ ρελαχιοναδασ ◊ 〈ρεα; Μυλτιπλιχαρ 
χονηεχιmεντο, ινχλυσιϖε εξτερναmεντε, ατραϖσ δε απρεσεντα⌡εσ, παλεστρασ ε χαπαχιτα⌡εσ; Εξεχυταρ ουτρασ 
ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο.  
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ 
Dεσενϖολϖε ατιϖιδαδεσ νο mβιτο δα Μοβιλιδαδε Υρβανα ρελαχιοναδασ ◊σ 〈ρεασ δε Ενγενηαρια ε Αρθυιτετυρα; 
Ελαβοραρ ε δεσενϖολϖερ προϕετοσ ρεφερεντεσ ◊ Μοβιλιδαδε Υρβανα; Αναλισαρ ασ σολιχιτα⌡εσ αδϖινδασ δοσ υσυ〈ριοσ, 
οπεραδορεσ ε ⌠ργοσ πβλιχοσ ε οφερεχερ παρεχερεσ χαβϖεισ; Εστυδαρ απλιχα⌡εσ δε σοφτωαρεσ εσπεχφιχοσ παρα 
υσο νο τρανσπορτε ε τρνσιτο; Dεσενϖολϖερ προχεδιmεντοσ χονσιδερανδο ασ δισποσι⌡εσ λεγαισ ε εσπεχφιχασ δα 
〈ρεα ε ρεαλιζανδο ιντερφαχε χοm ουτροσ ⌠ργοσ, θυανδο νεχεσσ〈ριο; Εξεχυταρ ταρεφασ ε ροτινασ χοmπατϖεισ χοm 
ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Ελαβοραρ ε δεσενϖολϖερ προϕετοσ υρβανστιχοσ, δε ρεχονφιγυρα⌡εσ 
γεοmτριχασ, σιναλιζαο ϖι〈ρια, χιχλοϖιασ, πασσαρελασ παρα πεδεστρεσ, ραmπασ δε αχεσσιβιλιδαδε, προϕετοσ δε 
Οριενταο δε Τρ〈φεγο, δε σιναλιζαο σεmαφ⌠ριχα, ιmπλανταο, mανυτενο ε ρεχονφιγυραο, χοm 
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ατενδιmεντο αο δισποστο νο ΧΤΒ; ποντοσ δε παραδα δε νιβυσ ε τ〈ξισ εντρε ουτροσ; Ελαβοραρ mεmοριαισ 
δεσχριτιϖοσ δε προϕετοσ δε σιναλιζαο ϖι〈ρια, σιστεmα ϖι〈ριο, εδιφιχα⌡εσ, ρεχονφιγυραο γεοmτριχα, 
αχεσσιβιλιδαδε, mοβιλιδαδε υρβανα, δεντρε ουτροσ; Ελαβοραρ οραmεντοσ δε οβρασ ϖι〈ριασ; Ελαβοραρ χερτιδ⌡εσ δε 
χονδι⌡εσ δε χιρχυλαο ε σιναλιζαο εm ϖιασ πβλιχασ; Αναλισαρ οσ εστυδοσ δε τρ〈φεγο παρα εmισσο δε παρεχερ 
τχνιχο σοβρε οσ ιmπαχτοσ δε εmπρεενδιmεντοσ εm ρελαο αο τρνσιτο ε τρανσπορτε; Ρεαλιζαρ ϖιστοριασ ε 
mεδι⌡εσ νασ ϖιασ πβλιχασ ρελατιϖασ ◊ σιναλιζαο ϖι〈ρια ε αο σιστεmα ϖι〈ριο υρβανο; Αναλισαρ ε απροϖαρ προϕετοσ 
δε σιναλιζαο ϖι〈ρια δεσενϖολϖιδοσ πορ τερχειροσ; ςιστοριαρ ε mονιτοραρ α εξεχυο δε οβρασ ϖι〈ριασ; Ρεχεβερ, 
οργανιζαρ ε χαδαστραρ προϕετοσ θυε τρατεm δα αχεσσιβιλιδαδε, δο mοβιλι〈ριο υρβανο, δοσ τερmιναισ δε νιβυσ ε 
δοσ ποντοσ δε παραδα ϖισανδο mεληοριασ νο τρνσιτο, να αχεσσιβιλιδαδε ε νο τρανσπορτε δεντρο δο mυνιχπιο; 
Αχοmπανηαρ ε οριενταρ α εξεχυο δασ ραmπασ δε αχεσσιβιλιδαδε, οβρασ νο σιστεmα ϖι〈ριο,  δε ρεχονφιγυραο 
γεοmτριχα, χιχλοϖιασ, σιναλιζαο ετχ., α φιm δε προπορχιοναρ α mοβιλιδαδε δεσλοχαmεντο δε  ϖεχυλοσ ε δασ 
πεσσοασ νο εσπαο υρβανο, προmοϖενδο ο αχεσσο αοσ εσπαοσ δε φορmα σεγυρα; Αχοmπανηαρ, οριενταρ ε 
ρεγιστραρ πορ mειο δε ϖιστοριασ, mεδι⌡εσ, φοτογραφιασ ε ρελατ⌠ριοσ δι〈ριοσ α ιmπλανταο, ρεmοο, 
ρεmανεϕαmεντο ε mανυτενο δο mοβιλι〈ριο υρβανο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δα ΕΜDΕΧ (γραδισ, πονταλετεσ, αβριγοσ 
δε νιβυσ, λιξειρασ δοσ αβριγοσ, χορριmοσ); Αχοmπανηαρ ε οριενταρ α εξεχυο ε ρεφορmα δασ εστρυτυρασ 
ρελαχιοναδασ αο τρανσπορτε (ποντοσ, πλαταφορmασ, εστα⌡εσ δε τρανσφερνχια); Αναλισαρ ε ελαβοραρ εστυδοσ 
τχνιχοσ νο σιστεmα ϖι〈ριο, συβσιδιαδο ατραϖσ δοσ δαδοσ εστατστιχοσ δε ϖολυmεσ ϖειχυλαρεσ / πεδεστρεσ, ατρασοσ 
ε νδιχεσ δε αχιδεντεσ, παρα δεφινιο δα ϖιαβιλιδαδε ε ελαβοραο δοσ προϕετοσ δε ιmπλανταο, ρεχονφιγυραο, 
mανυτενο ε ρεϖισο δο σιστεmα σεmαφ⌠ριχο. Ελαβοραρ παρεχερεσ ε ρεσποστασ τχνιχασ αοσ προχεσσοσ, προτοχολοσ 
ε/ου σολιχιτα⌡εσ ιντερνασ ε εξτερνασ περτινεντεσ α mανυτενο, οπεραο ε προγραmαο σεmαφ⌠ριχα. Ελαβοραρ 
χερτιδ⌡εσ παρα φινσ ϕυδιχιαισ, ατενδενδο σολιχιτα⌡εσ εξτερνασ, βασεαδασ νοσ δαδοσ ε ινφορmα⌡εσ δε αρθυιϖο. 
Ελαβοραρ προϕετοσ δε σιναλιζαο σεmαφ⌠ριχα, ιmπλανταο, ρεχονφιγυραο ε mανυτενο, χοm ατενδιmεντο αο 
δισποστο νο ΧΤΒ − Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο. Ελαβοραρ πλανιληασ θυαντιτατιϖασ δε mατεριαισ δε σιναλιζαο 
σεmαφ⌠ριχα ε ρεσπεχτιϖοσ χυστοσ εστιmαδοσ. Ελαβοραρ προγραmα⌡εσ σεmαφ⌠ριχασ, συβσιδιαδο ατραϖσ δοσ δαδοσ 
εστατστιχοσ δε ϖολυmεσ ϖειχυλαρεσ / πεδεστρεσ, ατρασοσ ε νδιχεσ δε αχιδεντεσ, παρα χρυζαmεντοσ εξιστεντεσ ε 
νοϖοσ. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριο δε δεσεmπενηο (Αντεσ ε Dεποισ), απ⌠σ ρεϖισο δασ προγραmα⌡εσ σεmαφ⌠ριχασ. Εφετυαρ 
περmανεντεσ ρεϖισ⌡εσ δασ προγραmα⌡εσ σεmαφ⌠ριχασ νοσ χοντρολαδορεσ χεντραλιζαδοσ ε νο χεντραλιζαδοσ; 
χονηεχερ ε πεσθυισαρ εθυιπαmεντοσ δε χοντρολε δε τρ〈φεγο, αχοmπανηαρ οσ αϖανοσ τεχνολ⌠γιχοσ δισπονϖεισ 
νο mερχαδο, ρεαλιζαρ τεστεσ ε αϖαλια⌡εσ δε αχορδο χοm ΧΤΒ ε νορmασ δα ΑΒΝΤ. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ γερενχιαισ 
δασ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ ε εξεχυταδασ, ασσιm χοmο, ο χοντρολε δε χονσυmο δε mατεριαισ ε υτιλιζαο δε 
εθυιπαmεντοσ. Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ τχνιχασ ινερεντεσ ◊ γεστο δοσ διφερεντεσ τιποσ δε τρανσπορτε δε 
πασσαγειροσ δεντρο δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ; Ρεαλιζαρ περχιασ εm αχιδεντεσ; Χοορδεναρ, εφετυαρ, ταβυλαρ 
αναλισαρ ε διϖυλγαρ πεσθυισασ; Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ ◊ προσπεχο, αχοmπανηαmεντο ε εστυδο 
δασ διϖερσασ ινοϖα⌡εσ, τεχνολογιασ, σοφτωαρεσ ε προχεσσοσ θυε ενϖολϖεm ο σιστεmα δε τρνσιτο ε τρανσπορτε; 
ςεριφιχαρ, οργανιζαρ, αλιmενταρ, εξτραιρ, χοmπαραρ ε αναλισαρ δαδοσ δε ρελατ⌠ριοσ δε αχιδεντεσ δε τρνσιτο, 
χονδι⌡εσ δε τρ〈φεγο, ινφραεστρυτυρα ου ουτροσ; Χολεταρ, mαντερ, ατυαλιζαρ ε αναλισαρ βανχοσ δε δαδοσ ρελατιϖοσ 
αο εσπαο υρβανο, σιστεmα ϖι〈ριο, δε τρνσιτο ε τρανσπορτε δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ; Εφετυαρ ασ ατιϖιδαδεσ 
ινερεντεσ ◊ γεστο δοσ δαδοσ δε Αχιδενταλιδαδε δε Τρνσιτο νο mυνιχπιο δε Χαmπινασ ε ◊ γεστο δα βασε δε 
δαδοσ γεορρεφερενχιαδοσ νο mυνιχπιο δε Χαmπινασ; Dεσενϖολϖερ ου δαρ αποιο αο δεσενϖολϖιmεντο δε εστυδοσ 
ε ρεγυλαmεντα⌡εσ περτινεντεσ αο πλανεϕαmεντο δο τρνσιτο ε τρανσπορτε. 
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο ϑΡ − ϑΟΡΝΑΛΙΣΜΟ 
Ρεαλιζα α ιντερφαχε δα εmπρεσα χοm α ιmπρενσα ε χοm οσ mειοσ δε χοmυνιχαο; Αδmινιστραρ α χοmυνιχαο ε 
ο ρελαχιοναmεντο δα εmπρεσα χοm α ιmπρενσα, mειοσ δε χοmυνιχαο, mδιασ σοχιαισ ε πβλιχοσ εστρατγιχοσ, 
σεγυινδο ασ διρετριζεσ δα Πρεσιδνχια ε εm αλινηαmεντο χοm α Αδmινιστραο mυνιχιπαλ; Εσταβελεχερ ιντερφαχε 
χοm οσ δεmαισ σετορεσ δα εmπρεσα ε χοληερ ινφορmα⌡εσ σοβρε τραβαληοσ / προϕετοσ εm ανδαmεντο; Ιδεντιφιχαρ 
παυτασ ποσιτιϖασ ε αδθυιριρ συβσδιοσ παρα ρεσποστασ αοσ θυεστιοναmεντοσ δα ιmπρενσα ε πβλιχοσ εστρατγιχοσ; 
Προδυζιρ ρελεασεσ ε mατεριαλ φοτογρ〈φιχο παρα διϖυλγαο εξτερνα ε ιντερνα δασ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ πελα 
εmπρεσα; Ατυαλιζαρ χοντινυαmεντε ο σιτε ε ιντρανετ δα εmπρεσα χοm ινφορmα⌡εσ, πρεσταο δε σερϖιο ε 
πυβλιχα⌡εσ ινστιτυχιοναισ; Μονιτοραρ ε αϖαλιαρ διαριαmεντε ασ ινφορmα⌡εσ πυβλιχαδασ να ιmπρενσα, mειοσ δε 
χοmυνιχαο ε mδιασ σοχιαισ σοβρε α εmπρεσα; Πρεπαραρ ε αχοmπανηαρ οσ γεστορεσ δα εmπρεσα παρα εντρεϖιστασ 
χοm ⌠ργοσ δε ιmπρενσα ε απρεσεντα⌡εσ; Ρεϖισαρ τεξτοσ ινστιτυχιοναισ; Ρεαλιζαρ α⌡εσ δε ασσεσσορια δε 
ιmπρενσα; Ατυα ϕυντο ◊ εθυιπε δε εδυχαο να ελαβοραο δε mατεριαισ πυβλιχιτ〈ριοσ παρα προϕετοσ ε α⌡εσ δα 
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εmπρεσα; Dεσενϖολϖε mατεριαισ εδυχατιϖοσ, σιτε, ϖδεο ινστιτυχιοναλ, εντρε ουτροσ; Dεσενϖολϖε α⌡εσ δε 
χοmυνιχαο ινστιτυχιοναλ; Dεσενϖολϖερ α χριαο δε πεασ πυβλιχιτ〈ριασ, λογοτιποσ ε ινστρυmεντοσ δε ιδεντιδαδε 
ϖισυαλ παρα προϕετοσ ε προγραmασ δα εmπρεσα; Προδυζιρ βριεφινγσ παρα χαmπανηασ ινστιτυχιοναισ ε δε οριενταο 
εδυχατιϖα νασ 〈ρεασ δε τρνσιτο ε τρανσπορτε; Dεσενϖολϖερ α Χοmυνιχαο ιντερνα δα εmπρεσα; Προδυζιρ 
ανιmαο διγιταλ; Αχοmπανηαρ α προδυο δε προϕετοσ ε mατεριαισ γρ〈φιχοσ; Χοντριβυιρ παρα α συπερϖισο δο σιτε 
ινστιτυχιοναλ δα εmπρεσα χοmο φορmα δε απριmοραρ ο ρελαχιοναmεντο χοm ο πβλιχο εξτερνο; Dεσενϖολϖερ, 
οργανιζαρ ε ατυαλιζαρ ο πορτφ⌠λιο δα εmπρεσα; Ρεαλιζαρ ροτινασ αδmινιστρατιϖασ ρελαχιοναδασ ◊ 〈ρεα; Χονφεριρ ε 
ϖεριφιχαρ οσ τραβαληοσ εξεχυταδοσ πορ τερχειριζαδοσ, φορνεχεδορεσ ε εσταγι〈ριοσ; Μυλτιπλιχαρ χονηεχιmεντο, 
ινχλυσιϖε εξτερναmεντε, ατραϖσ δε απρεσεντα⌡εσ, παλεστρασ ε χαπαχιτα⌡εσ; Εξεχυταρ ε οργανιζαρ ατιϖιδαδεσ 
γεραισ δα 〈ρεα, χυmπρινδο οσ προχεδιmεντοσ ε πραζοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊σ mεσmασ; Εξεχυταρ ουτρασ ροτινασ 
αδmινιστρατιϖασ ε ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο.  
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ϑΡ 
Αδmινιστρα, mεδια ε ρεαλιζα α χοmυνιχαο δα εmπρεσα χοm α ποπυλαο ατραϖσ δε χαναισ εσπεχφιχοσ, χοmο 
ρεδεσ σοχιαισ, στιο ελετρνιχο ε mειοσ δε χοmυνιχαο δε mασσα, εm οβσερϖνχια αο Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δοσ 
ϑορναλιστασ Βρασιλειροσ δα Φεδεραο Ναχιοναλ δοσ ϑορναλιστασ (Φεναϕ) ε ◊σ διρετριζεσ δα Πρεσιδνχια δα ΕΜDΕΧ, 
αρτιχυλαδασ χοm α Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Χοmυνιχαο (Σεχοm). Ασ ροτινασ ινχλυεm, σεm πρεϕυζο δε ουτρασ 
θυε ϖιερεm α συργιρ να εσφερα δο χαργο, α προδυο δε τεξτοσ παρα πυβλιχα⌡εσ εm ρεδεσ, mδιασ σοχιαισ, στιο 
ελετρνιχο ε mατεριαισ διϖερσοσ; δε νοτχιασ ε νοτασ διϖυλγαδασ εm ωωω.εmδεχ.χοm.βρ ε 
ωωω.χαmπινασ.σπ.γοϖ.βρ ε ενϖιαδασ ◊ ιmπρενσα; ε δε ρεσποστασ, ποσιχιοναmεντοσ, εσχλαρεχιmεντοσ ε 
οριεντα⌡εσ φορνεχιδοσ α ϖεχυλοσ δε χοmυνιχαο ε mυνχιπεσ. Εm χονϕυντο χοmο οσ γεστορεσ, ο προφισσιοναλ 
παυτα εσσεσ χαναισ απυρανδο ινφορmα⌡εσ νασ διϖερσασ 〈ρεασ δα ΕΜDΕΧ, θυε ποδε δεmανδαρ α ρεαλιζαο δε 
χοβερτυρασ ϕορναλστιχασ ε διϖυλγαο δε ινφορmα⌡εσ αοσ εmπρεγαδοσ, ταντο να εξτρανετ θυαντο νοσ δεmαισ 
χαναισ ιντερνοσ δο ⌠ργο; mαντm χονσταντε ε οβϕετιϖα ρελαο χοm οσ διφερεντεσ σετορεσ δα εmπρεσα, 
προδυζινδο ε πυβλιχανδο χοντεδοσ παρα ασ σε⌡εσ χορρεσπονδεντεσ ε δε νοτχιασ, εξτερνασ ε ιντερνασ; 
υτιλιζανδο οσ ρεχυρσοσ δο Σιστεmα δε Γερενχιαmεντο δε Χοντεδο (ΧΜΣ) ε τοδοσ οσ δεmαισ προγραmασ δε 
ινφορm〈τιχα νεχεσσ〈ριοσ. Dε φορmα αmπλα, παρτιχιπα δα γεστο, πλανεϕαmεντο ε εξεχυο δα χοmυνιχαο 
χορπορατιϖα, χονχειτυανδο, χριανδο, ρεδιγινδο, εδιτανδο ε ρεϖισανδο τεξτοσ θυε εστεϕαm εm σευ mβιτο, 
ινχλυινδο mατεριαισ ινστιτυχιοναισ, ϕορναλστιχοσ ε εδυχατιϖοσ ε απρεσεντα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, ρεσυmοσ ε ροτειροσ. 
Ιδεντιφιχα ε δεφινε οσ mειοσ ε ινστρυmεντοσ παρα α πυβλιχαο δασ ινφορmα⌡εσ, τραβαληανδο εm χονϕυντο χοm 
οσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα χοmυνιχαο ϖισυαλ. Τραβαληα να οργανιζαο ε ρεαλιζαο δε εϖεντοσ δα ΕΜDΕΧ, ινχλυινδο 
χολετιϖασ δε ιmπρενσα. Ποδε ατυαρ εσπεχιφιχαmεντε χοmο ασσεσσορ δε ιmπρενσα, φορνεχενδο ινφορmα⌡εσ, 
mεδιανδο εντρεϖιστασ, χοmπονδο ρεσυmοσ (βριεφινγσ) ε φαζενδο τρειναmεντοσ δε mδια (mεδια τραινινγσ) χοm 
οσ ρεπρεσενταντεσ. Νο εξερχχιο δασ φυν⌡εσ,  ποσσϖελ θυε φοτογραφε, φιλmε ε εξεχυτε θυαισθυερ ταρεφασ 
χονχερνεντεσ ◊ προφισσο. Μονιτορα ε αϖαλια ρεγυλαρmεντε ασ πυβλιχα⌡εσ σοβρε α εmπρεσα, χοντριβυινδο 
προατιϖαmεντε παρα ο απριmοραmεντο δασ ρελα⌡εσ πβλιχασ ε δα ιmαγεm ινστιτυχιοναλ. Ε ποδε mυλτιπλιχαρ 
χονηεχιmεντοσ, ινχλυσιϖε ατραϖσ δε εϖεντυαισ απρεσεντα⌡εσ, χαπαχιτα⌡εσ ε παλεστρασ. 
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ ϑΡ − ΦΟΛΗΑ DΕ ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ 
Ρεαλιζα ατιϖιδαδεσ δα 〈ρεα δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ, αβρανγενδο οσ ϖ〈ριοσ συβσιστεmασ: Αδmινιστραο δε Πεσσοαλ, 
Φοληα δε Παγαmεντο ε Βενεφχιοσ, Τρειναmεντο ε Dεσενϖολϖιmεντο, Γεστο δε Χαρρειρασ, Dεσεmπενηο ε 
Προδυτιϖιδαδε ε Αδmινιστραο δε Χαργοσ ε Σαλ〈ριοσ; Χοντρολαρ ε ρεαλιζαρ οσ προχεδιmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ 
ρελαχιοναδοσ αο Θυαδρο δε Αφασταδοσ ΙΝΣΣ δα εmπρεσα; Ατυαρ νοσ προχεδιmεντοσ αδmισσο/δεmισσο δε 
χολαβοραδορεσ, βενεφχιοσ ε χοντρολε δε φρεθυνχια; Ατυαρ να mανυτενο/ατυαλιζαο δε δαδοσ χαδαστραισ δοσ 
χολαβοραδορεσ νοσ προντυ〈ριοσ, νασ χαρτειρασ δε τραβαληο ε να φοληα δε παγαmεντο;  Ατυαρ να ελαβοραο, 
εmισσο, χονφερνχια ε ενϖιο δε ρελατ⌠ριοσ ε δοχυmεντοσ διϖερσοσ; Ατυαρ να πρεπαραο, χ〈λχυλο ε χονφερνχια 
δε φοληα δε παγαmεντο ε φριασ; Σολιχιταρ mανυτεν⌡εσ ε ινοϖα⌡εσ νοσ σοφτωαρεσ δα Φοληα δε Παγαmεντο ε 
Σιστεmα δε Ποντο, δεσενϖολϖιδοσ πορ εmπρεσασ τερχειριζαδασ, αχοmπανηανδο ο δεσενϖολϖιmεντο δε προχεσσοσ; 
Ατυαρ να γεστο δε χαργοσ ε σαλ〈ριοσ; Ατυαρ να ελαβοραο, εmισσο, χονφερνχια, ρεχοληιmεντο δε ενχαργοσ ε 
τρανσmισσο δε ινφορmα⌡εσ αοσ ⌠ργοσ γοϖερναmενταισ; Ατυαρ να ελαβοραο ε αδmινιστραο δε 
λιχιτα⌡εσ/χοντρατοσ ε προχεσσοσ ϖιγεντεσ; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ε ροτινασ αδmινιστρατιϖασ χοmπατϖεισ χοm ασ 
εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο.  
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ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο ϑΡ 
Dεσενϖολϖε, ιmπλαντα, πρεστα συπορτε ε ρεαλιζα mανυτενο εm σιστεmασ δε ινφορmαο, ασσεγυρανδο ο 
ατενδιmεντο ◊σ νεχεσσιδαδεσ δε υσυ〈ριοσ νο τοχαντε ◊ σολυο δε προβλεmασ να 〈ρεα δε ινφορm〈τιχα. 
Dεσενϖολϖερ ε ιmπλανταρ σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ διmενσιονανδο ρεθυισιτοσ ε φυνχιοναλιδαδεσ, εσπεχιφιχαρ συα 
αρθυιτετυρα, εσχοληερ φερραmεντασ δε δεσενϖολϖιmεντο, εσπεχιφιχαρ προγραmασ ε χοδιφιχαρ απλιχατιϖοσ; 
Αδmινιστραρ αmβιεντε ινφορmατιζαδο, πρεσταρ συπορτε τχνιχο αο χλιεντε, ελαβοραρ δοχυmενταο τχνιχα; 
Εσταβελεχερ παδρ⌡εσ, παρτιχιπαρ δε προϕετοσ, οφερεχερ σολυ⌡εσ παρα αmβιεντεσ ινφορmατιζαδοσ ε πεσθυισαρ 
τεχνολογιασ εm ινφορm〈τιχα; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο; 
Χονφεριρ ε ϖεριφιχαρ οσ τραβαληοσ εξεχυταδοσ πορ τερχειριζαδοσ ε φορνεχεδορεσ; Μινιστραρ τρειναmεντο αοσ 
δεσενϖολϖεδορεσ. 
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΟ ϑΡ 
Ρεαλιζα α  γεστο εχονmιχο − φινανχειρα δα εmπρεσα, χοντριβυινδο παρα mεληοραρ ο δεσεmπενηο οπεραχιοναλ 
mεδιαντε λεϖανταmεντοσ ε αν〈λισε δε ινφορmα⌡εσ; Ελαβοραρ, χοντρολαρ ε αναλισαρ ασ ϖερβασ οραmεντ〈ριασ δα 
ΕΜDΕΧ ε ΣΕΤΡΑΝΣΠ; Αυξιλιαρ να ελαβοραο δο Πλανο Πλυριανυαλ; Ρεαλιζαρ λιθυιδαο δε δεσπεσασ διϖερσασ ϕυντο 
◊ Πρεφειτυρα; Ρεαλιζαρ αν〈λισε εχονmιχο−φινανχειρα δε χοντρατοσ χοmερχιαισ εm ατενδιmεντο ◊σ δεmανδασ πορ 
ρεαϕυστε δε φορνεχεδορεσ δε προδυτοσ ε σερϖιοσ; Ρεαλιζαρ αν〈λισε εχονmιχο−φινανχειρα δε Dεmονστρα⌡εσ 
Χοντ〈βεισ νο θυε σε ρεφερε ◊ Λιθυιδεζ, Ενδιϖιδαmεντο, Ρενταβιλιδαδε ε Λυχρατιϖιδαδε δοσ φορνεχεδορεσ δε 
προδυτοσ ε σερϖιοσ; Προχεδερ ◊ mανυτενο δε βανχο δε δαδοσ περτινεντε α σριεσ εστατστιχασ δε ινδιχαδορεσ 
mαχροεχονmιχοσ δα εχονοmια; Χοντρολαρ ε ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ δε ρεπασσε δε ϖαλορεσ αο Φυνδο Ναχιοναλ δε 
Σεγυρανα δε Τρνσιτο; Λαναρ νοτασ ρεχεβιδασ, νο σιστεmα δε χοντασ α παγαρ, ρεγιστρανδο ϖαλορεσ ε δατασ δε 
παγαmεντο; Ελαβοραρ ρελαο δε παγαmεντοσ ρεαλιζαδοσ α φιm δε χυmπριρ νορmατιϖα δο Τριβυναλ δε Χοντασ δο 
Εσταδο; Πρεπαραρ ο προχεσσο δε φατυραmεντο διριγιδο ◊ πρεφειτυρα δο mυνιχπιο, εmιτινδο δοχυmεντοσ; Ελαβοραρ 
αναλτιχο δασ χοντασ δε Βανχοσ, ρεγιστρανδο εντραδασ ε σαδασ δε νυmερ〈ριο; Μυλτιπλιχαρ χονηεχιmεντο, ινχλυσιϖε 
εξτερναmεντε, ατραϖσ δε απρεσεντα⌡εσ, παλεστρασ ε χαπαχιτα⌡εσ; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ 
εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Ρεαλιζαρ ροτινασ αδmινιστρατιϖασ ρελαχιοναδασ ◊ 〈ρεα. 
 
ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ϑΡ 
Αυξιλιαρ ε mονιτοραρ ατιϖιδαδεσ εm διϖερσασ 〈ρεασ δα εmπρεσα. Ελαβοραρ, οργανιζαρ ε εmιτιρ mεmορανδοσ, οφχιοσ, 
χαρτασ, γυιασ δε ρεmεσσασ ε ρεχοληιmεντο, χρονογραmασ, ατασ δε ρευνι⌡εσ, εδιταισ, πλανιληασ, ρελατ⌠ριοσ, 
ταβυλα⌡εσ εστατστιχασ, ρεσποστασ α σολιχιταντεσ, mανυαισ ε ουτροσ δοχυmεντοσ; Αγενδαρ ρευνι⌡εσ, εϖεντοσ ε 
ατιϖιδαδεσ εσπεχφιχασ; Πρεενχηερ πεδιδο δε mατεριαισ δε εσχριτ⌠ριο ε ενχαmινηαρ αο αλmοξαριφαδο; Ρεχεπχιοναρ, 
ενχαmινηαρ ε/ου διστριβυιρ mαλοτεσ, χορρεσπονδνχιασ ε δοχυmεντοσ διϖερσοσ; Ρεαλιζαρ ατενδιmεντο αο πβλιχο 
ιντερνο ε εξτερνο; Οπεραρ σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ, βεm χοmο ινσεριρ, αλτεραρ, πεσθυισαρ ε γεραρ ρελατ⌠ριοσ δε 
δαδοσ χαδαστραισ, βανχο δε δαδοσ ε σιστεmασ εσπεχφιχοσ; Χονταταρ εmπρεσασ, οπεραδορεσ, φορνεχεδορεσ ε 
παρχειροσ Ρεαλιζαρ ο χοντρολε δο Σιστεmα Ιντεγραδο δε Ατενδιmεντο ◊ Μυνιχιπαλιδαδε (ΣΙΑΜ); Εξεχυταρ ουτρασ 
ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Πρεστα ασσιστνχια α διϖερσασ 〈ρεασ δα 
εmπρεσα, αυξιλιανδο να οργανιζαο δε αρθυιϖοσ, χοντρολε δε εντραδα ε σαδα δε χορρεσπονδνχιασ ε ελαβοραο 
δε δοχυmεντοσ. Ελαβοραρ, οργανιζαρ ε εmιτιρ mεmορανδοσ, οφχιοσ, χαρτασ, γυιασ δε ρεmεσσασ ε ρεχοληιmεντο, 
χρονογραmασ, ατασ δε ρευνι⌡εσ; Αποιαρ α ελαβοραο δε εδιταισ, πλανιληασ, ρελατ⌠ριοσ, ταβυλα⌡εσ εστατστιχασ, 
ρεσποστασ α σολιχιταντεσ, mανυαισ ε ουτροσ δοχυmεντοσ; Αγενδαρ ρευνι⌡εσ, εϖεντοσ ε ατιϖιδαδεσ εσπεχφιχασ; 
Χοντρολαρ εστοθυε δε mατεριαλ δε εσχριτ⌠ριο, πρεενχηερ πεδιδοσ ε ενχαmινηαρ αο αλmοξαριφαδο; Ρετιραρ, 
ρεχεπχιοναρ, ενχαmινηαρ ε/ου διστριβυιρ mαλοτεσ, χορρεσπονδνχιασ ε δοχυmεντοσ διϖερσοσ; Ρεαλιζαρ 
ατενδιmεντο αο πβλιχο ιντερνο ε εξτερνο, ινχλυσιϖε εm ποστοσ εξτερνοσ; Οπεραρ σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ, βεm 
χοmο ινσεριρ, αλτεραρ, πεσθυισαρ ε γεραρ ρελατ⌠ριοσ δε δαδοσ χαδαστραισ, βανχο δε δαδοσ ε σιστεmασ εσπεχφιχοσ; 
Χολεταρ δαδοσ εξτερνοσ παρα φινσ εστατστιχοσ; Χονταταρ εmπρεσασ, οπεραδορεσ, φορνεχεδορεσ ε παρχειροσ; 
Ρεαλιζαρ ο χοντρολε δο Σιστεmα δε Προτοχολοσ παρα Ατενδιmεντο ◊ Μυνιχιπαλιδαδε; Dιγιταλιζαρ δοχυmεντοσ ε 
οργανιζαρ αρθυιϖοσ ελετρνιχοσ; Σολιχιταρ δοχυmεντοσ, ελαβοραρ νοτιφιχα⌡εσ, mενσαγενσ δε ε−mαιλ ε ρεχιβοσ; 
Πρεσταρ ασσιστνχια αοσ Αναλιστασ ε δεmαισ χολαβοραδορεσ να εξεχυο δοσ τραβαληοσ; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ 
χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Χοντρολαρ α λοχαλιζαο, τρανσφερνχια ε χλασσιφιχαο 
χοντ〈βιλ δε βενσ πατριmονιαισ ε ρεαλιζαρ ο δεσχαρτε; χοντρολαρ ο Ποολ δε ςεχυλοσ. 
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ΧΟΝΤΡΟΛΑDΟΡ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ Ε ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΕ ϑΡ 
Οπεραρ εθυιπαmεντοσ ε σιστεmασ δε χοmυνιχαο, ρεχεβενδο, ρεγιστρανδο ε ρεπασσανδο ινφορmα⌡εσ, 
ρεχλαmα⌡εσ, σολιχιτα⌡εσ ε οχορρνχιασ ρελατιϖασ αοσ σιστεmασ δε τρανσπορτε ε τρνσιτο χοντριβυινδο παρα α 
πριοριζαο δε α⌡εσ χορρετιϖασ δε ιντερϖενο νο σιστεmα δε τρανσπορτε ε τρνσιτο υρβανο; Οπεραρ 
εθυιπαmεντοσ ε σιστεmασ δε χοmυνιχαο, ρεγιστρανδο ε ρεπασσανδο ινφορmα⌡εσ, ρεχλαmα⌡εσ, σολιχιτα⌡εσ ε 
οχορρνχιασ ρελατιϖασ αοσ σιστεmασ δε τρανσπορτε ε τρνσιτο; Αχιοναρ εθυιπεσ οπεραχιοναισ εm χαmπο, 
ενχαmινηανδο ασ δεmανδασ παρα οσ ⌠ργοσ ε 〈ρεασ χοmπετεντεσ, χοντριβυινδο παρα α πριοριζαο δε α⌡εσ 
χορρετιϖασ δε ιντερϖενο νο σιστεmα δε τρανσπορτε ε τρνσιτο υρβανο; Ρεαλιζαρ αβερτυρασ δε ταλ⌡εσ παρα ασ 
ϖιατυρασ δισπονιβιλιζαδασ αοσ Αγεντεσ δε Τρανσπορτε ε Τρνσιτο εξτερνοσ; Dιστριβυιρ ασ οχορρνχιασ αοσ Αγεντεσ 
δε αχορδο χοm 〈ρεασ δε ρεσπονσαβιλιδαδε πρεεσταβελεχιδασ; Αχιοναρ ⌠ργοσ χοmπετεντεσ εm χασοσ δε ινχνδιο, 
ηοmιχδιοσ, δεντρε ουτροσ, σολιχιτανδο ασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ παρα λιβεραο δο τρνσιτο; Εφετυαρ χονταγεm 
εστατστιχα δοσ ρελατ⌠ριοσ δε τρανσπορτε ε τρνσιτο; Συβσιδιαρ ο ρεσπονσ〈ϖελ πελο σιτε δα ΕΜDΕΧ χοm ινφορmα⌡εσ 
σοβρε ασ χονδι⌡εσ δο τρνσιτο ε τρανσπορτε να χιδαδε; Ελαβοραρ πλανιληα δι〈ρια δασ οχορρνχιασ; ςισυαλιζαρ ασ 
οχορρνχιασ ατραϖσ δοσ mονιτορεσ, θυανδο ενϖιαδασ ◊ χεντραλ δε mονιτοραmεντο, ρεαλιζανδο οσ δεϖιδοσ 
ενχαmινηαmεντοσ; Ινφορmα αο Dεπαρταmεντο δε Ιmπρενσα ε Χοmυνιχαο ασ οχορρνχιασ ρελατιϖασ αο τρνσιτο 
ε τρανσπορτε; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ε ροτινασ αδmινιστρατιϖασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο 
δα φυνο. Αχοmπανηαρ ε φισχαλιζαρ α φροτα δε ϖεχυλοσ δο Παι−Σερϖιο χονφιρmανδο ο χυmπριmεντο δα 
προγραmαο δα Ορδεm δε Σερϖιο; Ρεαλιζαρ ϖισιτα τχνιχα αοσ νοϖοσ χαδαστραδοσ νο Παι−Σερϖιο; Ατενδερ ασ 
σολιχιτα⌡εσ δε υσυ〈ριοσ, mοτοριστασ δασ ϖιατυρασ ε οπεραδορεσ δα Χεντραλ 0800, ϖια ρ〈διο ου σιστεmα 
ινφορmατιζαδο ιντερνο ου χοmερχιαλ; Ρεγιστραρ οχορρνχιασ οπεραχιοναισ; Ρεmανεϕαρ υσυ〈ριοσ δασ 〈ρεασ θυανδο 
νεχεσσ〈ριο. Μονιτοραρ εm τεmπο ρεαλ α οπεραο δοσ σερϖιοσ δε τρανσπορτε πβλιχο χολετιϖο δε πασσαγειροσ νο 
mυνιχπιο δε Χαmπινασ; Ιντεραγιρ χοm οσ οπεραδορεσ νασ γαραγενσ α φιm δε σολυχιοναρ φαληασ νοσ σερϖιοσ δε 
τρανσπορτε; Ρεγιστραρ οχορρνχιασ οπεραχιοναισ; Ιντεραγιρ ε συβσιδιαρ εθυιπε οπεραχιοναλ, βεm χοmο δε γεστο, 
δα ΕΜDΕΧ χοm ινφορmα⌡εσ οριυνδασ δο σιστεmα δε mονιτοραmεντο; ςεριφιχαρ ασ οχορρνχιασ ρελαταδασ πελοσ 
υσυ〈ριοσ πορ mειο δοσ χαναισ δε ρελαχιοναmεντο δα ΕΜDΕΧ; Ρεαλιζαρ λεϖανταmεντο δε δαδοσ παρα ελαβοραο 
δε ρελατ⌠ριοσ εστατστιχοσ; ςεριφιχαρ οσ Στατυσ δασ Ρεδεσ Χεντραλιζαδασ περιοδιχαmεντε ε θυανδο χονσταταδο 
φαληασ, αχιονα α εθυιπε δε mανυτενο παρα σαναρ; ςεριφιχαρ οσ Στατυσ δασ Ρεδεσ Χεντραλιζαδασ περιοδιχαmεντε 
ε θυανδο χονσταταδο φαληασ, αχιονα α εθυιπε δε mανυτενο DΟΙΡ ου ςΙςΟ παρα σαναρ; Ρεγιστραρ τοδασ ασ 
ιντερϖεν⌡εσ σεmαφ⌠ριχασ εm πλανιληα δε χοντρολε χοm οβϕετιϖο εστατστιχο ε διρεχιοναmεντο δε mεληοριασ; 
Ρεγιστραρ εm πλανιληασ ασ φαληασ δε χοmυνιχαο δασ ρεδεσ ε φαληασ δασ βοτοειρασ, παρα αχιοναmεντο ιmεδιατο; 
Μονιτοραρ ατραϖσ δασ χmερασ δισπονϖεισ ασ χονδι⌡εσ δε τρνσιτο νοσ χρυζαmεντοσ σεmαφοριζαδοσ ε θυανδο 
χεντραλιζαδοσ προmοϖε αλτερα⌡εσ νοσ τεmποσ θυανδο ηουϖερ νεχεσσιδαδε; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ε ροτινασ 
αδmινιστρατιϖασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Ρεχεβερ ινφορmα⌡εσ ε σολιχιτα⌡εσ 
SﾗゲàáMUàI;ﾏヮﾗàさDOCぱ“ざがàケ┌;ﾐデﾗà<ゲàIﾗﾐSｷNﾛWゲàSWàデヴ;ﾐゲｷデﾗàヮ;ヴ;àヮﾗゲゲｹ┗WｷゲàｷﾐデWヴ┗WﾐNﾛWゲàゲWﾏ;aﾙヴｷI;ゲき Υτιλιζαρ ο 
mαπα χοm οσ χαδαστροσ σεmαφ⌠ριχο ατραϖσ δο προγραmα ΘΓΙΣ, παρα αυξλιο δασ ινφορmα⌡εσ ρελεϖαντεσ δοσ 
χρυζαmεντοσ παρα ασ ιντερϖεν⌡εσ σεmαφ⌠ριχασ; Ιδεντιφιχαρ ο λοχαλ ε ρεχονηεχε οσ ρεχυρσοσ δισπονϖεισ παρα α 
ιντερϖενο σεmαφ⌠ριχα; Αχιοναρ γυινχηοσ οπεραχιοναισ εm εσπερα ατραϖσ δε ρ〈διο χοmυνιχαδορ ου τελεφονε, 
ενχαmινηανδο παρα ατενδιmεντο δα ΠΜ, ΕΜDΕΧ ε ΓΜ ϖεχυλοσ θυε ποσσαm σερ ρεmοϖιδοσ αο Π〈τιο. Χοντρολαρ 
ο παινελ δε εσχαλα ιmανταδο, ονδε φισιχαmεντε mοϖιmεντα α ποσιο δε ορδεm σεθυενχιαλ δε χηαmαδα δοσ 
γυινχηοσ. Ρεχεβερ δο Ινσπετορ, α γυια δε ρεχοληα δο Αγεντε θυε προχεδευ α απρεενσο, χονφερινδο οσ δαδοσ δο 
ϖεχυλο χοm ο χαδαστρο δα ΠΡΟDΕΣΠ ε ρεγιστρα εm λιϖρο ατα ε αλερτα σοβρε ποσσϖεισ διϖεργνχιασ. Νεστεσ χασοσ, 
αχιονα ο Αγεντε θυε φεζ α απρεενσο, παρα χοmπλεmενταρ δαδοσ νο πρεενχηιδοσ; αχιοναρ α χεντραλ δα ΕΜDΕΧ, 
ΧΟΠΟΜ, ΓΜ θυανδο ο γυινχηο σε ενχοντρα χοm διφιχυλδαδεσ δε λοχαλιζαο δα σολιχιταο παρα ρεmοο. Πρεσταρ 
ινφορmα⌡εσ αοσ ατενδεντεσ, σοβρε υm ϖεχυλο θυε εστ〈 σενδο απρεενδιδο, χοmο λοχαλιζαο ε τεmπο πρεϖιστο 
δε χηεγαδα. Dιγιταρ νο ΣΙΣΠΑΤ, τοδοσ οσ δαδοσ δο ϖεχυλο απρεενδιδο, βεm χοmο δα εmπρεσα δο γυινχηο. 
Αχεσσαρ ο σιστεmα δα ΠΡΟDΕΣΠ θυανδο  αχιοναδο παρα ρεmοο δε ϖεχυλο πελα Πολχια Μιλιταρ, Γυαρδα 
Μυνιχιπαλ ε ΕΜDΕΧ, παρα χονσυλτα σε αθυελε ϖεχυλο νο ποσσυι θυαισθυερ ρεστρι⌡εσ θυε ιmπεαm συα ρεmοο 
χοmο: φυρτο, ρουβο, ϕυδιχιαλ; πρεσταρ ινφορmα⌡εσ δε αποιο αο σερϖιο δε πορταρια σοβρε ϖεχυλοσ απρεενδιδοσ. 
Ατενδερ ραmαλ τελεφνιχο, ινφορmανδο mυνχιπεσ, δελεγαχιασ, δεσπαχηαντεσ, περιχιασ, Dετραν, ετχ., σοβρε 
ϖεχυλοσ απρεενδιδοσ ε προχεδιmεντοσ β〈σιχοσ δε λιβεραο. Συπριρ οσ γυινχηειροσ δε mατεριαλ νεχεσσ〈ριο χοmο 
αδεσιϖοσ δε ρεχοληιmεντο ε φορmυλ〈ριο δε χηεχκ λιστ. Μαντερ ινφορmαδο σευ συπεριορ θυαλθυερ οχορρνχια θυε 
ποσσα πρεϕυδιχαρ ο ανδαmεντο δοσ σερϖιοσ δο σετορ. 
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ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ϑΡ 
Εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε αποιο οπεραχιοναλ ε τχνιχο εm τοδασ ασ 〈ρεασ δα εmπρεσα; Ρεαλιζαρ τραβαληοσ δε πιντυρα, 
χαρπινταρια, αλϖεναρια ε ρεγυλαγεm δε εθυιπαmεντοσ διϖερσοσ; Ρεαλιζαρ ινσταλαο ε mανυτενο ηιδρ〈υλιχα, 
mεχνιχα ε σανιτ〈ρια δε εθυιπαmεντοσ, m〈θυινασ ε mοβιλι〈ριο νασ διϖερσασ 〈ρεασ δα εmπρεσα; Χοντρολαρ, 
τρανσπορταρ ε αρmαζεναρ mατριασ ε εθυιπαmεντοσ διϖερσοσ; Εφετυαρ mενσυρα⌡εσ διϖερσασ; Χονδυζιρ ϖιατυρα 
παρα τρανσπορτε δε mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ ε /ου εθυιπεσ δε τραβαληο; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χοmπατϖεισ 
χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο; Ελαβοραρ ε εmιτιρ ρελατ⌠ριοσ ε ουτροσ δοχυmεντοσ περτινεντεσ ◊ 
〈ρεα. Εξεχυτα ατιϖιδαδεσ δε αποιο οπεραχιοναλ ρελατιϖασ ◊ mανυτενο νασ διϖερσασ 〈ρεασ δα εmπρεσα. Ρεαλιζαρ 
τραβαληοσ δε πιντυρα, χαρπινταρια, αλϖεναρια ε ρεγυλαγεm δε εθυιπαmεντοσ διϖερσοσ; Ρεαλιζαρ ινσταλαο ε 
mανυτενο ηιδρ〈υλιχα, mεχνιχα δε εθυιπαmεντοσ, m〈θυινασ ε mοβιλι〈ριο νασ διϖερσασ 〈ρεασ δα εmπρεσα; 
Χοντρολαρ, τρανσπορταρ, οργανιζαρ ε αρmαζεναρ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ διϖερσοσ; Εφετυαρ mενσυρα⌡εσ 
διϖερσασ; Ρεαλιζαρ τραβαληο εm αλτυρα εm πλαταφορmασ ελεϖατ⌠ριασ, εσχαδασ, ανδαιmεσ, εντρε ουτροσ mειοσ ε 
εθυιπαmεντοσ; Χονδυζιρ ϖιατυρα παρα τρανσπορτε δε mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ ε /ου εθυιπεσ δε τραβαληο; 
Ελαβοραρ ε εmιτιρ ρελατ⌠ριοσ ε ουτροσ δοχυmεντοσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm 
ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Οπεραρ εθυιπαmεντοσ δε mανυτενο ε δε οβρα χιϖιλ; αποιαρ ασ 
ιmπλαντα⌡εσ δε ρεδεσ δε τελεφονια ε χοmπυταδορεσ; Ρεαλιζαρ mυδανασ δε λαψουτ, ινχλυινδο mοϖιmενταο δε 
mοβιλι〈ριο ε ινσταλαο/ρεmοο δε διϖισ⌠ριασ (παινελ ε δρψωαλλ). Ρεαλιζαρ mανυτενο δε χαδειρασ ε 
εστοφαmεντοσ εm γεραλ; Ρεαλιζαρ mανυτενο δε ϕαρδιναγεm εm 〈ρεασ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δα εmπρεσα; Ρεαλιζαρ 
α ιmπλανταο, mανυτενο ε ρεmοο δε αβριγοσ (χοβερτυρα, χολυνασ, χαλαδασ), βεm χοmο χολοχαο ε 
ρετιραδα δε ϖιδροσ ε αδεσιϖοσ; Ιmπλανταρ ραmπασ δε αχεσσιβιλιδαδε (πρ−mολδαδασ ου χονστρυδασ νο λοχαλ) ε 
δισποσιτιϖοσ δε προτεο χοντνυα に γραδισ; Ρεαλιζαρ α οπεραο ε mανυτενο δα m〈θυινα δε πιντυρα δε σολο; 
Χονφεχχιοναρ, ρεαλιζαρ mανυτενο ε ιmπλανταο δε πρισmασ, γαβαριτοσ, πλαχασ, πονταλετεσ ε εντρε ουτρασ 
εστρυτυρασ νεχεσσ〈ριασ; Ιmπλανταρ ε ρετιραρ φαιξασ εδυχατιϖασ, δε σιναλιζαο ε ουτρασ ινφορmα⌡εσ δασ ϖιασ; 
Εξεχυταρ τοδο ο προχεσσο δε ϖιστορια/ινσπεο να εντραδα ε σαδα δε ϖεχυλοσ δο Π〈τιο; Εφετυαρ χηεχκ λιστ διϖερσοσ 
ε ρεγιστραρ ασ αϖεριγυα⌡εσ εm σιστεmα ινφορmατιζαδο; Οπεραρ Εmπιληαδειρα; Οργανιζαρ ε mανοβραρ ϖεχυλοσ δε 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο Π〈τιο; Χονδυζιρ ο εmβαρθυε ε δεσεmβαρθυε δε ϖεχυλοσ νο γυινχηο; Χονδυζιρ ϖιατυρα παρα 
ο τρανσπορτε δε mατεριαισ εντρε οσ διϖερσοσ δεπ⌠σιτοσ δα ΕΜDΕΧ ε 〈ρεασ ρεθυισιταντεσ δε mατεριαισ; Ατενδερ ο 
πβλιχο ε οσ διϖερσοσ mειοσ δε χοmυνιχαο ε πρεσταρ ινφορmα⌡εσ σοβρε ϖεχυλοσ απρεενδιδοσ. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΑ ΜΟΒΙΛΙDΑDΕ ΥΡΒΑΝΑ ϑΡ 
Ατενδερ σολιχιτα⌡εσ δοσ mυνχιπεσ ρελατιϖασ ◊ mοβιλιδαδε υρβανα (τρνσιτο, τρανσπορτε, mοβιλι〈ριο υρβανο, 
οβρασ, εϖεντοσ, σιναλιζα⌡εσ ϖι〈ριασ ετχ); ςιστοριαρ, αχοmπανηαρ ε αποιαρ α εξεχυο δε οβρασ διϖερσασ θυε 
ιmπαχτεm ο τρνσιτο ε τρανσπορτε δο mυνιχπιο; Οπεραρ εθυιπαmεντοσ εσπεχφιχοσ νασ mεδι⌡εσ γεοmτριχασ; 
Εφετυαρ χ〈λχυλοσ αναλτιχοσ, νιϖελαmεντο δε ϖιασ, δε σεχ⌡εσ ε περφισ λονγιτυδιναισ; Ελαβοραρ χροθυισ ε προϕετοσ 
χονσιδερανδο ο εντορνο, γεοmετρια, ϖολυmε ϖειχυλαρ, εστατστιχα δε αχιδεντεσ, δοσ λοχαισ, δεντρε ουτροσ; Αναλισαρ 
ε εmιτιρ παρεχερ δε εσχολασ ε εσταχιοναmεντοσ πριϖαδοσ. Εφετυαρ χονταγενσ ϖειχυλαρεσ εm χαmπο, ελαβορανδο 
πλανιληασ; Ελαβοραρ δοχυmεντο χοm ινφορmα⌡εσ δοσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλανταο; Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ 
δε οχορρνχιασ εm οβρασ ε εϖεντοσ; Ρεαλιζαρ ιντερφαχε χοm ασ οπεραδορασ δο τρανσπορτε πβλιχο; Dεφινιρ α 
νεχεσσιδαδε ε διστριβυιο δε mοβιλι〈ριο υρβανο; Αποιαρ ασ ατιϖιδαδεσ τχνιχασ ινερεντεσ ◊ γεστο δοσ διφερεντεσ 
τιποσ δε τρανσπορτε δε πασσαγειροσ δεντρο δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ θυαντο αοσ τραϕετοσ, φροτα, ποντοσ δε 
παραδα, τιποσ δε ϖεχυλοσ δεντρε ουτροσ; Ατυαρ να προγραmαο δασ λινηασ δα ρεδε δε τρανσπορτε πβλιχο; 
Εφετυαρ, ταβυλαρ ε αϖαλιαρ πεσθυισασ διϖερσασ; Αϖαλιαρ οσ τραϕετοσ δασ λινηασ δο τρανσπορτε, ςιστοριαρ ε αϖαλιαρ ασ 
χονδι⌡εσ δοσ ποντοσ δε παραδα παρα εmβαρθυε ε δεσεmβαρθυε δε πασσαγειροσ; ςεριφιχαρ, οργανιζαρ, αλιmενταρ 
ε αναλισαρ ρελατ⌠ριοσ δε αχιδεντεσ δε τρνσιτο, χονδι⌡εσ δε τρ〈φεγο, ινφραεστρυτυρα ου ουτροσ χορρελατοσ ◊ 〈ρεα; 
Εmιτιρ ρεσυmο ε βαλανο δασ εστατστιχασ δοσ αχιδεντεσ δε τρνσιτο; Χαδαστραρ ιmαγενσ δε ινφρα⌡εσ δε αϖανο 
δε σιναλ ϖερmεληο ε εξχεσσο δε ϖελοχιδαδε; Ρεαλιζαρ αν〈λισε τχνιχα δασ ιmαγενσ ϖαλιδαδασ; Οπεραρ ε mονιτοραρ 
σινχρονισmο σεmαφ⌠ριχο; Εmιτιρ ΑΙΤΠ (Αυτο Ινφραο δε Τρανσπορτε Πβλιχο); Ρεαλιζαρ χορρεο δε ΑΙΤσ/ΑΙΤΠσ 
ελετρνιχοσ ε mανυαισ; ϖαλιδαρ ΑΙΤσ/ΑΙΤΠσ; εξχλυιρ ΑΙΤσ/ΑΙΤΠσ; Ρεαλιζαρ α αυδιτορια δε ιmαγενσ χαπταδασ πορ 
εθυιπαmεντο ελετρνιχο; Ατυαλιζα αρθυιϖοσ εσπεχφιχοσ νο σιστεmα δε mυλτασ; Εφετυαρ τεστεσ δε χαmπο, 
αναλισανδο ο φυνχιοναmεντο δοσ εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ; Αχοmπανηαρ αφερι⌡εσ δοσ εθυιπαmεντοσ; Αγενδαρ 
αλτερα⌡εσ προϖισ⌠ριασ να λοχαλιδαδε δοσ ποντοσ δε τ〈ξισ εm φυνο δε εϖεντοσ; Dεφινιρ ασ περmισσ⌡εσ ρεφερεντεσ 
αοσ ποντοσ δε τ〈ξισ ε πρεπαρα προχεδιmεντο παρα αδεθυα⌡εσ δε ρεmανεϕαmεντο; Αυξιλιαρ να ελαβοραο δε 
mινυτασ δε ρεσολυ⌡εσ, δεχρετοσ ε λεισ, υτιλιζανδο οσ χονηεχιmεντοσ αδθυιριδοσ ε ιδεντιφιχανδο ασ νεχεσσιδαδεσ 
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δε ρεγυλαmενταο λεγαλ; Ελαβοραρ προγραmαο δι〈ρια, mεδιαντε α σολιχιταο δοσ υσυ〈ριοσ δο Παι−Σερϖιο; 
Εmιτιρ Ορδενσ δε Σερϖιο; Αχοmπανηαρ οπεραχιοναλmεντε α προγραmαο δασ Ορδενσ δε Σερϖιο; Ρεαλιζαρ 
αν〈λισε τχνιχα δασ σολιχιτα⌡εσ εm χονφορmιδαδε ◊ λεγισλαο ϖιγεντε; Αναλισαρ χοντρατο δε σερϖιο εm 
χονφορmιδαδε ◊ λεγισλαο εm ϖιγορ, παρα ο τρανσπορτε; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ 
παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Dεσενϖολϖε ατιϖιδαδεσ τχνιχασ νο mβιτο δα mοβιλιδαδε υρβανα ρελαχιοναδασ ◊ 
λογστιχα, προϕετοσ ϖι〈ριοσ ε εδιφιχα⌡εσ. Ατενδερ σολιχιτα⌡εσ ε πρεσταρ ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊ mοβιλιδαδε 
υρβανα αοσ mυνχιπεσ; Ελαβοραρ χροθυισ ε προϕετοσ; Ρεαλιζαρ πεσθυισασ ε ϖιστοριασ εm χαmπο; Χονφεριρ 
δοχυmενταο, χαδαστραρ δαδοσ ε εmιτιρ δοχυmεντοσ εσπεχφιχοσ δα 〈ρεα; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ε ροτινασ 
αδmινιστρατιϖασ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Εφετυαρ χ〈λχυλοσ αναλτιχοσ, mεδι⌡εσ 
γεοmτριχασ; νιϖελαmεντο δε ϖιασ, δε σεχ⌡εσ ε περφισ λονγιτυδιναισ; Αναλισαρ, χορριγιρ ε απροϖαρ προϕετο δε λαψουτ 
εξτερνο ε ιντερνο δε νιβυσ υρβανο (χοmυνιχαο ϖισυαλ), ενχαmινηαδο πελασ ενχαρροαδορασ, παρα απροϖαο 
αντεσ δε εξεχυο δο προϕετο (πιντυρα); Ελαβοραρ, ατυαλιζαρ ε χορριγιρ Μανυαισ δε Παδρονιζαο δα Χοmυνιχαο 
ςισυαλ ε Εσπεχιφιχαο Τχνιχα δοσ ςεχυλοσ δοσ Σερϖιοσ − Χονϖενχιοναλ, Αλτερνατιϖο, ΠΑΙ, Τ〈ξι, Τ〈ξι Εξεχυτιϖο, 
Χορυϕο, ετχ; ςιστοριαρ ϖεχυλοσ νοϖοσ ε υσαδοσ παρα αδεθυαο ε/ου ϖινχυλαο νο σιστεmα; Ρεαλιζαρ δε ϖιστοριασ 
εm εσταβελεχιmεντοσ διϖερσοσ ε οριενταρ οσ υσυ〈ριοσ σοβρε αδεθυα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ; Ρεαλιζαρ ο λεϖανταmεντο 
τοπογρ〈φιχο (mεδιδα − τρενα) παρα διmενσιοναmεντο δε mοβιλι〈ριο πβλιχο; Εφετυαρ δεmαρχαο δε οβρασ δε 
αχεσσιβιλιδαδε δοσ προϕετοσ α σερεm ιmπλανταδοσ; Αχοmπανηαρ, ϖιστοριαρ, οριενταρ ασ οβρασ νο σιστεmα ϖι〈ριο, δε 
ρεχονφιγυραο γεοmτριχα, αχεσσιβιλιδαδε, χιχλοϖιασ, σιναλιζαο ετχ. Αχοmπανηαρ ε αποιαρ ο προχεσσο ασ 
περmισσ⌡εσ ρεφερεντεσ αοσ ποντοσ δε τ〈ξισ ε πρεπαραρ προχεδιmεντο παρα αδεθυα⌡εσ δε ρεmανεϕαmεντο; 
Ελαβοραρ ε αδmινιστραρ ο χαδαστρο δα Φροτα Πατριmονιαλ δο Σιστεmα δε Τρανσπορτε Χολετιϖο Πβλιχο, χοντρολανδο 
ϖινχυλα⌡εσ, δεσϖινχυλα⌡εσ ε ιρρεγυλαριδαδεσ, ατραϖσ δα αϖαλιαο δε σολιχιτα⌡εσ, ελαβοραο δε αυτοριζα⌡εσ 
ε δεχλαρα⌡εσ, υτιλιζαο δε χριτριοσ τχνιχοσ ε οβσερϖνχια δα λεγισλαο περτινεντε, ατραϖσ αινδα δε πλανιληασ 
ελετρνιχασ ε εδιτορεσ δε τεξτο, ϖισανδο αδmινιστραρ εσσα φροτα; Αχοmπανηαρ ρελατ⌠ριοσ δε χοmυνιχαο ε δε 
δεϖολυο δε χαρτ⌡εσ εσπεχιαισ δο Σερϖιο Αλτερνατιϖο δο Σιστεmα δε Τρανσπορτε Πβλιχο Χολετιϖο, ατραϖσ δε 
πλανιληασ ελετρνιχασ ε δα υτιλιζαο δε χριτριοσ τχνιχοσ, ϖισανδο δετεχο ε χορρεο δε φαληασ; Γεραρ ε 
δισπονιβιλιζαρ ρελατ⌠ριοσ δα θυαντιδαδε δε πασσαγειροσ τρανσπορταδοσ ε ϖεχυλοσ θυε οπεραραm νο Σερϖιο 
Αλτερνατιϖο δο Σιστεmα δε Τρανσπορτε Πβλιχο Χολετιϖο, ατραϖσ δε σιστεmα ινφορmατιζαδο ε δα υτιλιζαο δε 
χριτριοσ τχνιχοσ, ϖισανδο αλιmενταρ δαδοσ παρα ο προχεσσο δε χ〈λχυλο δα ρεmυνεραο δι〈ρια δεσσε σερϖιο; 
Εmιτιρ ΑΙΤΠ (Αυτο δε Ινφραο δε Τρανσπορτε Πβλιχο), πορ mειο δε σιστεmα ινφορmατιζαδο ε δα υτιλιζαο δε 
χριτριοσ τχνιχοσ ε οβσερϖνχια δα λεγισλαο περτινεντε; Εξεχυταρ ϖιστορια αο ατενδιmεντο πβλιχο πρεσταδο 
πελα Τρανσυρχ, ρεφερεντε ◊ χοmερχιαλιζαο δο Βιληετε ∨νιχο Χοmυm, ςαλε Τρανσπορτε, Εσχολαρ, Γρατυιτο ε Ιδοσο, 
ατραϖσ δε φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο δεστιναδο παρα εσσε φιm, ϖισανδο ο λεϖανταmεντο δε δαδοσ εστατστιχοσ ε α 
ιδεντιφιχαο δε προβλεmασ/ιρρεγυλαριδαδεσ; Προmοϖερ αλτερα⌡εσ προϖισ⌠ριασ να λοχαλιδαδε δοσ ποντοσ δε τ〈ξισ 
εm φυνο δε εϖεντοσ; Τοδασ ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δο χαργο; Πεσθυισαρ α νεχεσσιδαδε ε προπορ α διστριβυιο δε 
mοβιλι〈ριο υρβανο; Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ τχνιχασ ινερεντεσ ◊ γεστο δοσ διφερεντεσ τιποσ δε τρανσπορτε δε 
πασσαγειροσ δεντρο δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ θυαντο αοσ τραϕετοσ, φροτα, ποντοσ δε παραδα, τιποσ δε ϖεχυλοσ, 
εντρε ουτροσ; Αποιαρ ασ αν〈λισεσ ρεφερεντεσ ◊ απροϖαο δε νοϖοσ εmπρεενδιmεντοσ; Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ 
ρεφερεντεσ α ινφορmα⌡εσ γεορρεφερενχιαδασ δο mυνιχπιο; Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ αο 
αχοmπανηαmεντο δασ διϖερσασ τεχνολογιασ θυε ενϖολϖεm ο σιστεmα δε τρανσπορτε, ταισ χοmο ϖειχυλαρεσ, ΙΤΣ ε 
ουτροσ; Χολεταρ, mαντερ ε ατυαλιζαρ βανχο δε δαδοσ ρελατιϖο αο εσπαο υρβανο, σιστεmα ϖι〈ριο, δε τρνσιτο ε 
τρανσπορτε δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ; Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ ρεφερεντεσ ◊σ λινηασ θυε χοmπ⌡εm α ρεδε δε 
τρανσπορτε πβλιχο δε Χαmπινασ; Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ ◊ ΕΜDΕΧ θυε ενϖολϖαm οσ δεmαισ mοδαισ 
δε τρανσπορτε δο mυνιχπιο. Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ τχνιχασ ινερεντεσ ◊ γεστο δοσ διφερεντεσ τιποσ δε 
τρανσπορτε δε πασσαγειροσ δεντρο δο mυνιχπιο δε Χαmπινασ θυαντο αοσ τραϕετοσ, φροτα, ποντοσ δε παραδα, τιποσ 
δε ϖεχυλοσ, εντρε ουτροσ; Εφετυαρ, ταβυλαρ ε διϖυλγαρ πεσθυισασ; Αποιαρ ασ αν〈λισεσ ρεφερεντεσ ◊ απροϖαο δε 
νοϖοσ εmπρεενδιmεντοσ; Ρεαλιζαρ περχιασ εm αχιδεντεσ mεδιαντε αχοmπανηαmεντο δε υm Αναλιστα; 
Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ ρεφερεντεσ α ινφορmα⌡εσ γεορρεφερενχιαδασ δο mυνιχπιο; Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ 
ρελαχιοναδασ ◊ προσπεχο, αχοmπανηαmεντο ε εστυδο δασ διϖερσασ ινοϖα⌡εσ, τεχνολογιασ, σοφτωαρεσ ε 
προχεσσοσ θυε ενϖολϖεm ο σιστεmα δε τρνσιτο ε τρανσπορτε; ςεριφιχαρ, οργανιζαρ, αλιmενταρ, εξτραιρ ε χοmπαρα 
δαδοσ δε ρελατ⌠ριοσ δε αχιδεντεσ δε τρνσιτο, χονδι⌡εσ δε τρ〈φεγο, ινφρα−εστρυτυρα ου ουτροσ; Χολεταρ, mαντερ ε 
ατυαλιζαρ βανχο δε δαδοσ ρελατιϖο αο εσπαο υρβανο, σιστεmα ϖι〈ριο, δε τρνσιτο ε τρανσπορτε δο mυνιχπιο δε 
Χαmπινασ; Ρεαλιζαρ χολετα ε διγιταλιζαο δε Βολετινσ δε Οχορρνχια δε αχιδεντεσ δε τρνσιτο δα Πολχια Μιλιταρ; 
Εφετυαρ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ ◊ γεστο δοσ δαδοσ δε αχιδενταλιδαδε δε τρνσιτο δε Χαmπινασ, ε ◊ γεστο δα βασε 
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δε δαδοσ γεορρεφερενχιαδοσ νο mυνιχπιο δε Χαmπινασ; Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ ◊ ΕΜDΕΧ θυε 
ενϖολϖαm οσ δεmαισ mοδαισ δε τρανσπορτε δο mυνιχπιο. Πρεσταρ συπορτε τχνιχο εm ρελατ⌠ριοσ γερενχιαισ ε δο 
σιστεmα δε Τρανσπορτε Πβλιχο; Ρεχεβερ, προχεσσαρ ε αναλισαρ οσ ΑΙΤΠσ παρα ενχαmινηαρ α DΦΦ_Ι; Αναλισαρ, 
ελαβοραρ, ϖεριφιχαρ, οργανιζαρ δοχυmεντοσ ε αλιmενταρ βανχο δε δαδοσ, εξτραινδο ινφορmα⌡εσ δοσ ρελατ⌠ριοσ δε 
φισχαλιζαο δε τρανσπορτε; Πρεσταρ συπορτε ασ εθυιπεσ δε χαmπο ατραϖσ δε φαιξα εξχλυσιϖα εm ραδιο δε 
χοmυνιχαο ϖεριφιχανδο εm πλανιληα εσπεχιφιχα δε χαδα mοδαλιδαδε; Αναλισαρ ε ενχαmινηαρ δοχυmεντοσ α 
εθυιπε δε χαmπο παρα φισχαλιζαρ ε ρεσπονδερ αοσ mυνχιπεσ ασ ρεχλαmα⌡εσ χοm ασ α⌡εσ τοmαδασ; Ελαβοραρ 
δεσχριτιϖο οπεραχιοναλ δε οβρα ε εϖεντο; Ατενδερ σολιχιτα⌡εσ δε ρεϖισο σεmαφ⌠ριχα, πρεστανδο ινφορmα⌡εσ 
πορ εσχριτο; Εφετυαρ mεδιδασ γεοmτριχασ παρα ελαβοραο δε προϕετο σεmαφ⌠ριχο ε δε φισχαλιζαο ελετρνιχα; 
Οπεραρ προγραmασ σεmαφ⌠ριχοσ ατραϖσ δε σοφτωαρε εσπεχφιχοσ παρα α χοmυνιχαο ον−λινε εντρε χοντρολαδορεσ 
δασ ρεδεσ; Μονιτοραρ ο τρνσιτο ε ρεαλιζαρ αλτερα⌡εσ δο τεmπο σεmαφ⌠ριχο ϖια χεντραλ ε λοχαλ; Αυδιταρ ιmαγενσ 
ρελαχιοναδασ ◊ φισχαλιζαο ελετρνιχα;  Χαδαστραρ ε ρεαλιζαρ αν〈λισε τχνιχα δασ ιmαγενσ ϖαλιδαδασ; Ρεαλιζαρ α 
εmισσο ε α χορρεο δε ΑΙΤσ/ΑΙΤΠσ ελετρνιχοσ ε mανυαισ; ϖαλιδαο δε ΑΙΤσ/ΑΙΤΠσ; εξχλυσο δε ΑΙΤσ/ΑΙΤΠσ; 
ςεριφιχαρ δαδοσ δε ϖεχυλοσ ε οπεραδορεσ χαδαστραδοσ νο σιστεmα ε τρανσmιτιρ αοσ αγεντεσ εm χαmπο. Εξεχυταρ 
α προγραmαο δο τρανσπορτε αχεσσϖελ πορτα α πορτα απλιχανδο εστρατγιασ θυε χοmπατιβιλιζεm οσ ρεχυρσοσ ε ασ 
δεmανδασ. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ ϑΡ 
Πρεσταρ ασσιστνχια να αδmινιστραο δα ρεδε δε χοmπυταδορεσ, συπορτε αοσ υσυ〈ριοσ νοσ ασπεχτοσ δε ηαρδωαρε 
ε σοφτωαρε ε δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ ου απλιχα⌡εσ; Εφετυαρ ο ατενδιmεντο αοσ υσυ〈ριοσ εm πριmειρο νϖελ 
παρα ρεσολυο δε οχορρνχιασ δε ινφραεστρυτυρα, ηαρδωαρε ε σοφτωαρε, διαγνοστιχανδο ε σολυχιονανδο δεφειτοσ; 
Φαζερ λεϖανταmεντο δασ mοϖιmεντα⌡εσ ε α⌡εσ ρεαλιζαδασ νοσ εθυιπαmεντοσ παρα α υνιδαδε δε Πατριmνιο; 
Οργανιζαρ χαβεαmεντοσ δε ρεδε, χριπαγεm δε χονεχτορεσ ε ταρεφασ ρελατιϖασ ◊ mανυτενο ε ινσταλαο δε 
ινφραεστρυτυρασ; Ρεθυισιταρ mανυτενο δε ηαρδωαρεσ εm ασσιστνχιασ αυτοριζαδασ; Αυξιλιαρ να χριαο δε βανχο 
δε δαδοσ παρα δεσενϖολϖιmεντο δε απλιχα⌡εσ ου σιστεmασ; Dαρ ασσιστνχια αοσ Αναλιστασ να εσπεχιφιχαο δε 
απλιχα⌡εσ ου σιστεmασ; Dεσενϖολϖερ, mαντερ ε ατυαλιζαρ σιστεmασ ε απλιχα⌡εσ; Εφετυαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο εξερχχιο δα φυνο. Πρεστα ασσιστνχια να αδmινιστραο δα ρεδε δε 
χοmπυταδορεσ, συπορτε αοσ υσυ〈ριοσ νοσ ασπεχτοσ δε ηαρδωαρε ε σοφτωαρε ε δεσενϖολϖε σιστεmασ ου απλιχα⌡εσ. 
Εφετυαρ ο ατενδιmεντο αοσ υσυ〈ριοσ εm πριmειρο νϖελ παρα ρεσολυο δε οχορρνχιασ δε ινφραεστρυτυρα, 
ηαρδωαρε ε σοφτωαρε, διαγνοστιχανδο ε σολυχιονανδο δεφειτοσ; Φαζερ λεϖανταmεντο δασ mοϖιmεντα⌡εσ ε α⌡εσ 
ρεαλιζαδασ νοσ εθυιπαmεντοσ παρα α υνιδαδε δε Πατριmνιο; Οργανιζαρ χαβεαmεντοσ δε ρεδε, χριmπαγεm δε 
χονεχτορεσ ε ταρεφασ ρελατιϖασ ◊ mανυτενο ε ινσταλαο δε ινφραεστρυτυρασ; Ρεθυισιταρ mανυτενο δε 
ηαρδωαρεσ εm ασσιστνχιασ αυτοριζαδασ; Αυξιλιαρ να χριαο δε βανχο δε δαδοσ παρα δεσενϖολϖιmεντο δε 
απλιχα⌡εσ ου σιστεmασ; Dαρ ασσιστνχια αοσ Αναλιστασ να εσπεχιφιχαο δε απλιχα⌡εσ ου σιστεmασ; Dεσενϖολϖερ, 
mαντερ ε ατυαλιζαρ σιστεmασ ε απλιχα⌡εσ; Εφετυαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χοmπατϖεισ χοm ασ εξιγνχιασ παρα ο 
εξερχχιο δα φυνο.  


