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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 01/2019 に ΙΦΡΡ, DΕ 28 DΕ ΑΓΟΣΤΟ DΕ 2019 
 ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ−ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

 
Α Ρειτορα δο Ινστιτυτο Φεδεραλ δε Εδυχαο, Χινχια ε Τεχνολογια δε Ροραιmα − ΙΦΡΡ, νο υσο δε συασ 

ατριβυι⌡εσ λεγαισ χονφεριδασ πορ mειο δο Dεχρετο ΜΕΧ, πυβλιχαδο νο DΟΥ δε 19 δε ουτυβρο δε 2016, ε, 

τενδο εm ϖιστα ο δισποστο νο Αρτιγο 37, ινχισο ΙΙ, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δο Βρασιλ, χοm ρεδαο δαδα πελα 

Εmενδα Χονστιτυχιοναλ ν≡ 19, δε 1988, ο Dεχρετο ν≡ 7.312, δε 22/09/2010, πυβλιχαδο νο DΟΥ δε 

23/09/2010; ασ αλτερα⌡εσ δαδασ πελο Dεχρετο ν≡ 8.259, δε 29/05/2014, πυβλιχαδο νο DΟΥ δε 30/05/2014, 

α Πορταρια/ΜΕΧ ν≡ 926, δε 10/09/2015, πυβλιχαδα νο DΟΥ δε 11/09/2015, ε δε αχορδο χοm ασ νορmασ 

εσταβελεχιδασ πελο Dεχρετο ν≡ 9.739, δε 28/03/2019 ε πελα Πορταρια/ΜΕΧ ν≡ 243, δε 03/03/2011, πυβλιχαδα 

νο DΟΥ δε 04/03/2011, τορνα πβλιχο α αβερτυρα δε ινσχρι⌡εσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο δε Προϖασ ε Ττυλοσ 

παρα προϖιmεντο δε χαργοσ δε Τ⊃ΧΝΙΧΟ−ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, δε θυε τρατα α Λει ν≡ 11.091, 

δε 12 δε ϕανειρο δε 2005, οβσερϖαδοσ οσ τερmοσ δα Λει ν≡. 8.112, δε 11 δε δεζεmβρο δε 1990, πυβλιχαδα νο 

DΟΥ δε 12 δε δεζεmβρο δε 1990, ε συασ αλτερα⌡εσ, παρα ο Θυαδρο Περmανεντε δεστε Ινστιτυτο Φεδεραλ ε 

λοταο εm θυαισθυερ δοσ σευσ χαmπι ου εm ουτρασ Υνιδαδεσ θυε ποσσαm σερ ιmπλανταδασ δεντρο δο πραζο 

δε ϖαλιδαδε δεστε χονχυρσο, χονφορmε νεχεσσιδαδε ε δετερmιναο δο ΙΦΡΡ, βεm χοmο δασ νορmασ ε 

χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε σευσ Ανεξοσ. 

1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ, σευσ ανεξοσ ε εϖεντυαισ ρετιφιχα⌡εσ, ε εξεχυταδο 

πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ DΕ DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ, ΧΥΛΤΥΡΑΛ Ε ΑΣΣΙΣΤΕΝΧΙΑΛ ΝΑΧΙΟΝΑΛ に ΙDΕΧΑΝ, 

ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ ε χορρειο ελετρνιχο χονχυρσο.ΙΦΡΡ≅ιδεχαν.οργ.βρ. 

1.2. Ασ ϖαγασ σερο δε αmπλα χονχορρνχια, οβσερϖαδα α ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα πεσσοασ χοm 

δεφιχινχια ε αυτοδεχλαραδασ νεγροσ, χονφορmε δισποστο νο ιτεm 4 δεστε Εδιταλ. 

1.3 Ο Χονχυρσο Πβλιχο χοmπρεενδερ〈 εξαmε δε ηαβιλιδαδεσ ε χονηεχιmεντοσ, mεδιαντε απλιχαο 

δε προϖασ οβϕετιϖασ δε mλτιπλα εσχοληα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, βεm χοmο.  

1.4 Τοδασ ασ προϖασ πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ σερο ρεαλιζαδασ εξχλυσιϖαmεντε να χιδαδε δε Βοα ςιστα/ΡΡ. 

1.5 Α αϖαλιαο δοσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm χοm δεφιχινχια ε ο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο 

δα χονδιο δεχλαραδα παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ σερο, ταmβm, 

ρεαλιζαδοσ εξχλυσιϖαmεντε να χιδαδε δε Βοα ςιστα/ΡΡ. 

1.6. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ νο χονχυρσο, δαδοσ οσ χριτριοσ δε οπορτυνιδαδε ε 

χονϖενινχια, σερο χονϖοχαδοσ ατραϖσ δε πυβλιχαο νο σιτε ωωω.ιφρρ.εδυ.βρ, οβεδεχιδα ριγοροσαmεντε α 

ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

1.8. Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συβορδιναδοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο ∨νιχο δοσ Σερϖιδορεσ Χιϖισ δα 

Υνιο, δασ Αυταρθυιασ ε δασ Φυνδα⌡εσ Πβλιχασ Φεδεραισ, Λει ν≡ 8.112, δε 11 δε δεζεmβρο δε 1990, ε 

αλτερα⌡εσ. 

1.9 Παρα τοδοσ οσ φινσ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 χονσιδεραδο ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βοα ςιστα/ΡΡ, 

ινχλυσιϖε παρα ασ ινσχρι⌡εσ W ヮ;ヴ; デﾗSﾗゲ ﾗゲ ｷデWﾐゲ ﾐﾗゲ ケ┌;ｷゲ ｴﾗ┌┗Wヴ ﾏWﾐN?ﾗ ゲﾗHヴW さｴﾗヴ=ヴｷﾗ ﾉﾗI;ﾉざく 
 

2. DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ  

2.1 DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ Ε ΤΟΤΑΙΣ DΕ ςΑΓΑΣ 

 

2.1.1 ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ ΧΑΡΓΟ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                        

            

2 

ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

ℑΡΕΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ 

Μ⊆ΝΙΜΟΣ 
ΧΛΑΣΣΕ 

ΤΟΤΑΛ 

DΕ 

ςΑΓΑΣ 

ςΑΓΑΣ ΑΜΠΛΑ 

ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 

ςΑΓΑΣ 

ΠΑΡΑ 

ΝΕΓΡΟΣ 

ςΑΓΑΣ 

ΠΑΡΑ 

ΠΧD 

ΧΑDΑΣΤΡΟ 

ΡΕΣΕΡςΑ (∗) 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ DΕ 

ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο  

Ενσινο Μδιο 

Προφισσιοναλιζαντε 

ου Μδιο Χοmπλετο 

D 06 04 01 01 19 

ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑDΟΡ  

Χυρσο Συπεριορ εm 

Αδmινιστραο + 

Ρεγιστρο νο Χονσεληο 

χοmπετεντε (∗∗∗) 

Ε 03 02 01 − 11 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ DΕ ΑΛΥΝΟ 
Ενσινο Μδιο 

Χοmπλετο 
Χ 01 01 − − 04 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ 

ΑΓΡΟΠΕΧΥℑΡΙΑ  

 

Ενσινο mδιο 

προφισσιοναλιζαντε εm 

Αγροπεχυ〈ρια ου 

Ενσινο Μδιο 

χοmπλετο + Χυρσο 

Τχνιχο εm 

Αγροπεχυ〈ρια 

εξπεδιδο πορ 

ινστιτυιο δε ενσινο 

ρεχονηεχιδα πελο 

ΜΕΧ. 

D 01 01 − − 04 

 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ 

ΛΑΒΟΡΑΤΡΙΟ / 

ΑΘΥΙΧΥΛΤΥΡΑ 

 

Μδιο 

Προφισσιοναλιζαντε ου 

Μδιο Χοmπλετο + 

Χυρσο Τχνιχο εm 

Αθυιχυλτυρα 

D 01 01 − − 04 

 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΑ 

ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο 

 

Ενσινο Μδιο 

Προφισσιοναλιζαντε ου 

Μδιο Χοmπλετο + 

Χυρσο Τχνιχο εm 

Ελετρνιχα χοm νφασε 

εm Σιστεmασ 

Χοmπυταχιοναισ (∗) ου 

Χυρσο Τχνιχο χοντιδο 

νο ειξο Τεχνολ⌠γιχο δε 

Ινφορmαο ε 

Χοmυνιχαο (∗) 

D 01 01 − − 04 

 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ  

 

Χυρσο Συπεριορ εm 

Σερϖιο Σοχιαλ + 

Ρεγιστρο νο Χονσεληο 

χοmπετεντε (∗∗∗) 

Ε 01 01 − − 04 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

ΑΥDΙΤΟΡ 

Χυρσο Συπεριορ εm 

Εχονοmια, Dιρειτο ου 

Χινχιασ Χοντ〈βεισ. 

Ε 01 01 − − 04 

ΕΧΟΝΟΜΙΣΤΑ 

Χυρσο Συπεριορ εm 

Χινχιασ Εχονmιχασ + 

Ρεγιστρο νο Χονσεληο 

χοmπετεντε (∗∗∗). 

Ε 01 01 − − 04 

ΠΕDΑΓΟΓΟ 
Χυρσο Συπεριορ εm 

Πεδαγογια (∗∗∗) 
Ε 01 01 − − 04 

 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΑΣΣΥΝΤΟΣ 

ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΙΣ 

 

Χυρσο Συπεριορ εm 

Πεδαγογια ου 

Λιχενχιατυρασ (∗∗∗) 

Ε 01 01 − − 04 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ DΕ 

ςΑΓΑΣ ΕΦΕΤΙςΑΣ 
15 

ΤΟΤΑΛ DΕ ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ 

ΧΑDΑΣΤΡΟ ΡΕΣΕΡςΑ 
66 

(∗) Χατ〈λογο Ναχιοναλ δε Χυρσοσ Τχνιχοσ 

(∗∗) Χατ〈λογο Ναχιοναλ δε Χυρσοσ Συπεριορεσ δε Τεχνολογια 

(∗∗∗) Ρεφερενχιαισ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ δοσ Χυρσοσ δε Βαχηαρελαδο ε Λιχενχιατυρα. 

(∗∗∗∗) Ο ρεφεριδο χαδαστρο ρεσερϖα οβεδεχερ〈 αοσ θυαντιτατιϖοσ m〈ξιmοσ δε χανδιδατοσ απροϖαδοσ, δε αχορδο χοm ο δεχρετο ν≡ Dεχρετο ν≡ 9.739, 

δε 28/03/2019, χονφορmε ταβελα δο ιτεm 12.2, δεστε Εδιταλ. 

2.2. DΑΣ ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΧΑΡΓΟ 
2.2.1. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ ΧΑΡΓΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

(ΤΑΕ): 
 
2.2.1.1. Ασσιστεντε δε Αλυνο: Ασσιστιρ ε οριενταρ οσ αλυνοσ νο ασπεχτο δε δισχιπλινα, λαζερ, σεγυρανα, 

σαδε, ποντυαλιδαδε ε ηιγιενε, δεντρο δασ δεπενδνχιασ εσχολαρεσ. Ασσιστιρ ο χορπο δοχεντε νασ υνιδαδεσ 
διδ〈τιχο πεδαγ⌠γιχασ χοm οσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ ε εξεχυο δε συασ ατιϖιδαδεσ. Αυξιλιαρ νασ ατιϖιδαδεσ δε 
ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. Υτιλιζαρ ρεχυρσοσ δε ινφορm〈τιχα. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ δε mεσmα νατυρεζα ε 
νϖελ δε χοmπλεξιδαδε ασσοχιαδασ αο αmβιεντε οργανιζαχιοναλ. 

 
2.2.1.2. Ασσιστεντε εm Αδmινιστραο: Εξεχυταρ σερϖιοσ δε αποιο νασ 〈ρεασ δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ, 

αδmινιστραο, mατεριαισ, πατριmνιο, οραmεντ〈ρια, φινανχειρα ε λογστιχα; ατενδερ υσυ〈ριοσ, φορνεχενδο ε 
ρεχεβενδο ινφορmα⌡εσ; τραταρ δε δοχυmεντοσ ϖαριαδοσ, χυmπρινδο τοδο ο προχεδιmεντο νεχεσσ〈ριο 
ρεφερεντε αοσ mεσmοσ; πρεπαραρ ρελατ⌠ριοσ, φορmυλ〈ριοσ ε πλανιληασ; αχοmπανηαρ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ; 
εξεχυταρ σερϖιοσ γεραισ δε εσχριτ⌠ριοσ. Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. Εξεχυταρ 
ουτρασ ταρεφασ δε mεσmα νατυρεζα ε νϖελ δε χοmπλεξιδαδε ασσοχιαδασ αο αmβιεντε οργανιζαχιοναλ. 

 
2.2.1.3. Τχνιχο εm Τεχνολογια δα Ινφορmαο: Dεσενϖολϖερ σιστεmασ ε απλιχα⌡εσ, δετερmινανδο 

ιντερφαχε γρ〈φιχα, χριτριοσ εργονmιχοσ δε ναϖεγαο, mονταγεm δα εστρυτυρα δε βανχο δε δαδοσ ε 
χοδιφιχαο δε προγραmασ; προϕεταρ, ιmπλανταρ ε ρεαλιζαρ mανυτενο δε σιστεmασ ε απλιχα⌡εσ; σελεχιοναρ 
ρεχυρσοσ δε τραβαληο, ταισ χοmο mετοδολογιασ δε δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ, λινγυαγεm δε προγραmαο 
ε φερραmεντασ δε δεσενϖολϖιmεντο. Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. 
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ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 
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ΡΟΡΑΙΜΑ 

2.2.1.4. Αδmινιστραδορ: Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, χοντρολαρ ε ασσεσσοραρ ασ οργανιζα⌡εσ νασ 〈ρεασ δε 
ρεχυρσοσ ηυmανοσ, πατριmνιο, mατεριαισ, ινφορmα⌡εσ, φινανχειρα, τεχνολ⌠γιχα, εντρε ουτρασ; ιmπλεmενταρ 
προγραmασ ε προϕετοσ; ελαβοραρ πλανεϕαmεντο οργανιζαχιοναλ; προmοϖερ εστυδοσ δε ραχιοναλιζαο ε 
χοντρολαρ ο δεσεmπενηο οργανιζαχιοναλ. Πρεσταρ χονσυλτορια αδmινιστρατιϖα α οργανιζα⌡εσ ε πεσσοασ. 
Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. 

 
2.2.1.5. Ασσιστεντε Σοχιαλ: Πρεσταρ σερϖιοσ σοχιαισ οριεντανδο ινδιϖδυοσ, φαmλιασ, χοmυνιδαδε ε 

ινστιτυι⌡εσ σοβρε διρειτοσ ε δεϖερεσ (νορmασ, χ⌠διγοσ ε λεγισλαο), σερϖιοσ ε ρεχυρσοσ σοχιαισ ε προγραmασ 
δε εδυχαο; πλανεϕαρ, χοορδεναρ ε αϖαλιαρ πλανοσ, προγραmασ ε προϕετοσ σοχιαισ εm διφερεντεσ 〈ρεασ δε 
ατυαο προφισσιοναλ (σεγυριδαδε, εδυχαο, τραβαληο, ϕυρδιχα, ηαβιταο ε ουτρασ); δεσεmπενηαρ ταρεφασ 
αδmινιστρατιϖασ ε αρτιχυλαρ ρεχυρσοσ φινανχειροσ δισπονϖεισ. Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε 
εξτενσο. 

 
2.2.1.7. Πεδαγογο: Ιmπλεmενταρ α εξεχυο, αϖαλιαρ ε χοορδεναρ α (ρε)χονστρυο δο προϕετο 

πεδαγ⌠γιχο δε εσχολασ δε εδυχαο ινφαντιλ, δε ενσινο mδιο ου ενσινο προφισσιοναλιζαντε χοm α εθυιπε 
εσχολαρ. ςιαβιλιζαρ ο τραβαληο πεδαγ⌠γιχο χολετιϖο ε φαχιλιταρ ο προχεσσο χοmυνιχατιϖο δα χοmυνιδαδε 
εσχολαρ ε δε ασσοχια⌡εσ α ελα ϖινχυλαδασ. Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. 

 
2.2.1.8. Τχνιχο εm Ασσυντοσ Εδυχαχιοναισ: Χοορδεναρ ασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πλανεϕαmεντο ε 

οριενταο, συπερϖισιονανδο ε αϖαλιανδο εστασ ατιϖιδαδεσ, παρα ασσεγυραρ α ρεγυλαριδαδε δο 
δεσενϖολϖιmεντο δο προχεσσο εδυχατιϖο. Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. 

 
2.2.1.9. Εχονοmιστα: Αναλισαρ   ο   αmβιεντε   εχονmιχο; ελαβοραρ   ε   εξεχυταρ   προϕετοσ   δε   

πεσθυισα εχονmιχα, δε mερχαδο ε δε ϖιαβιλιδαδε εχονmιχα, δεντρε 
ουτροσ.  Γεριρ προγραmαο εχονmιχο−φινανχειρα; Εξαmιναρ φινανασ εmπρεσαριαισ. Ασσεσσοραρ νασ 
ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. Αναλισαρ οσ δαδοσ εχονmιχοσ ε εστατστιχοσ χολεταδοσ πορ 
διϖερσασ φοντεσ ε διφερεντεσ νϖεισ, ιντερπρετανδο σευ σιγνιφιχαδο ε οσ φενmενοσ α ρετραταδοσ, παρα δεχιδιρ 
συα υτιλιζαο νασ σολυ⌡εσ δε προβλεmασ ου πολτιχασ α σερεm αδοταδασ. Τρααρ πλανοσ εχονmιχοσ, 
βασεανδο−σε νοσ εστυδοσ ε αν〈λισεσ εφετυαδοσ ε εm ινφορmεσ χολεταδοσ σοβρε οσ ασπεχτοσ χονϕυντυραισ 
ε εστρυτυραισ δα εχονοmια. 

 
2.2.1.10. Τχνιχο εm Λαβορατ⌠ριο/Αθυιχυλτυρα: Οπεραρ εθυιπαmεντοσ ε mτοδοσ θυαλιτατιϖοσ δε 

αν〈λισε δε 〈γυα υτιλιζαδα εm σιστεmασ δε χυλτιϖο. Ρεχονηεχερ οσ ασπεχτοσ βιολ⌠γιχοσ ε φισιολ⌠γιχοσ δασ 
πρινχιπαισ εσπχιεσ δε χυλτιϖο. Απλιχαρ οσ πρινχπιοσ δε νυτριο ε δε mανεϕο αλιmενταρ δασ πρινχιπαισ 
εσπχιεσ χυλτιϖαδασ. Ατυαο εm Λαβορατ⌠ριο δε Ρεπροδυο δε Πειξεσ: υτιλιζαδο παρα α προδυο δε λαρϖασ 
δε πειξεσ, χοντα χοm τανθυεσ παρα εστοχαγεm δε mατριζεσ, τανθυε παρα ρεπροδυο ινδυζιδα ε 
ινχυβαδορασ. Ατυαο εm Προδυο δε Οργανισmοσ Αλιmεντο: χυλτιϖο δε mιχροαλγασ ε mιχροχρυστ〈χεοσ παρα 
αλιmενταο δε πειξεσ εm φασε ινιχιαλ. 

 
2.2.1.11. Τχνιχο εm Αγροπεχυ〈ρια: Εξεχυταρ ταρεφασ δε χαρ〈τερ τχνιχο ρελατιϖασ ◊ προγραmαο, 

οργανιζαο, ασσιστνχια τχνιχα, χοντρολε ε φισχαλιζαο δοσ τραβαληοσ αγροπεχυ〈ριοσ. Παρτιχιπαρ να 
ελαβοραο ε εξεχυο δε προϕετοσ ε προγραmασ δεσενϖολϖιδοσ πελα Ινστιτυιο. 

 
2.2.1.12. Αυδιτορ: Προγραmαρ ε εξεχυταρ αυδιτοριασ εm τοδασ ασ 〈ρεασ δο Ινστιτυτο Φεδεραλ, ϖισανδο 

ασσεγυραρ α χορρετα απλιχαο δασ νορmασ ιντερνασ, νασ 〈ρεασ αδmινιστρατιϖασ ε οπεραχιοναισ, βεm χοmο α 
απλιχαο δε λεισ, ινστρυ⌡εσ νορmατιϖασ ε ουτροσ δισποσιτιϖοσ λεγαισ. Αϖαλιαρ α εφιχινχια ε α εφιχ〈χια δοσ 
σιστεmασ δε χοντρολε, αγινδο προατιϖαmεντε, ζελανδο πελασ πολτιχασ τρααδασ ε προϖοχανδο mεληοριασ, 
φορνεχενδο συβσδιοσ ◊ Dιρετορια παρα τοmαδα δε δεχισο. Εσταβελεχερ ινιχιατιϖασ, χριτριοσ ε πραζοσ παρα 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

εστρυτυραο ε ιmπλανταο δε Υνιδαδε δε Αυδιτορια Ιντερνα, ατεντανδο−σε παρα τοδοσ οσ ασπεχτοσ λεγαισ, 
τχνιχοσ, οραmεντ〈ριοσ ε φινανχειροσ. Αυδιτορια Οπεραχιοναλ χοm ενφοθυε εm χοντρολεσ, θυε  α 
ρεϖισο/αϖαλιαο/εmισσο δε οπινιο δε προχεσσοσ ε ρεσυλταδοσ εξερχιδοσ; Λιδεραρ α γεστο δα θυαλιδαδε; 
Αϖαλιαρ οσ ρεσυλταδοσ δασ ροτινασ οπεραχιοναισ δο Ινστιτυτο Φεδεραλ, χοντριβυινδο παρα α mεληορια δοσ 
προχεσσοσ δε γοϖερνανα, δε γερενχιαmεντο δε ρισχοσ ε δε χοντρολεσ ιντερνοσ; Πλανεϕαρ ε οργανιζαρ ασ 
αν〈λισεσ οπεραχιοναισ δα αυδιτορια ιντερνα; Χολεταρ ε αναλισαρ εϖιδνχιασ, εξερχιτανδο α οβϕετιϖιδαδε, 
σανανδο ασ φραγιλιδαδεσ ε προπονδο mεληοριασ. Dεφενδερ ο πατριmνιο πβλιχο, ◊ πρεϖενο ε ο χοmβατε ◊ 
χορρυπο, α προmοο δα τιχα, ο ινχρεmεντο δα mοραλιδαδε ε δα τρανσπαρνχια ε ο φοmεντο αο χοντρολε 
φισχαλ δα γεστο. Εξεχυταρ αυδιτοριασ, φισχαλιζα⌡εσ, διλιγνχιασ ε δεmαισ α⌡εσ δε χοντρολε ε δε αποιο ◊ 
γεστο, νασ συασ διϖερσασ mοδαλιδαδεσ, ρελαχιοναδασ ◊ απλιχαο δε ρεχυρσοσ δο Χονσεληο, βεm χοmο ◊ 
αδmινιστραο δεσσεσ ρεχυρσοσ, εξαmινανδο α λεγαλιδαδε, λεγιτιmιδαδε, ιmπεσσοαλιδαδε, mοραλιδαδε, 
πυβλιχιδαδε, εχονοmιχιδαδε, εφιχινχια ε εφετιϖιδαδε δοσ ατοσ, εm σευσ ασπεχτοσ φινανχειρο, οραmεντ〈ριο, 
χοντ〈βιλ, πατριmονιαλ ε οπεραχιοναλ, ποδενδο, ινχλυσιϖε, απυραρ ατοσ ου φατοσ πρατιχαδοσ πορ αγεντεσ 
πβλιχοσ να υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ; Ρεαλιζαρ ε εστυδοσ ε τραβαληοσ τχνιχοσ θυε προmοϖαm ο ινχρεmεντο δα 
τρανσπαρνχια ε α πρεϖενο δα χορρυπο. Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ ◊ γαραντια δα ρεγυλαριδαδε δασ 
σινδιχνχιασ ε δοσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ δισχιπλιναρεσ ινσταυραδοσ νο mβιτο δο Χονσεληο. Αναλισαρ 
προχεσσοσ, ροτινασ, οργανιζαο δο τραβαληο ε χοντρολεσ οπεραχιοναισ, ϖισανδο ιδεντιφιχαρ οπορτυνιδαδεσ 
παρα mεληοραρ α προδυτιϖιδαδε ε εφιχινχια δο τραβαληο, ατραϖσ δε συγεστ⌡εσ ε οριενταο ◊σ διϖερσασ 〈ρεασ 
δο Ινστιτυτο Φεδεραλ. ςεριφιχαρ οσ λιϖροσ χοντ〈βεισ, φισχαισ ε αυξιλιαρεσ, εξαmινανδο οσ ρεγιστροσ εφετυαδοσ, 
παρα απυραρ α χορρεσπονδνχια δοσ λαναmεντοσ χοm οσ δοχυmεντοσ θυε ληεσ δεραm οριγεm. Ινϖεστιγαρ ασ 
οπερα⌡εσ χοντ〈βεισ ε φινανχειρασ ρεαλιζαδασ, ϖεριφιχανδο χηεθυεσ, ρεχιβοσ, φατυρασ, νοτασ φιχαισ ε ουτροσ 
δοχυmεντοσ, παρα χοmπροϖαρ α εξατιδο δασ mεσmασ. Αναλισαρ οσ χυστοσ δοσ ιmποστοσ, ϖισανδο ιδεντιφιχαρ 
οπορτυνιδαδεσ παρα ρεδυο δα χαργα τριβυτ〈ρια. Ρεαλιζαρ αυδιτοριασ να 〈ρεα δο Αλmοξαριφαδο, ϖεριφιχανδο α 
mοϖιmενταο δε mατεριαισ ε ρεαλιζανδο ινϖεντ〈ριοσ παρα χονφροντο δοσ δαδοσ φσιχοσ χοm οσ χοντρολεσ 
ιντερνοσ ε α χονταβιλιδαδε. Ρεαλιζαρ αυδιτοριασ να 〈ρεα οπεραχιοναλ, ϖεριφιχανδο θυαδρο δε πεσσοαλ, ροτινασ ε 
προχεδιmεντοσ, φαζενδο ασ ρεχοmενδα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα mεληορ προδυτιϖιδαδε δο τραβαληο ε 
θυαλιδαδε. Πρεπαραρ ρελατ⌠ριοσ παρχιαισ ε γλοβαισ δα αυδιτορια ρεαλιζαδα, ασσιναλανδο ασ εϖεντυαισ φαληασ 
ενχοντραδασ ε χερτιφιχανδο α ρεαλ σιτυαο πατριmονιαλ, εχονmιχα ε φινανχειρα δο Ινστιτυτο Φεδεραλ, παρα 
φορνεχερ α σευσ διριγεντεσ οσ συβσδιοσ χοντ〈βεισ νεχεσσ〈ριοσ ◊ τοmαδα δε δεχισ⌡εσ. 

  
2.3. DΑ ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο 

2.3.1 Ασ ρεmυνερα⌡εσ ΠΑΡΑ ΧΑΡΓΟ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο (ΤΑΕ), οβεδεχερο 
αοσ θυαδροσ α σεγυιρ: 

 

ΧΛΑΣΣΕ ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ 

Χ Ρ∃ 1.945,07 

D Ρ∃ 2.446,97 

Ε Ρ∃ 4.180,67 

Οβσερϖαο:  

Αλm δα ρεmυνεραο αχιmα, ο σερϖιδορ τερ〈 διρειτο αο Αυξλιο−Αλιmενταο, εστιπυλαδο εm Ρ∃ 458,00 

(θυατροχεντοσ ε χινθυεντα ε οιτο ρεαισ) ε αο Αυξλιο Πρ−Εσχολαρ, εστιπυλαδο εm Ρ∃ 321,00 (τρεζεντοσ ε 

ϖιντε ε υm ρεαισ) παρα δεπενδεντεσ χοm ιδαδε ινφεριορ α 06 (σεισ) ανοσ. 

 
2.4 DΑ ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
2.4.1. Ασ ϖαγασ δεστιναm−σε αο προϖιmεντο δε παρα χαργο δε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο εm Εδυχαο 

(ΤΑΕ), νο ρεγιmε δε τραβαληο δε 40 ηορασ σεmαναισ, χοm ατυαο Ινστιτυτο Φεδεραλ δε Εδυχαο, Χινχια ε 
Τεχνολογια δε Ροραιmα, χονφορmε χαmπυσ δε λοταο ε εξερχχιο, 〈ρεα δε χονηεχιmεντο, 〈ρεα δε ατυαο ε 
φορmαο εξιγιδα. 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

 
3. DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ ΠΑΡΑ ΙΝςΕΣΤΙDΥΡΑ ΝΟ ΧΑΡΓΟ 
3.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ατενδερ, χυmυλατιϖαmεντε, παρα ινϖεστιδυρα νο χαργο, αοσ σεγυιντεσ 

ρεθυισιτοσ: 
α) τερ σιδο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο νο χονχυρσο πβλιχο, να φορmα εσταβελεχιδα νεστε Εδιταλ, εm 

σευσ ανεξοσ ε εϖεντυαισ ρετιφιχα⌡εσ; 
β) τερ ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα ου πορτυγυεσα ε, νο χασο δε ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα, εσταρ 

αmπαραδο πελο Εστατυτο δε Ιγυαλδαδε εντρε βρασιλειροσ ε πορτυγυεσεσ, χοm ρεχονηεχιmεντο δο γοζο δοσ 
διρειτοσ πολτιχοσ, νοσ τερmοσ δο ♣ 1≡ δο αρτ. 12 δα Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ; 

χ) τερ ιδαδε mνιmα δε 18 ανοσ χοmπλετοσ; 
δ) εσταρ εm πλενο γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ; 
ε) εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε, εm χασο δε χανδιδατο δο σεξο mασχυλινο, ταmβm 

χοm ασ mιλιταρεσ; 
φ) φιρmαρ δεχλαραο δε νο εσταρ χυmπρινδο σανο πορ ινιδονειδαδε, απλιχαδα πορ θυαλθυερ ⌠ργο 

πβλιχο ου εντιδαδε δα εσφερα φεδεραλ, εσταδυαλ ου mυνιχιπαλ; 
γ) ποσσυιρ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο χαργο, χονφορmε δισχριmιναδο νο ιτεm 2 δεστε Εδιταλ, 

δεϖενδο οβριγατοριαmεντε εσταρ εm σιτυαο ρεγυλαρ νο ⌠ργο φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα προφισσο, 
χονφορmε ο χασο; 

η) απρεσενταρ ουτροσ δοχυmεντοσ θυε ϖιερεm α σερ εξιγιδοσ; 
ι) σερ χονσιδεραδο απτο εm τοδοσ οσ εξαmεσ mδιχοσ πρ−αδmισσιοναισ, δεϖενδο ο χανδιδατο 

απρεσενταρ οσ εξαmεσ χλνιχοσ ε λαβορατοριαισ σολιχιταδοσ, οσ θυαισ χορρερο ◊σ συασ εξπενσασ;  
ϕ) νο αχυmυλαρ χαργοσ, εmπρεγοσ ου φυν⌡εσ πβλιχασ, εξχετο αθυελεσ περmιτιδοσ δε αχορδο χοm ο 

;ヴデく ンΑが XVIが ;ﾉｹﾐW;ゲ さ;ざ W さHざ δα Χονστιτυιο Φεδεραλ ε, ο αρτιγο 20, ♣2≡ δα Λει ν≡ 12.772/2012, ασσεγυραδα 
α οπο δεντρο δο πραζο παρα ποσσε πρεϖιστο νο παρ〈γραφο 1≡ δο αρτιγο 13 δα Λει ν≡ 8.112/90;  

κ) νο ρεχεβερ προϖεντοσ δε αποσενταδορια θυε χαραχτεριζε αχυmυλαο ιλχιτα δε χαργοσ να φορmα 
δο αρτιγο 37, ινχισο ΞςΙ, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ;  

λ) απρεσενταρ δεχλαραο δε θυε νο σοφρευ, νο εξερχχιο δε φυνο ου χαργο πβλιχο, πεναλιδαδε 
ινχοmπατϖελ χοm α νοϖα ινϖεστιδυρα εm χαργο πβλιχο, να φορmα δο αρτ. 137, παρ〈γραφο νιχο, δα Λει ν≡ 
8.112/90; ε 

m) χυmπριρ ασ δεmαισ δετερmινα⌡εσ δεστε Εδιταλ. 
 

3.2. Νο ατο δα ποσσε, τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εσπεχιφιχαδοσ νο ιτεm 3.1 δεϖερο σερ χοmπροϖαδοσ 
mεδιαντε α απρεσενταο δε δοχυmεντο οριγιναλ. 

3.3. Εσταρ〈 ιmπεδιδο δε τοmαρ ποσσε ο χανδιδατο θυε νο χυmπριρ θυαισθυερ δοσ ρεθυισιτοσ ινδιχαδοσ 
νο συβιτεm 3.1 ε, αινδα, αθυελε θυε: 

α) φορ χονσιδεραδο ιναπτο νοσ εξαmεσ mδιχοσ πρ−αδmισσιοναισ; 
β) φορ εξ−εmπρεγαδο πβλιχο δεmιτιδο πορ ϕυστα χαυσα ου εξ−σερϖιδορ δεmιτιδο ου δεστιτυδο δε 

χαργο πβλιχο, να ϖιγνχια δο πραζο δε ινχοmπατιβιλιδαδε παρα ινϖεστιδυρα εm χαργο πβλιχο φεδεραλ; 
χ) εξερχερ χαργο, εmπρεγο ου φυνο πβλιχα ιναχυmυλ〈ϖελ; 
δ) περχεβερ προϖεντοσ δε αποσενταδορια δεχορρεντε ου ρεmυνεραο θυε χαραχτεριζαm 

αχυmυλαο ιλχιτα δε χαργοσ, να φορmα δο αρτ. 37, ινχισο ΞςΙ, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ; ε  
ε) νο χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δεστε Εδιταλ. 
 
4. DΑΣ ΡΕΣΕΡςΑΣ DΕ ςΑΓΑΣ  
 
4.1 DΑ ΠΕΣΣΟΑ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 
4.1.1 Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, ασσιm χονσιδεραδασ αθυελασ θυε σε ενθυαδραm νασ χατεγοριασ 

δισχριmιναδασ νο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο ν≡ 3.298/1999, χοm ασ αλτερα⌡εσ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 5.296/2004 
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ε δο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018, νο ♣1≡ δο αρτ. 1≡ δα Λει ν≡ 12.764/2012 (Τρανστορνο δο Εσπεχτρο Αυτιστα), να 
Σmυλα ν≡ 377/2009 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια (ςισο Μονοχυλαρ), οβσερϖαδοσ οσ δισποσιτιϖοσ δα 
Χονϖενο σοβρε οσ Dιρειτοσ δασ Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια ε σευ προτοχολο φαχυλτατιϖο, ρατιφιχαδοσ πελο 
Dεχρετο ν≡ 6.949/2009, τm ασσεγυραδο ο διρειτο δε ινσχριο νο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο, δεσδε θυε α 
δεφιχινχια σεϕα χοmπατϖελ χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο παρα ο θυαλ χονχορραm. 

4.1.1.1 Εm χυmπριmεντο αο δισποστο νο αρτ. 37, ινχισο ςΙΙΙ, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, να Λει ν° 7.853, 
δε 24 δε ουτυβρο δε 1989, να Λει ν° 8.112/1990 ε νο Dεχρετο ν° 3.298/1999, δο τοταλ δε ϖαγασ εξιστεντεσ 
παρα χαδα χαργο, ε δασ θυε ϖιερεm α σερ χριαδασ mεδιαντε αυτοριζαο δο Μινιστριο δο Πλανεϕαmεντο, 
Dεσενϖολϖιmεντο ε Γεστο, δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, 5% (χινχο πορ χεντο) φιχαρο 
ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm πεσσοασ χοm δεφιχινχια, δεσδε θυε απρεσεντεm λαυδο 
mδιχο (δοχυmεντο οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα 
δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ に 
ΧΙD, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια, χονφορmε mοδελο χονσταντε δο Ανεξο Ι δεστε Εδιταλ. 

4.1.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοα χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 mαρχαρ 
α οπο νο λινκ δε ινσχριο ε ενϖιαρ ο λαυδο mδιχο (χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) ατ ο πριmειρο δια τιλ 
απ⌠σ ο τρmινο δο περοδο δε ινσχρι⌡εσ, ου σεϕα, ατ ο δια 30 δε σετεmβρο δε 2019, ιmπρετεριϖελmεντε, 
χονφορmε φορmυλ〈ριο χονσταντε δο ΑΝΕΞΟ Ι δεστε Εδιταλ, ϖια ΣΕDΕΞ ου χαρτα ρεγιστραδα χοm Αϖισο δε 
Ρεχεβιmεντο に ΑΡ, παρα α σεδε δο ΙDΕΧΑΝ, νο ΣΗΧΣ ΧΡ Θυαδρα 502, Βλοχο Χ, Λοϕα 37, Παρτε 673 に Ασα Συλ, 
ΧΕΠ: 70330−530, Βρασλια−DΦ, φαζενδο χονσταρ νο Wﾐ┗WﾉﾗヮW さRWゲWヴ┗; SW V;ｪ;ゲ PIDざく 

4.1.2.1 Ο φατο δε ο χανδιδατο σε ινσχρεϖερ χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια ε ενϖιαρ λαυδο mδιχο νο 
χονφιγυρα παρτιχιπαο αυτοm〈τιχα να χονχορρνχια νεστα χονδιο, δεϖενδο ο λαυδο πασσαρ πορ υmα 
αν〈λισε δο οργανιζαδορ ε, νο χασο δε ινδεφεριmεντο, πασσαρ〈 ο χανδιδατο α χονχορρερ σοmεντε ◊σ ϖαγασ δε 
αmπλα χονχορρνχια. 

4.1.2.2. Χονφορmε ο ♣3≡, δο αρτ. 1≡ δο Dεχρετο 9.508/2018, σε να απλιχαο δο περχεντυαλ δε 5% 
(χινχο πορ χεντο) δο τοταλ δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χαδα χαργο ρεσυλταρ νmερο φραχιοναδο, εστε δεϖερ〈 σερ 
ελεϖαδο ατ ο πριmειρο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε, δεσδε θυε νο υλτραπασσε α 20% (ϖιντε πορ χεντο) δασ 
ϖαγασ οφερεχιδασ πορ χαργο, νοσ τερmοσ δο ♣ 2≡ δο αρτ. 5≡ δα Λει ν≡ 8.112/1990 

4.1.3. Παρα οσ χαργοσ χυϕο νmερο δε ϖαγασ δισπονιβιλιζαδασ  ινφεριορ α 05 (χινχο), νο σερ〈 ποσσϖελ α 
ρεσερϖα ιmεδιατα δε ϖαγα παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια, υmα ϖεζ θυε φιχα ινϖιαβιλιζαδα α απλιχαο δο 
περχεντυαλ εσταβελεχιδο νο αρτιγο 5≡, ♣ 2≡, δα Λει ν≡ 8.112, δε 1990, εm χονσοννχια χοm ο Αχ⌠ρδο δο ΣΤΦ 
νο Μανδαδο δε Σεγυρανα ν≡ 26.310−5/Ρελατορ Μινιστρο Μαρχο Αυρλιο δε Μελλο 

4.1.3.1 Α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ρεσπειταρ〈 οσ χριτριοσ δε ορδεm δε χλασσιφιχαο, δε 
αλτερννχια ε δε προπορχιοναλιδαδε, θυε χονσιδεραm α ρελαο εντρε ο νmερο τοταλ δε ϖαγασ ε ο νmερο 
δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 

4.1.3.2. Να ηιπ⌠τεσε δο συργιmεντο δε νοϖασ ϖαγασ δεντρο δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο πρεσεντε 
Χονχυρσο Πβλιχο ε σενδο ποσσϖελ α απλιχαο δο περχεντυαλ α θυε σε ρεφερε ο αρτιγο 5≡, ♣ 2≡, δα Λει ν≡ 
8.112/90, ε εm ηαϖενδο χανδιδατο χονσιδεραδο πεσσοα χοm δεφιχινχια ηαβιλιταδο, ο mεσmο σερ〈 
χονϖοχαδο παρα mανιφεσταρ σοβρε α χοντραταο. 

4.1.4 Ο χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια ποδερ〈 ρεθυερερ τραταmεντο 
διφερενχιαδο παρα ο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ινδιχανδο ασ τεχνολογιασ ασσιστιϖασ ε ασ χονδι⌡εσ 
εσπεχφιχασ δε θυε νεχεσσιτα παρα α ρεαλιζαο δεστασ, χονφορmε πρεϖιστο νο παρ〈γραφο 1≡ δο Αρτ. 4≡ δο 
Dεχρετο ν≡ 9.508/2018. 

4.1.4.1 Ο χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια θυε νεχεσσιτε δε τεmπο αδιχιοναλ 
παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερ〈 ρεθυερ−λο εξπρεσσαmεντε πορ οχασιο δα ινσχριο νο Χονχυρσο 
Πβλιχο, χοm ϕυστιφιχατιϖα αχοmπανηαδα δε παρεχερ (χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) εmιτιδο πορ εθυιπε 
mυλτιπροφισσιοναλ ου πορ προφισσιοναλ εσπεχιαλιστα νοσ ιmπεδιmεντοσ απρεσενταδοσ πορ χαδα χανδιδατο, νοσ 
τερmοσ δο ♣2≡ δο Αρτ. 4≡ δο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018. Ο παρεχερ χιταδο δεϖερ〈 σερ ενϖιαδο ατ ο πριmειρο δια 
τιλ απ⌠σ ο τρmινο δο περοδο δε ινσχρι⌡εσ, ου σεϕα ο δια 30 δε σετεmβρο δε 2019, ιmπρετεριϖελmεντε, 
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χονφορmε φορmυλ〈ριο χονσταντε δο ΑΝΕΞΟ Ι δεστε Εδιταλ, ϖια ΣΕDΕΞ ου χαρτα ρεγιστραδα χοm Αϖισο δε 
Ρεχεβιmεντο に ΑΡ, παρα α σεδε δο ΙDΕΧΑΝ, νο ΣΗΧΣ ΧΡ Θυαδρα 502, Βλοχο Χ, Λοϕα 37, Παρτε 673 に Ασα Συλ, 
ΧΕΠ: 70330−530, Βρασλια−DFが a;┣WﾐSﾗ Iﾗﾐゲデ;ヴ ﾐﾗ Wﾐ┗WﾉﾗヮW さRWゲWヴ┗; SW V;ｪ;ゲ PID に ΤΕΜΠΟ ΑDΙΧΙΟΝΑΛ − 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο に IFRRざく Χασο ο χανδιδατο νο ενϖιε ο παρεχερ νο πραζο 
δετερmιναδο, νο ρεαλιζαρ〈 ασ προϖασ χοm τεmπο αδιχιοναλ, mεσmο θυε τενηα ασσιναλαδο ταλ οπο νο 
Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο. 

4.1.4.2 Α χονχεσσο δε σαλα ινδιϖιδυαλ, ρεαλιζαο δε προϖα εm mειο ελετρνιχο ε τεmπο αδιχιοναλ 
παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ σοmεντε σερο δεφεριδοσ εm χασο δε δεφιχινχια ου δοενα θυε ϕυστιφιθυεm 
ταισ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ, ε, αινδα, χασο ταλ ρεχοmενδαο σεϕα δεχορρεντε δε οριενταο mδιχα εσπεχφιχα 
χοντιδα νο λαυδο mδιχο ενϖιαδο πελο χανδιδατο. Εm νοmε δα ισονοmια, πορ παδρο, σερ〈 χονχεδιδα 1 
(υmα) ηορα αδιχιοναλ αοσ χανδιδατοσ νεστα σιτυαο. Ο φορνεχιmεντο δο λαυδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια 
αυτεντιχαδα), πορ θυαλθυερ ϖια,  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙDΕΧΑΝ νο σε 
ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε εξτραϖιο ε/ου ιmποσσιβιλιδαδε τεχνολ⌠γιχα θυε ιmπεα α χηεγαδα δο 
λαυδο αο οργανιζαδορ. Ο λαυδο mδιχο (χ⌠πια αυτεντιχαδα) τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε χερταmε ε νο 
σερ〈 δεϖολϖιδο, ασσιm χοmο νο σερο φορνεχιδασ χ⌠πιασ δεσσε λαυδο. 

4.1.4.3 Ο χανδιδατο θυε νο σολιχιταρ τραταmεντο διφερενχιαδο να φορmα δετερmιναδα νεστε Εδιταλ, δε 
αχορδο χοm α συα χονδιο, νο α τερ〈 ατενδιδα σοβ θυαλθυερ αλεγαο, σενδο θυε α σολιχιταο δε 
τραταmεντο διφερενχιαδο σερ〈 αχοληιδα δεντρο δοσ χριτριοσ δε ραζοαβιλιδαδε ε ϖιαβιλιδαδε. 

4.1.4.4 Α ρελαο δεφινιτιϖα δοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm α ινσχριο δεφεριδα παρα χονχορρερ να 
χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, βεm χοmο α ρελαο δοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm οσ πεδιδοσ δε 
τραταmεντο διφερενχιαδο δεφεριδοσ ου ινδεφεριδοσ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ, σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο 
ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ α παρτιρ δο δια 18 δε ουτυβρο δε 2019. 

4.1.5 Ο χανδιδατο θυε, νο ατο δα ινσχριο, σε δεχλαραρ πεσσοα χοm δεφιχινχια, σε απροϖαδο νο 
Χονχυρσο Πβλιχο, φιγυραρ〈 να λισταγεm δε χλασσιφιχαο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ αο χαργο ε, ταmβm, εm λιστα 
εσπεχφιχα δε χανδιδατοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια πορ χαργο. 

4.1.5.1 Ο χανδιδατο θυε, πορϖεντυρα, δεχλαραρ ινδεϖιδαmεντε, θυανδο δο πρεενχηιmεντο δο 
ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ϖια ιντερνετ, σερ πεσσοα χοm δεφιχινχια, δεϖερ〈, απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δα 
σιτυαο δα ινσχριο νεστα χονδιο, εντραρ εm χοντατο χοm α Οργανιζαδορα ατραϖσ δο χορρειο ελετρνιχο 
χονχυρσο.ιφρρ≅ιδεχαν.οργ.βρ, παρα α χορρεο δα ινφορmαο, πορ τραταρ−σε απενασ δε ερρο mατεριαλ ε 
ινχονσιστνχια εφετιϖαδα νο ατο δα ινσχριο. 

4.1.6. Οσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm πεσσοασ χοm δεφιχινχια δεϖερο συβmετερ−σε ◊ αϖαλιαο 
βιοπσιχοσσοχιαλ, ρεαλιζαδα πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ δο ΙDΕΧΑΝ, αντεριορmεντε ◊ 
ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ δο χερταmε, θυε ϖεριφιχαρ〈 σοβρε α συα θυαλιφιχαο χοmο πεσσοα χοm 
δεφιχινχια ου νο, βεm χοmο σοβρε ο γραυ δε δεφιχινχια ινχαπαχιταντε παρα ο εξερχχιο δο χαργο, νοσ 
τερmοσ δο αρτ. 5≡ δο Dεχρετο ν≡. 9.508/2018. Ο Εδιταλ δε χονϖοχαο, χοm ηορ〈ριο ε λοχαλ παρα ο 
χοmπαρεχιmεντο πρεσενχιαλ σερ〈 πυβλιχαδο οπορτυναmεντε νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 

4.1.6.1 Α αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ τερ〈 δεχισο τερmινατιϖα σοβρε α θυαλιφιχαο ε απτιδο δο 
χανδιδατο, οβσερϖαδα α χοmπατιβιλιδαδε δα δεφιχινχια χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο. 

4.1.7. Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ ◊ αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ, mυνιδοσ δε λαυδο mδιχο θυε 
ατεστε α εσπχιε, ο γραυ ου ο νϖελ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα 
Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ に ΧΙD, χονφορmε εσπεχιφιχαδο νο Dεχρετο Φεδεραλ 3.298/99 ε συασ 
αλτερα⌡εσ, εmιτιδο χοm δατα ποστεριορ ◊ δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα 
δεφιχινχια. 

4.1.8 Α νο οβσερϖνχια δο δισποστο νο συβιτεm αντεριορ, α ρεπροϖαο να αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ 
ου ο νο χοmπαρεχιmεντο α εστα εταπα αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αοσ θυαντιτατιϖοσ ρεσερϖαδοσ αοσ 
χανδιδατοσ εm ταισ χονδι⌡εσ. 
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4.1.9 Ο χανδιδατο θυε πρεσταρ δεχλαρα⌡εσ φαλσασ εm ρελαο α συα δεφιχινχια σερ〈 εξχλυδο δο 
προχεσσο, εm θυαλθυερ φασε δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ε ρεσπονδερ〈, χιϖιλ ε χριmιναλmεντε, πελασ 
χονσεθυνχιασ δεχορρεντεσ δο σευ ατο, γαραντιδο ο διρειτο αο χοντραδιτ⌠ριο ε ◊ αmπλα δεφεσα. 

4.1.10 Ο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα α αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ, πορm νο ενθυαδραδο χοmο πεσσοα 
χοm δεφιχινχια, χασο σεϕα απροϖαδο εm τοδασ ασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο, χοντινυαρ〈 φιγυρανδο απενασ 
να λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ δο χαργο, δεσδε θυε σε ενχοντρε νο θυαντιτατιϖο δε χορτε πρεϖιστο παρα αmπλα 
χονχορρνχια εm χαδα εταπα. Χασο χοντρ〈ριο, σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

4.1.11 Ο χανδιδατο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια ρεπροϖαδο να αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ εm 
ϖιρτυδε δε ινχοmπατιβιλιδαδε δα δεφιχινχια χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο δε ατυαο σερ〈 ελιmιναδο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο, γαραντιδο ο διρειτο αο χοντραδιτ⌠ριο ε ◊ αmπλα δεφεσα. 

4.1.12. Σε, θυανδο δα χονϖοχαο, νο εξιστιρεm χανδιδατοσ απροϖαδοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm 
δεφιχινχια, σερο χονϖοχαδοσ οσ δεmαισ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβσερϖαδα α λισταγεm δε χλασσιφιχαο δε 
τοδοσ οσ χανδιδατοσ αο χαργο. 

 
4.2 DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΝΕΓΡΟ  
4.2.1. Dο τοταλ δε ϖαγασ εξιστεντεσ παρα χαδα χαργο ε δασ θυε ϖιερεm α σερ χριαδασ, mεδιαντε 

αυτοριζαο δο Μινιστριο δο Πλανεϕαmεντο, Dεσενϖολϖιmεντο ε Γεστο, δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο 
Χονχυρσο Πβλιχο, 20% (ϖιντε πορ χεντο) σερο προϖιδασ να φορmα δα Λει 12.990/2014. 

4.2.1.1 Σε δα απλιχαο δο περχεντυαλ δε ρεσερϖα δε ϖαγασ α χανδιδατοσ νεγροσ ρεσυλταρ νmερο 
δεχιmαλ ιγυαλ ου mαιορ θυε 0,5 (χινχο δχιmοσ), αδοταρ−σε−〈 ο νmερο ιντειρο ιmεδιαταmεντε συπεριορ ε, σε 
mενορ θυε 0,5 (χινχο δχιmοσ), ο νmερο ιντειρο ιmεδιαταmεντε ινφεριορ. 

4.2.2 Α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ρεσπειταρ〈 οσ χριτριοσ δε ορδεm δε χλασσιφιχαο, δε 
αλτερννχια ε δε προπορχιοναλιδαδε, θυε χονσιδεραm α ρελαο εντρε ο νmερο τοταλ δε ϖαγασ ε ο νmερο 
δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ. 

4.2.2.1. Σοmεντε ηαϖερ〈 ρεσερϖα ιmεδιατα δε ϖαγασ παρα οσ χανδιδατοσ θυε σε αυτοδεχλαραρεm νεγροσ 
ου παρδοσ θυανδο ο νmερο δε ϖαγασ πορ χαργο φορ ιγυαλ ου συπεριορ α 3 (τρσ), νοσ τερmοσ δο ♣ 1≡, δο Αρτ. 
1≡, δα Λει ν≡ 12.990/2014. 

4.2.3. Ποδερο χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ αθυελεσ θυε, νο ατο δα ινσχριο, 
σε αυτοδεχλαραρεm νεγροσ ου παρδοσ, χονφορmε ο θυεσιτο δε χορ ου ραα υτιλιζαδο πελο Ινστιτυτο Βρασιλειρο 
δε Γεογραφια ε Εστατστιχα に ΙΒΓΕ. 

4.2.4. Οσ χανδιδατοσ νεγροσ χονχορρερο, χονχοmιταντεmεντε, ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια, σε ατενδερεm α εσσα χονδιο, ε ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα χονχορρνχια, πρεϖαλεχενδο ο θυε 
ληε φορ mαισ φαϖορ〈ϖελ, δε αχορδο χοm α συα χλασσιφιχαο νο χονχυρσο. 

4.2.5. Οσ χανδιδατοσ νεγροσ νοmεαδοσ δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ οφερεχιδο ◊ αmπλα χονχορρνχια 
νο πρεενχηερο ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ. 

4.2.6. Εm χασο δε δεσιστνχια δε χανδιδατο νεγρο απροϖαδο εm ϖαγα ρεσερϖαδα, α ϖαγα σερ〈 
πρεενχηιδα πελο χανδιδατο νεγρο ποστεριορmεντε χλασσιφιχαδο. 

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

4.2.7 Α αυτοδεχλαραο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
4.2.8 Α ρελαο προϖισ⌠ρια δοσ χανδιδατοσ θυε σε αυτοδεχλαραραm νεγροσ, να φορmα δα Λει ν≡ 

12.990/2014, σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 04 δε 
ουτυβρο δε 2019. 

4.2.9 Ο χανδιδατο δισπορ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ παρα χοντεσταρ σευ ινδεφεριmεντο, α παρτιρ δο 
πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα δατα δε διϖυλγαο δα ρελαο χιταδα νο συβιτεm αντεριορ, πορ mειο δε 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

λινκ πρ⌠πριο δισπονιβιλιζαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. Απ⌠σ εσσε περοδο, νο σερο 
αχειτοσ πεδιδοσ δε ρεϖισο. 

4.2.10 Α ρελαο φιναλ δοσ χανδιδατοσ θυε σε αυτοδεχλαραραm νεγροσ, να φορmα δα Λει 12.990/2014, 
σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 18 δε ουτυβρο δε 2019. 

4.3. Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ χοmο νεγροσ ε απροϖαδοσ νασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερο 
χονϖοχαδοσ πελο ΙDΕΧΑΝ, αντεριορmεντε ◊ ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ δο χερταmε, παρα α 
ηετεροιδεντιφιχαο χοmπλεmενταρ ◊ αυτοδεχλαραο χοmο πεσσοα νεγρα, χοm α φιναλιδαδε δε ατεσταρ ο 
ενθυαδραmεντο, χονφορmε πρεϖιστο να Λει ν≡ 12.990/2014, χοmβιναδο χοm α Πορταρια Νορmατιϖα ν≡ 4, δε 
06 δε αβριλ δε 2018, δο Μινιστριο δο Πλανεϕαmεντο, Dεσενϖολϖιmεντο ε Γεστο.  

4.3.1 Χοm φυλχρο να συπραχιταδα Πορταρια Νορmατιϖα ν≡ 4/2018, ο προχεδιmεντο δε 
ηετεροιδεντιφιχαο ποδερ〈 σερ ρεαλιζαδο δε φορmα τελεπρεσενχιαλ, mεδιαντε υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ δε 
τεχνολογια δε χοmυνιχαο. 

4.4 Ο ΙDΕΧΑΝ χονστιτυιρ〈 υmα χοmισσο δε Ηετεροιδεντιφιχαο θυε σερ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα εmισσο δε 
υm παρεχερ χονχλυσιϖο φαϖορ〈ϖελ ου νο ◊ δεχλαραο δο χανδιδατο, χονσιδερανδο οσ ασπεχτοσ φενοτπιχοσ 
δεστε, δε αχορδο χοm ο θυε ρεγε α Πορταρια Νορmατιϖα ν≡ 4, δε 06 δε αβριλ δε 2018, δο Μινιστριο δο 
Πλανεϕαmεντο, Dεσενϖολϖιmεντο ε Γεστο.  

4.5 Ο Εδιταλ δε χονϖοχαο, χοm ηορ〈ριο ε λοχαλ παρα ο χοmπαρεχιmεντο πρεσενχιαλ παρα α 
ηετεροιδεντιφιχαο χοmπλεmενταρ δα αυτοδεχλαραο χοmο πεσσοα νεγρα σερ〈 πυβλιχαδο οπορτυναmεντε 
νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 

4.5.1 Σερ〈 χονϖοχαδα παρα ο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο, νο mνιmο, α θυαντιδαδε δε 
χανδιδατοσ εθυιϖαλεντε α τρσ ϖεζεσ ο νmερο δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα νεγοσ πρεϖιστασ νο εδιταλ, ου δεζ 
χανδιδατοσ, ο θυε φορ mαιορ, ρεσγυαρδαδασ ασ χονδι⌡εσ δε χλασσιφιχαο εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ. 

4.5.2 Ο νο χοmπαρεχιmεντο ου α ρεπροϖαο να ηετεροιδεντιφιχαο χοmπλεmενταρ δα 
αυτοδεχλαραο χοmο πεσσοα νεγρα αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ 
νεγροσ ε ελιmιναο δο Χονχυρσο, χασο νο τενηα ατινγιδο οσ χριτριοσ χλασσιφιχατ⌠ριοσ δα αmπλα 
χονχορρνχια. 

4.5.3 Ο χανδιδατο θυε νο χοmπαρεχερ αο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 ελιmιναδο δο 
χονχυρσο, δισπενσαδα α χονϖοχαο συπλεmενταρ δε ουτροσ χανδιδατοσ. 

4.6 Α αϖαλιαο δα χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο θυαντο ◊ χονδιο δε πεσσοα νεγρα χονσιδεραρ〈 
οσ σεγυιντεσ ασπεχτοσ: α) ινφορmαο πρεσταδα νο ατο δα ινσχριο θυαντο ◊ χονδιο δε πεσσοα νεγρα; β) 
αυτοδεχλαραο ασσιναδα πελο χανδιδατο νο mοmεντο δα ηετεροιδεντιφιχαο χοmπλεmενταρ ◊ 
αυτοδεχλαραο χοmο πεσσοα νεγρα, ρατιφιχανδο συα χονδιο δε πεσσοα νεγρα, ινδιχαδα νο ατο δα ινσχριο; 
ε χ) φεν⌠τιπο απρεσενταδο πελο χανδιδατο ε φοτο τιραδα πελα Χοmισσο δο ΙDΕΧΑΝ, νο mοmεντο δα 
ηετεροιδεντιφιχαο χοmπλεmενταρ ◊ αυτοδεχλαραο χοmο πεσσοα νεγρα. 

4.6.1 Νο σερο χονσιδεραδοσ θυαισθυερ ρεγιστροσ ου δοχυmεντοσ πρετριτοσ εϖεντυαλmεντε 
απρεσενταδοσ, ινχλυσιϖε ιmαγεm ε χερτιδ⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ χονφιρmαο εm προχεδιmεντοσ δε 
ηετεροιδεντιφιχαο ρεαλιζαδοσ εm χονχυρσοσ πβλιχοσ φεδεραισ, διστριταισ ε mυνιχιπαισ. 

4.7 Ο χανδιδατο σερ〈 χονσιδεραδο νο ενθυαδραδο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα θυανδο: α) νο 
χυmπριρ οσ ρεθυισιτοσ ινδιχαδοσ νο συβιτεm 4.6; β) νεγαρ−σε α φορνεχερ αλγυm δοσ ιτενσ ινδιχαδοσ νο 
συβιτεm 4.6, νο mοmεντο δα χονϖοχαο; ου χ) ηουϖερ υνανιmιδαδε εντρε οσ ιντεγραντεσ δα χοmισσο δε 
ηετεροιδεντιφιχαο θυαντο αο νο ατενδιmεντο δο θυεσιτο χορ ου ραα πορ παρτε δο χανδιδατο. 

4.7.1 Α ηετεροιδεντιφιχαο χοmπλεmενταρ ρεαλιζαδα πελα Χοmισσο δο ΙDΕΧΑΝ σερ〈 φιλmαδα ε συα 
γραϖαο σερ〈 υτιλιζαδα να αν〈λισε δε εϖεντυαισ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ πελοσ χανδιδατοσ. 

4.7.2 Ο χανδιδατο θυε ρεχυσαρ α ρεαλιζαο δα φιλmαγεm δο προχεδιmεντο παρα φινσ δε 
ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο, δισπενσαδα α χονϖοχαο συπλεmενταρ δε ουτροσ 
χανδιδατοσ. 

4.7.3 Α ελιmιναο δε χανδιδατο νο ενσεϕα ο δεϖερ δε χονϖοχαρ συπλεmενταρmεντε χανδιδατοσ νο 
χονϖοχαδοσ παρα ο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο. 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

4.8. Θυαντο αο νο ενθυαδραmεντο δο χανδιδατο δα ρεσερϖα δε ϖαγα, χονφορmε ηετεροιδεντιφιχαο 
χοmπλεmενταρ δα αυτοδεχλαραο χοmο πεσσοα νεγρα, χαβερ〈 πεδιδο δε ρεχυρσο ατραϖσ δε λινκ πρ⌠πριο 
δισπονιβιλιζαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, νο πραζο δε 2 (δοισ) διασ τεισ. 

4.8.1 Οσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερο 
αϖαλιαδοσ πελα χοmισσο ρεχυρσαλ χοmποστα πορ τρσ ιντεγραντεσ διστιντοσ δοσ mεmβροσ δα Χοmισσο δε 
Ηετεροιδεντιφιχαο. 

4.8.2 Εm συασ δεχισ⌡εσ, α χοmισσο ρεχυρσαλ δεϖερ〈 χονσιδεραρ α φιλmαγεm δο προχεδιmεντο παρα φινσ 
δε ηετεροιδεντιφιχαο, ο παρεχερ εmιτιδο πελα χοmισσο ε ο χοντεδο δο ρεχυρσο ελαβοραδο πελο 
χανδιδατο. 

4.9 Ο χανδιδατο θυε φορ χονϖοχαδο ε νοmεαδο παρα ασ ϖαγασ δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε ϖαγασ δε 
χανδιδατοσ νεγροσ, θυε νο χοmπροϖαρεm σερ ποσσυιδορεσ δοσ ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα νο χαργο ατ α 
δατα λιmιτε παρα α ποσσε, σερο ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

4.10 Ο χανδιδατο χονϖοχαδο ε νοmεαδο νασ ϖαγασ δε αmπλα χονχορρνχια σερ〈 ελιmιναδο δο χερταmε 
χασο νο χοmπροϖε σερ ποσσυιδορ δοσ ρεθυισιτοσ παρα ινϖεστιδυρα νο χαργο ατ α δατα λιmιτε παρα α ποσσε, 
νο σενδο, δεσσα φορmα, νοϖαmεντε χονϖοχαδο παρα πρεενχηερ ϖαγασ ρεφερεντεσ α χανδιδατοσ θυε σε 
δεχλαραραm χοm δεφιχινχια ε α χανδιδατοσ νεγροσ, χασο χονσταντεσ ιγυαλmεντε δεσσασ λισταγενσ. 

4.11 Ο χανδιδατο θυε πορϖεντυρα δεχλαραρ ινδεϖιδαmεντε σερ νεγρο, θυανδο δο πρεενχηιmεντο δο 
ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ϖια Ιντερνετ, δεϖερ〈, απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δα σιτυαο δα ινσχριο νεσσα 
χονδιο, εντραρ εm χοντατο χοm ο ΙDΕΧΑΝ πορ mειο δο ε−mαιλ παρα ο χορρειο ελετρνιχο 
ατενδιmεντο.χονχυρσο≅ιδεχαν.οργ.βρ, παρα α χορρεο δα ινφορmαο, πορ σε τραταρ απενασ δε ερρο 
mατεριαλ ε ινχονσιστνχια εφετιϖαδα νο ατο δα ινσχριο, ατ δια 30 δε σετεmβρο δε 2019. 

 
5. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
5.1 Α ταξα δε ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 δε αχορδο χοm α ταβελα α σεγυιρ: 
 

ΧΑΡΡΕΙΡΑ ΧΛΑΣΣΕ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο (Ρ∃) 

Τχνιχο ΤΑΕ Χ 
Ρ∃ 70,00 

(σετεντα ρεαισ) 

Τχνιχο ΤΑΕ D 
Ρ∃ 70,00 

(σετεντα ρεαισ) 

Τχνιχο ΤΑΕ Ε 
Ρ∃ 100,00 
(χεm ρεαισ) 

 
5.1.1. Ασ ινσχρι⌡εσ σερο ρεαλιζαδασ νο περοδο δασ 14η00mιν δο δια 28 δε αγοστο ◊σ 23η59mιν δο 

δια 29 δε σετεmβρο δε 2019, σοmεντε ϖια ιντερνετ, πορ mειο δο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 
5.1.2. Σερ〈 περmιτιδα αο χανδιδατο α ρεαλιζαο δε mαισ δε υmα ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο παρα 

χαργοσ ε τυρνοσ διστιντοσ. Ασσιm, θυανδο δο προχεσσαmεντο δασ ινσχρι⌡εσ, σε φορ ϖεριφιχαδα α εξιστνχια δε 
mαισ δε υmα ινσχριο, παρα υm mεσmο χαργο ου παρα υm mεσmο τυρνο δε προϖασ, ρεαλιζαδα ε εφετιϖαδα 
(πορ mειο δε παγαmεντο ου ισενο δα ταξα) πορ υm mεσmο χανδιδατο, σερ〈 χονσιδεραδα ϖ〈λιδα ε 
ηοmολογαδα αθυελα θυε τιϖερ σιδο ρεαλιζαδα πορ λτιmο, σενδο εσσα ιδεντιφιχαδα πελα δατα ε ηορα δε ενϖιο, 
ϖια Ιντερνετ, δο ρεθυεριmεντο ατραϖσ δο σιστεmα δε ινσχρι⌡εσ ονλινε δο ΙDΕΧΑΝ. Χονσεθυεντεmεντε, ασ 
δεmαισ ινσχρι⌡εσ δο χανδιδατο νεσσα σιτυαο σερο αυτοmατιχαmεντε χανχελαδασ, νο χαβενδο 
ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ νεσσε σεντιδο, νεm mεσmο θυαντο ◊ ρεστιτυιο δο ϖαλορ παγο εm δυπλιχιδαδε, 
υmα ϖεζ θυε α ρεαλιζαο δε υmα σεγυνδα ινσχριο ιmπλιχα α ρεννχια ◊ ινσχριο αντεριορ ε ◊ ρεστιτυιο δα 
ταξα παγα.  

5.1.3. Νο σερ〈 αχειτο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο πορ δεπ⌠σιτο εm χαιξα ελετρνιχο, 
τρανσφερνχια ου δεπ⌠σιτο εm χοντα χορρεντε, χαρτο δε χρδιτο, DΟΧ, χηεθυε, ορδεm δε παγαmεντο ου πορ 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

θυαλθυερ ουτρα ϖια θυε νο ασ εσπεχιφιχαδασ νεστε Εδιταλ. Ταmβm νο σερ〈 αχειτο, χοmο χοmπροϖαο δε 
παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, χοmπροϖαντε δε αγενδαmεντο ου εξτρατο βανχ〈ριο. 

 
5.2 DΟΣ ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 
5.2.1. Παρα ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ο θυε σεγυε:  
α) αχεσσαρ ο λινκ πρ⌠πριο δο Χονχυρσο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, α παρτιρ δασ 

14η00mιν δο δια 28 δε αγοστο ◊σ 23η59mιν δο δια 29 δε σετεmβρο δε 2019; 
β) πρεενχηερ ο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο θυε σερ〈 εξιβιδο ε, εm σεγυιδα, ενϖι〈−λο δε αχορδο χοm 

ασ ρεσπεχτιϖασ ινστρυ⌡εσ; 
χ) ο ενϖιο δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο γεραρ〈 αυτοmατιχαmεντε α Γυια δε Ρεχοληιmεντο δα 

Uﾐｷ?ﾗ ふさGRUざぶ IﾗﾐデWﾐSﾗ ┗;ﾉﾗヴ S; ταξα δε ινσχριο, θυε δεϖερ〈 σερ ιmπρεσσα ε παγα εm εσπχιε εm 
θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια, ου πορ mειο ελετρνιχο, σενδο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α 
ιmπρεσσο ε α γυαρδα δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ινσχριο; 

δ) α ινσχριο φειτα πελα Ιντερνετ σοmεντε τερ〈 ϖαλιδαδε απ⌠σ α χονφιρmαο δο παγαmεντο πελα 
ρεδε βανχ〈ρια; 

ε) ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο πορ mειο ελετρνιχο ποδερ〈 σερ εφετυαδο ατ ο 
πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε α ινσχριο, ϖια Ιντερνετ, ποδενδο σερ ρειmπρεσσο θυαντασ ϖεζεσ σε φιζερ 
νεχεσσ〈ριο ατ α δατα λιmιτε παρα παγαmεντο, ου σεϕα, ο δια 30 δε σετεmβρο δε 2019;  

φ) ο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο σερ〈 χανχελαδο χασο ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο (ΓΡΥ) νο 
σεϕα εφετυαδο ατ ο δια 30 δε σετεmβρο δε 2019; 

γ) απ⌠σ ασ 23η59mιν δο δια 29 δε σετεmβρο δε 2019, νο σερ〈 mαισ ποσσϖελ αχεσσαρ ο φορmυλ〈ριο 
δε ρεθυεριmεντο δε ινσχριο. 

5.2.1.1 Ο παγαmεντο ταξα δε ινσχριο ϖια ΓΡΥ に Γυια δε Ρεχοληιmεντο δα Υνιο απ⌠σ 30 δε 
σετεmβρο δε 2019 ιmπλιχα ο χανχελαmεντο δα ινσχριο. 

5.2.1.2 Α ινσχριο σοmεντε σερ〈 εφετιϖαδα απ⌠σ α χονφιρmαο δο παγαmεντο φειτο πορ mειο δα ΓΡΥ.  
5.2.2 Υmα ϖεζ εφετιϖαδα α ινσχριο, νο σερ〈 περmιτιδα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α ρεαλιζαο δε 

αλτεραο νο θυε σε ρεφερε αο χαργο εσχοληιδο να οχασιο δα ινσχριο νο χερταmε. 
 
5.3 DΑ ΡΕΙΜΠΡΕΣΣ℘Ο DΑ ΓΡΥ 
5.3.1 Α ΓΡΥ ποδερ〈 σερ ρειmπρεσσα δυραντε τοδο ο προχεσσο δε ινσχριο, ποδενδο συα θυιταο σερ 

ρεαλιζαδα πορ mειο δε θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια ου χορρεσπονδεντεσ βανχ〈ριοσ. 
5.3.2 Τοδοσ οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο περοδο εντρε 14η00mιν δο δια 28 δε αγοστο ◊σ 23η59mιν δο 

δια 29 δε σετεmβρο δε 2019, θυε νο εφετιϖαρεm ο παγαmεντο δα ΓΡΥ νεσσε περοδο, ποδερο ρειmπριmι−
λα, νο m〈ξιmο, ατ ο πριmειρο δια τιλ ποστεριορ αο ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ (30 δε σετεmβρο δε 2019), 
θυανδο εσσε ρεχυρσο σερ〈 ρετιραδο δο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. Ο παγαmεντο δα ΓΡΥ, νεσσε 
mεσmο δια, ποδερ〈 σερ εφετιϖαδο εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια ου εm χορρεσπονδεντεσ βανχ〈ριοσ ου, 
αινδα, ατραϖσ δε παγαmεντο ον−λινε. 

5.3.3. Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ, λοτριχασ ε/ου 
δοσ Χορρειοσ να λοχαλιδαδε εm θυε σε ενχοντρα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αντεχιπαρ ο ενϖιο δα δοχυmενταο 
πρεϖιστα νεστε Εδιταλ (θυανδο φορ ο χασο) ου ο παγαmεντο δα ΓΡΥ παρα ο πριmειρο δια τιλ θυε αντεχεδε ο 
φεριαδο ου εϖεντο. Νο χασο δε παγαmεντο δα ΓΡΥ, ο χανδιδατο ποδερ〈 αινδα ρεαλιζ〈−λο πορ ουτρο mειο 
αλτερνατιϖο ϖ〈λιδο (παγαmεντο δο ττυλο εm χαιξα ελετρνιχο, Ιντερνετ Βανκινγ, ετχ.), δεϖενδο σερ ρεσπειταδο 
ο πραζο λιmιτε δετερmιναδο νεστε Εδιταλ. 

5.3.4 Θυανδο δο παγαmεντο δα ΓΡΥ, ο χανδιδατο τεm ο δεϖερ δε χονφεριρ τοδοσ οσ σευσ δαδοσ 
χαδαστραισ ε δα ινσχριο νελε ρεγιστραδοσ, βεm χοmο οσ δαδοσ περτινεντεσ νο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο. 
Ασ ινσχρι⌡εσ ε/ου παγαmεντοσ θυε νο φορεm ιδεντιφιχαδοσ δεϖιδο α ερρο να ινφορmαο δε δαδοσ πελο 
χανδιδατο ου πορ τερχειρο νο παγαmεντο δα ρεφεριδα ΓΡΥ νο σερο αχειτοσ, νο χαβενδο ρεχλαmα⌡εσ 
ποστεριορεσ νεσσε σεντιδο. 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

 
5.4 DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΣΟΒΡΕ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
5.4.1 Ο ΙDΕΧΑΝ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο νο ρεχεβιδασ πορ mοτιϖοσ δε 

ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, 
βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ, σοβρε οσ θυαισ 
νο τιϖερ δαδο χαυσα. 

5.4.2. ⊃ ιmπρεσχινδϖελ ο νmερο δε ΧΠΦ δο χανδιδατο παρα ρεαλιζαο δε συα ινσχριο.  
5.4.2.1. Τερ〈 α συα ινσχριο χανχελαδα ε σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε υσαρ ο 

ΧΠΦ δε τερχειρο παρα ρεαλιζαρ α συα ινσχριο. 
5.4.3 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχα ο χονηεχιmεντο ε α τ〈χιτα αχειταο δασ νορmασ ε χονδι⌡εσ 

εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, εm ρελαο ◊σ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 
5.4.4 Α θυαλθυερ τεmπο ποδερ−σε−〈 ανυλαρ α ινσχριο, ασ προϖασ ε α νοmεαο δο χανδιδατο, δεσδε 

θυε ϖεριφιχαδα φαλσιδαδε εm θυαλθυερ δεχλαραο ε/ου ιρρεγυλαριδαδε νασ προϖασ ε/ου εm ινφορmα⌡εσ 
φορνεχιδασ, γαραντιδο ο διρειτο αο χοντραδιτ⌠ριο ε ◊ αmπλα δεφεσα. 

5.4.5. ⊃ ϖεδαδα α ινσχριο χονδιχιοναλ ε/ου εξτεmπορνεα, βεm χοmο α τρανσφερνχια δο ϖαλορ παγο 
α ττυλο δε ταξα παρα τερχειροσ ε/ου ουτρα ινσχριο, ασσιm χοmο α τρανσφερνχια δα ινσχριο παρα ουτρεm. 

5.4.6. Νο σερ〈 δεφεριδα α σολιχιταο δε ινσχριο θυε νο ατενδερ ριγοροσαmεντε αο εσταβελεχιδο 
νεστε Εδιταλ. 

5.4.7 Ο χανδιδατο δεχλαρα, νο ατο δα ινσχριο, θυε τεm χινχια ε αχειτα θυε, χασο απροϖαδο, θυανδο 
δε συα χονϖοχαο, δεϖερ〈 εντρεγαρ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο 
ρεσπεχτιϖο χαργο. 

5.4.8 Ο ϖαλορ ρεφερεντε αο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο σοmεντε σερ〈 δεϖολϖιδο mεδιαντε 
σεντενα ϕυδιχιαλ τρανσιταδα εm ϕυλγαδο.  

5.4.9. Απ⌠σ α ηοmολογαο δα ινσχριο νο σερ〈 αχειτα εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα σολιχιταο δε αλτεραο 
δοσ δαδοσ χοντιδοσ να ινσχριο, σαλϖο ο πρεϖιστο νοσ συβιτενσ 4.1.5.1 ε 5.4.19.  

5.4.10. Νο ηαϖερ〈 ισενο τοταλ ου παρχιαλ δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, εξχετο παρα οσ 
χανδιδατοσ θυε δεχλαραρεm ε χοmπροϖαρεm ηιποσσυφιχινχια δε ρεχυρσοσ φινανχειροσ παρα παγαmεντο δα 
ρεφεριδα ταξα, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο Φεδεραλ 6.593, δε 2 δε ουτυβρο δε 2008, ου αθυελεσ θυε φορεm 
χοmπροϖαδαmεντε δοαδορεσ δε mεδυλα ⌠σσεα, νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ 13.656, δε 30 δε αβριλ δε 2018. 

5.4.10.1 Φαρ〈 ϕυσ ◊ ισενο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ο χανδιδατο εχονοmιχαmεντε 
ηιποσσυφιχιεντε θυε χοmπροϖαρ χυmυλατιϖαmεντε θυε εστ〈 ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ 
Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ に Χαδ∨νιχο ε  mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, ασσιm χοmπρεενδιδα αθυελα 
θυε ποσσυα ρενδα περ χαπιτα δε ατ mειο σαλ〈ριο mνιmο, ου αθυελα θυε ποσσυα ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ δε 
ατ 3 (τρσ) σαλ〈ριοσ mνιmοσ, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.135, δε 26 δε ϕυνηο δε 2007. 

5.4.10.2 Ο χανδιδατο θυε ρεθυερερ α ισενο χοmο ηιποσσυφιχιεντε εχονmιχο δεϖερ〈 ινφορmαρ, νο 
ατο δα ινσχριο, σευσ δαδοσ πεσσοαισ εm χονφορmιδαδε χοm οσ θυε φοραm οριγιναλmεντε ινφορmαδοσ αο 
⌠ργο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ δε σευ Μυνιχπιο, ρεσπονσ〈ϖελ πελο χαδαστραmεντο δε φαmλιασ νο Χαδ∨νιχο, 
mεσmο θυε ατυαλmεντε εστεσ εστεϕαm διϖεργεντεσ ου τενηαm σιδο αλτεραδοσ νοσ λτιmοσ 45 (θυαρεντα ε 
χινχο) διασ, εm ϖιρτυδε δο δεχυρσο δε τεmπο παρα ατυαλιζαο δο βανχο δε δαδοσ δο Χαδ∨νιχο α νϖελ 
ναχιοναλ. 

5.4.10.2.1 Απ⌠σ ο ϕυλγαmεντο δο πεδιδο δε ισενο, ο χανδιδατο ποδερ〈 εφετυαρ α ατυαλιζαο δοσ 
σευσ δαδοσ χαδαστραισ ϕυντο αο ΙDΕΧΑΝ ατραϖσ δο σιστεmα δε ινσχρι⌡εσ ον−λινε ου σολιχιτ〈−λα αο φισχαλ δε 
απλιχαο νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

5.4.10.3 Ταmβm φαρ〈 ϕυσ ◊ ισενο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ο χανδιδατο θυε φορ δοαδορ 
δε mεδυλα ⌠σσεα εm εντιδαδεσ ρεχονηεχιδασ πελο Μινιστριο δα Σαδε, χονφορmε α Λει ν≡ 13.656/2018. 

5.4.10.4 Α ισενο δεϖερ〈 σερ σολιχιταδα ϖια 〈ρεα δο χανδιδατο, δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο δα 
Οργανιζαδορα に ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ mεδιαντε ο ενϖιο δα δοχυmενταο εσπεχιφιχαδα νοσ συβιτενσ 
5.4.10.4.4 ου 5.4.10.4.5, χονφορmε οριεντα⌡εσ α σεγυιρ. 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

5.4.10.4.1 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ρεθυερερ α ισενο δα ταξα δε ινσχριο, δεϖερ〈, 
οβριγατοριαmεντε, ρεαλιζαρ συα ινσχριο νο Χονχυρσο νο περοδο, ιmπρορρογ〈ϖελ, δε 28 α 30 δε αγοστο δε 
2019. 

5.4.10.4.2 Ο χανδιδατο ινσχριτο νο περοδο συπραχιταδο に δε 28 α 30 δε αγοστο δε 2019, εσταρ〈 απτο α 
ρεθυερερ α ισενο δε συα ταξα δε ινσχριο νο Χονχυρσο, δεϖενδο, παρα ταντο, αχεσσαρ α π〈γινα δο 
Χονχυρσο, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, εm εσπεχφιχο ο λινκ δισπονϖελ παρα εσσα σολιχιταο, 
δυραντε ο περοδο δε 03 α 05 δε σετεmβρο δε 2019, παρα εφετιϖαρ ε χονχλυιρ συα σολιχιταο. 

5.4.10.4.3 Ο χανδιδατο ινσχριτο απ⌠σ ο περοδο χονσταντε δο συβιτεm 5.4.10.4.1, νο mαισ ποδερ〈 
ρεθυερερ ισενο δε ταξα δε ινσχριο. 

5.4.10.4.4 Παρα οσ χανδιδατοσ ηιποσσυφιχιεντεσ εχονmιχοσ: 
α) ανεξαρ δεχλαραο παρα φινσ δε ισενο ινδιχανδο ο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ), ατριβυδο 

πελο Χαδ∨νιχο, δε αχορδο χοm ο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ; ε  
β) δεχλαραο δε θυε ατενδε ◊ χονδιο εσταβελεχιδα νο συβιτεm 5.4.10.1. 
5.4.10.4.5 Παρα οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε mεδυλα ⌠σσεα: 
α) ανεξαρ ατεσταδο ου λαυδο εmιτιδο πορ mδιχο δε εντιδαδε ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Σαδε, 

ινσχριτο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ασσινατυρα ε χαριmβο χοm ρεφεριδα ιδεντιφιχαο), θυε χοmπροϖε 
θυε ο χανδιδατο εφετυου α δοαο δε mεδυλα ⌠σσεα, βεm χοmο α δατα δα δοαο; 

5.4.10.5 Ο ΙDΕΧΑΝ χονσυλταρ〈 ο ργο Γεστορ δο Χαδ∨νιχο, βεm χοmο ασ Ινστιτυι⌡εσ δε Σαδε α φιm 
δε ϖεριφιχαρ α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο χανδιδατο θυε ρεθυερερ α ισενο να χονδιο δε 
ηιποσσυφιχιεντε ου χοmο δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα. 

5.4.10.6 Α δεχλαραο φαλσα συϕειταρ〈 ο χανδιδατο ◊σ σαν⌡εσ χϖεισ ε χριmιναισ πρεϖιστασ εm λεγισλαο 
ϖιγεντε. 

5.4.10.7 Ο σιmπλεσ πρεενχηιmεντο δοσ δαδοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα α σολιχιταο δα ισενο δε ταξα δε 
ινσχριο, δυραντε α ινσχριο, νο γαραντε αο ιντερεσσαδο α ισενο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, α 
θυαλ εσταρ〈 συϕειτα ◊ αν〈λισε ε δεφεριmεντο δα σολιχιταο. 

5.4.10.8 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ α ισενο δεφεριδα, mασ θυε τενηα εφετιϖαδο ο παγαmεντο δο βολετο 
βανχ〈ριο, τερ〈 συα ισενο χανχελαδα. 

5.4.10.9 Νο σερο αχειτοσ, απ⌠σ α ρεαλιζαο δο πεδιδο, αχρσχιmοσ ου αλτερα⌡εσ δασ ινφορmα⌡εσ 
πρεσταδασ. 

5.4.10.10 Ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο σερ〈 
διϖυλγαδο ατ α δατα προϖ〈ϖελ δο δια 18 δε σετεmβρο δε 2019. 

5.4.10.10.1 Χαβερ〈 ρεχυρσο αο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο νο πραζο δε 2 (δοισ) διασ τεισ, α 
χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε ◊ δατα δε διϖυλγαο δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αν〈λισε δοσ 
πεδιδοσ οβσερϖαδασ ασ δισποσι⌡εσ δο ιτεm 9 δεστε Εδιταλ, σενδο ο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο διϖυλγαδο νο δια 24 
δε σετεmβρο δε 2019. 

5.4.10.10.2 Οσ χανδιδατοσ χυϕοσ πεδιδοσ περmανεχερεm ινδεφεριδοσ ποδερο γαραντιρ α συα ινσχριο 
νο χερταmε mεδιαντε ο παγαmεντο δα ρεσπεχτιϖα ταξα, νο πραζο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 

5.4.11 Ο νο χυmπριmεντο δε υmα δασ φασεσ φιξαδασ, α φαλτα ου α ινχονφορmιδαδε δε αλγυmα 
ινφορmαο ου α σολιχιταο απρεσενταδα φορα δο περοδο φιξαδο ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο αυτοm〈τιχα δο 
προχεσσο δε ισενο, γαραντιδο ο διρειτο αο χοντραδιτ⌠ριο ε ◊ αmπλα δεφεσα. 

5.4.12. Νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα ου δεφεριδασ ινσχρι⌡εσ 
σολιχιταδασ ϖια φαξ, ποσταλ ε/ου χορρειο ελετρνιχο. 

5.4.13. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
χανδιδατο. 

5.4.14 Ο χανδιδατο, αο ρεαλιζαρ συα ινσχριο, mανιφεστα χινχια θυαντο ◊ ποσσιβιλιδαδε δε διϖυλγαο 
δε σευσ δαδοσ εm λισταγενσ ε ρεσυλταδοσ νο δεχορρερ δο χερταmε, ταισ χοmο αθυελεσ ρελατιϖοσ ◊ δατα δε 
νασχιmεντο, νοτασ ε δεσεmπενηο νασ προϖασ, εντρε ουτροσ, τενδο εm ϖιστα θυε εσσασ ινφορmα⌡εσ σο 
εσσενχιαισ παρα ο φιελ χυmπριmεντο δα πυβλιχιδαδε δοσ ατοσ ατινεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο, βεm χοmο ο 
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διρειτο δε ιmαγεm, παρα α διϖυλγαο δο χερταmε δε φορmα ινστιτυχιοναλ ε χοmερχιαλ πορ παρτε δο ΙDΕΧΑΝ. 
Νο χαβερο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ νεστε σεντιδο, φιχανδο χιεντεσ ταmβm οσ χανδιδατοσ δε θυε 
ποσσιϖελmεντε ταισ ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ ενχοντραδασ να ρεδε mυνδιαλ δε χοmπυταδορεσ, ατραϖσ δοσ 
mεχανισmοσ δε βυσχα ατυαλmεντε εξιστεντεσ. 

5.4.15 Α νο ιντεγραλιζαο δοσ προχεδιmεντοσ δε ινσχριο ιmπλιχα α δεσιστνχια δο χανδιδατο. 
5.4.16 Ο χανδιδατο ινσχριτο δεϖερ〈 σε ατενταρ παρα α φορmαλιζαο δα ινσχριο, χονσιδερανδο θυε, 

χασο α ινσχριο νο σεϕα εφετυαδα νοσ mολδεσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ (ινχοmπλετα, ινχορρετα, εντρε 
ουτρασ σιτυα⌡εσ), σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χονσιδεραδα νο εφετιϖαδα πελο οργανιζαδορ, νο ασσιστινδο 
νενηυm διρειτο αο ιντερεσσαδο. 

5.4.17 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε θυαλθυερ τιπο δε τραταmεντο διφερενχιαδο παρα ρεαλιζαο δασ 
προϖασ δεϖερ〈 σολιχιτ〈−λα νο ατο δο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, ινδιχανδο, χλαραmεντε, θυαισ οσ ρεχυρσοσ 
εσπεχιαισ νεχεσσ〈ριοσ ε, αινδα, ενϖιαρ, ατ ο δια 30 δε σετεmβρο δε 2019, ιmπρετεριϖελmεντε, ϖια ΣΕDΕΞ ου 
Χαρτα Ρεγιστραδα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο に ΑΡ, παρα α σεδε δο ΙDΕΧΑΝ に νο ΣΗΧΣ ΧΡ Θυαδρα 502, Βλοχο 
Χ, Λοϕα 37, Παρτε 673 − Ασα Συλ − Βρασλια/DΦ, ΧΕΠ: 70330−530, χοm οσ σεγυιντεσ διζερεσ νο ενϖελοπε: 
さCﾗﾐI┌ヴゲﾗ P┎HﾉｷIﾗ IFRR − L;┌Sﾗ ﾏYSｷIﾗ デヴ;デ;ﾏWﾐデﾗ SｷaWヴWﾐIｷ;Sﾗざが IﾗﾐデWﾐSﾗ ;ｷﾐS; ﾗ ﾐﾗﾏW IﾗﾏヮﾉWデﾗ Sﾗ 
χανδιδατο ε ο νmερο δε ινσχριο に λαυδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) θυε 
ϕυστιφιθυε ο τραταmεντο διφερενχιαδο σολιχιταδο. Απ⌠σ εσσε περοδο, α σολιχιταο σερ〈 ινδεφεριδα, ρεσσαλϖαδοσ 
οσ χασοσ δε φορα mαιορ.. 

5.4.17.1 Πορταδορεσ δε δοενα ινφεχτοχονταγιοσα θυε νο α τιϖερεm χοmυνιχαδο αο ΙDΕΧΑΝ, πορ 
ινεξιστιρ α δοενα να δατα λιmιτε ρεφεριδα, δεϖερο φαζ−λο ϖια χορρειο ελετρνιχο χονχυρσο.ιφρρ≅ιδεχαν.οργ.βρ 
το λογο α χονδιο σεϕα διαγνοστιχαδα. Οσ χανδιδατοσ νεστα σιτυαο, θυανδο δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, 
δεϖερο σε ιδεντιφιχαρ αο φισχαλ νο πορτο δε εντραδα, mυνιδοσ δε λαυδο mδιχο, τενδο διρειτο α τραταmεντο 
διφερενχιαδο. 

5.4.17.2 Χονσιδερανδο α ποσσιβιλιδαδε δε οσ χανδιδατοσ σερεm συβmετιδοσ ◊ δετεχο δε mεταισ 
δυραντε ασ προϖασ, αθυελεσ θυε, πορ ραζ⌡εσ δε σαδε, πορϖεντυρα φααm υσο δε mαρχα−πασσο, πινοσ 
χιρργιχοσ ου ουτροσ ινστρυmεντοσ mετ〈λιχοσ, δεϖερο χοmυνιχαρ αο ΙDΕΧΑΝ αχερχα δα σιτυαο, νοσ mολδεσ 
δο συβιτεm 5.4.17 δεστε Εδιταλ. Εm νοmε δα σεγυρανα δο προχεσσο, εστα ρεγρα ταmβm σε απλιχα α 
χανδιδατοσ χοm δεφιχινχιασ αυδιτιϖασ θυε υτιλιζεm απαρεληο αυριχυλαρ, βεm χοmο ουτροσ απαρεληοσ διϖερσοσ 
πορ mοτιϖοσ δε σαδε, ταισ χοmο: mεδιδορ δε γλιχεmια, σονδασ, ετχ. Νο χασο δε δεσχυmπριmεντο δεστε 
προχεδιmεντο ου σε φορ ϖεριφιχαδα m〈−φ νο υσο δοσ ρεφεριδοσ απαρεληοσ, οσ χανδιδατοσ ποδερο σερ 
ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

5.4.18 Α χανδιδατα θυε τιϖερ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερ〈 λεϖαρ 
σοmεντε υm αχοmπανηαντε, θυε φιχαρ〈 εm σαλα ρεσερϖαδα παρα εσσα φιναλιδαδε ε θυε σερ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα 
γυαρδα δα χριανα. 

5.4.18.1 Νο σερ〈 χονχεδιδο τεmπο αδιχιοναλ παρα α εξεχυο δα προϖα ◊ χανδιδατα δεϖιδο αο τεmπο 
δεσπενδιδο χοm α αmαmενταο. 

5.4.19 Α πεσσοα τραϖεστι ου τρανσεξυαλ (πεσσοα θυε σε ιδεντιφιχα ε θυερ σερ ρεχονηεχιδα σοχιαλmεντε, 
εm χονσοννχια χοm συα ιδεντιδαδε δε γνερο) θυε δεσεϕαρ ατενδιmεντο πελο ΝΟΜΕ ΣΟΧΙΑΛ ποδερ〈 
σολιχιτ〈−λο πελο χορρειο ελετρνιχο: χονχυρσο.ΙΦΡΡ≅ιδεχαν.οργ.βρ ατ ◊σ 21η00mιν δο δια 30 δε σετεmβρο δε 
2019. 

5.4.19.1 Σερ〈 ενϖιαδο ρεθυεριmεντο, πορ ϖια ελετρνιχα, ατ ο δια 04 δε ουτυβρο δε 2019, ο θυαλ 
δεϖερ〈 σερ ασσιναδο ε ενχαmινηαδο, ϕυνταmεντε χοm χ⌠πια σιmπλεσ δο δοχυmεντο οφιχιαλ δε ιδεντιδαδε δο 
ρεθυερεντε, πορ ΣΕDΕΞ ου Χαρτα Ρεγιστραδα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), παρα αο ΙDΕΧΑΝ に ΣΗΧΣ ΧΡ 
Θυαδρα 502, Βλοχο Χ, Λοϕα 37, Παρτε 673 − Ασα Συλ − Βρασλια/DΦ, ΧΕΠ: 70330−530, φαζενδο χονσταρ νο 
ενϖελοπε さCﾗﾐI┌ヴゲﾗ P┎HﾉｷIﾗ IFRR − RWケ┌WヴｷﾏWﾐデﾗ SW ﾐﾗﾏW ゲﾗIｷ;ﾉざ. 

5.4.20 Ο χανδιδατο θυε νο σολιχιταρ τραταmεντο διφερενχιαδο να φορmα δετερmιναδα νεστε Εδιταλ, δε 
αχορδο χοm α συα χονδιο, νο α τερ〈 ατενδιδα σοβ θυαλθυερ αλεγαο, σενδο θυε α σολιχιταο δε 
τραταmεντο διφερενχιαδο σερ〈 αχοληιδα δεντρο δοσ χριτριοσ δε ραζοαβιλιδαδε ε ϖιαβιλιδαδε. 
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5.4.21 Α ρελαο δε ινσχριτοσ νο Χονχυρσο σερ〈 διϖυλγαδα νο δια 04 δε ουτυβρο δε 2019, παρα φινσ δε 
ϖαλιδαο θυαντο ◊ σιτυαο δε ινσχριτο πελο χανδιδατο.  

5.4.21.1 Χαβερ〈 ρεχυρσο εm φαχε δα ρελαο mενχιοναδα νο συβιτεm 5.4.21, πελο πραζο δε 02 (δοισ) 
διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα δατα δε συα διϖυλγαο. 

5.4.21.2 Α ρελαο δεφινιτιϖα δε ινσχριτοσ σερ〈 διϖυλγαδα να δατα προϖ〈ϖελ δε 18 δε ουτυβρο δε 2019. 
5.4.22 Ασ ρελα⌡εσ δασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ ε ινδεφεριδασ (σε ηουϖερ), ινχλυσιϖε δοσ χανδιδατοσ θυε 

ρεθυερερεm α χονχορρνχια να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια (ΠχD) ε/ου νασ χοτασ ρεσερϖαδασ α 
πεσσοασ νεγρασ, βεm χοmο δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δε τραταmεντο διφερενχιαδο, σερο διϖυλγαδασ α παρτιρ δο 
δια 04 δε ουτυβρο δε 2019, παρα χονηεχιmεντο δο ατο ε mοτιϖοσ δο ινδεφεριmεντο παρα ιντερποσιο δε 
ρεχυρσοσ πελο πραζο δε 02 (δοισ) διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δια δασ 
διϖυλγα⌡εσ. 

5.4.21.1 Ασ λισταγενσ π⌠σ−ρεχυρσοσ σερο διϖυλγαδασ α παρτιρ δο δια 18 δε ουτυβρο δε 2019. 
 
5.5 DΑ ΧΟΝΦΙΡΜΑ∩℘Ο DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 
5.5.1. Ασ ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ δατα, αο ηορ〈ριο, αο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ (νοmε δο 

εσταβελεχιmεντο, ενδερεο ε σαλα) παρα χαδα 〈ρεα πρεϖιστα νεστε Εδιταλ, ασσιm χοmο οριεντα⌡εσ παρα 
ρεαλιζαο δασ προϖασ, εσταρο δισπονϖεισ, α παρτιρ δο δια 02 δε δεζεmβρο δε 2019, νο ενδερεο ελετρνιχο 
δο ΙDΕΧΑΝ (ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ), ποδενδο ο χανδιδατο εφετυαρ α ιmπρεσσο δεστε Χαρτο δε Χονφιρmαο 
δε Ινσχριο (ΧΧΙ). Ασ ινφορmα⌡εσ ταmβm ποδερο σερ οβτιδασ ατραϖσ δα Χεντραλ δε Ατενδιmεντο δο 
ΙDΕΧΑΝ, ατραϖσ δο χορρειο ελετρνιχο χονχυρσο.ιφρρ≅ιδεχαν.οργ.βρ, ατενδιmεντο ονλινε (χηατ) ου πορ mειο 
δο τελεφονε 61−3246−9292, νο ηορ〈ριο δασ 08η00mιν ◊σ 17η30mιν. 

5.5.2. Χασο ο χανδιδατο, αο χονσυλταρ ο Χαρτο δε Χονφιρmαο δε Ινσχριο (ΧΧΙ), χονστατε θυε συα 
ινσχριο νο φοι δεφεριδα, δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm α Χεντραλ δε Ατενδιmεντο δο ΙDΕΧΑΝ, ατραϖσ δε 
χορρειο ελετρνιχο χονχυρσο.ιφρρ≅ιδεχαν.οργ.βρ ου δο τελεφονε 61−3246−9292, νο ηορ〈ριο δασ 08η00mιν ◊σ 
17η30mιν, χονσιδερανδο−σε ο ηορ〈ριο οφιχιαλ λοχαλ, χονφορmε συβιτεm 1.9, ιmπρετεριϖελmεντε ατ ο δια 06 
δε δεζεmβρο δε 2019. 

5.5.3. Οσ χοντατοσ φειτοσ απ⌠σ α δατα εσταβελεχιδα νο συβιτεm 5.5.2 δεστε Εδιταλ νο σερο 
χονσιδεραδοσ, πρεϖαλεχενδο παρα ο χανδιδατο ασ ινφορmα⌡εσ χοντιδασ νο Χαρτο δε Χονφιρmαο δε 
Ινσχριο (ΧΧΙ) ε α σιτυαο δε ινσχριο δο mεσmο, ποστο σερ δεϖερ δο χανδιδατο ϖεριφιχαρ α χονφιρmαο δε 
συα ινσχριο, να φορmα εσταβελεχιδα νεστε Εδιταλ. 

5.5.4. Οσ εϖεντυαισ ερροσ δε διγιταο νο νοmε, νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ου ουτροσ 
δαδοσ ρεφερεντεσ ◊ ινσχριο δο χανδιδατο δεϖερο σερ χορριγιδοσ ΣΟΜΕΝΤΕ νο δια δασ προϖασ, mεδιαντε 
χονφερνχια δο δοχυmεντο οριγιναλ δε ιδεντιδαδε, θυανδο δο ινγρεσσο δο χανδιδατο νο λοχαλ δε προϖασ πελο 
φισχαλ δε σαλα. 

5.5.5 Ο Χαρτο δε Χονφιρmαο δε Ινσχριο Ν℘Ο σερ〈 ενϖιαδο αο ενδερεο ινφορmαδο πελο χανδιδατο 
νο ατο δα ινσχριο. Σο δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ ε ο χοmπαρεχιmεντο νο ηορ〈ριο δετερmιναδο. 

5.5.5.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ατενταmεντε οσ ηορ〈ριοσ ε λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, 
ινχλυσιϖε εστανδο ατεντο θυαντο ◊ ποσσιβιλιδαδε δα εξιστνχια δε ενδερεοσ σιmιλαρεσ ε/ου ηοmνιmοσ. ⊃ 
ρεχοmενδ〈ϖελ, αινδα, ϖισιταρ χοm αντεχεδνχια ο λοχαλ δε ρεαλιζαο δα ρεσπεχτιϖα προϖα. 

5.5.6 Α αλοχαο δοσ χανδιδατοσ νοσ λοχαισ δεσιγναδοσ παρα ασ προϖασ σερ〈 δεφινιδα πελα ινστιτυιο 
οργανιζαδορα, ποδενδο εστα αδοταρ λιϖρεmεντε οσ χριτριοσ θυε ϕυλγαρ περτινεντεσ, α φιm δε ρεσγυαρδαρ α 
σεγυρανα δο χερταmε. Α διστριβυιο σε δαρ〈 δε αχορδο χοm α ϖιαβιλιδαδε ε αδεθυαο δοσ λοχαισ, νο 
νεχεσσαριαmεντε ηαϖενδο α αλοχαο δοσ χανδιδατοσ νοσ λοχαισ δε προϖασ δε αχορδο χοm α προξιmιδαδε δε 
συασ ρεσιδνχιασ. Αινδα, ποδερ〈 οχορρερ α ρευνιο δε χανδιδατοσ πορταδορεσ δε νεχεσσιδαδεσ εm λοχαισ δε 
προϖασ εσπεχφιχοσ, α φιm δε χονφεριρ mεληορ τραταmεντο ε αχεσσιβιλιδαδε α εστε πβλιχο. 

 
6. DΟ ΕΞΑΜΕ DΕ ΗΑΒΙΛΙDΑDΕΣ Ε ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

6.1 DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ 
6.1.1. Σερο απλιχαδασ προϖασ οβϕετιϖασ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, αβρανγενδο οσ 

οβϕετοσ δε αϖαλιαο χονσταντεσ νοσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ θυε σερο δισπονιβιλιζαδοσ νο ενδερεο 
ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, χονφορmε ο θυαδρο α σεγυιρ: 

 
ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ ΧΑΡΓΟ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο (ΤΑΕ)) 

 

ℑρεασ δε χονηεχιmεντοσ χοmυνσ Θυαντιδαδε 
δε θυεστ⌡εσ 

ςαλορ δε χαδα 
θυεστο 

Ποντυαο 
Μ〈ξιmα 

Λνγυα Πορτυγυεσα 10 1 10 

Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο 10 1 10 

Λεγισλαο δο σερϖιο/Σερϖιδορ πβλιχο φεδεραλ 10 1 10 

ℑρεα δε χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ Θυαντιδαδε 
δε θυεστ⌡εσ 

ςαλορ δε χαδα 
θυεστο 

Ποντυαο 
Μ〈ξιmα 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 20 2 40 

ΤΟΤΑΛ 50 − 70 

 
6.1.1.2. Οσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ σερο δισπονιβιλιζαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 
6.1.2. Ασ προϖασ οβϕετιϖασ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, χονσταρο δε 50 (χινθυεντα) ιτενσ, 

χοm πεσο διφερενχιαδο χονφορmε θυαδρο αχιmα. 
6.1.3. Σερ〈 χονσιδεραδο χλασσιφιχαδο ο χανδιδατο θυε, χυmυλατιϖαmεντε: 
α) τενηα αχερταδο, νο mνιmο, 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δασ θυεστ⌡εσ δα προϖα δε χονηεχιmεντοσ 

χοmυνσ; 
β) τενηα αχερταδο, νο mνιmο, 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δασ θυεστ⌡εσ δα προϖα δε χονηεχιmεντοσ 

εσπεχφιχοσ. 
6.1.4. Οσ ιτενσ δασ προϖασ οβϕετιϖασ σερο δο τιπο mλτιπλα εσχοληα, χοm 5 (χινχο) οπ⌡εσ (Α α Ε) ε 

υmα νιχα ρεσποστα χορρετα. 
6.1.5 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 τρανσχρεϖερ ασ ρεσποστασ δασ προϖασ οβϕετιϖασ παρα ο Χαρτο δε Ρεσποστασ, 

θυε σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο δασ προϖασ. Ο πρεενχηιmεντο δο Χαρτο δε Ρεσποστασ 
σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε δεϖερ〈 προχεδερ εm χονφορmιδαδε χοm ασ ινστρυ⌡εσ 
εσπεχφιχασ χοντιδασ νεστε Εδιταλ ε νο Χαρτο δε Ρεσποστασ. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ηαϖερ〈 συβστιτυιο δο 
χαρτο πορ ερρο δο χανδιδατο. 

6.1.6. Νο σερο χοmπυταδοσ ιτενσ νο ρεσπονδιδοσ, νεm ιτενσ θυε χοντενηαm mαισ δε υmα 
ρεσποστα (mεσmο θυε υmα δελασ εστεϕα χορρετα), εmενδα ου ρασυρα, αινδα θυε λεγϖελ. Νο δεϖερ〈 σερ φειτα 
νενηυmα mαρχα φορα δο χαmπο ρεσερϖαδο ◊σ ρεσποστασ, ποισ θυαλθυερ mαρχα ποδερ〈 σερ λιδα πελασ λειτορασ 
⌠τιχασ, πρεϕυδιχανδο ο δεσεmπενηο δο χανδιδατο, θυε δεϖερ〈, αινδα, οβριγατοριαmεντε, αο τρmινο δα 
προϖα, δεϖολϖερ αο φισχαλ ο Χαρτο δε Ρεσποστασ, δεϖιδαmεντε ασσιναδο νο λοχαλ ινδιχαδο. 

6.1.7 Σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δε mαρχα⌡εσ φειτασ 
ινχορρεταmεντε νο Χαρτο δε Ρεσποστασ. Σερο χονσιδεραδασ mαρχα⌡εσ ινχορρετασ ασ θυε εστιϖερεm εm 
δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ ε χοm ο Χαρτο δε Ρεσποστασ, ταισ χοmο: δυπλα mαρχαο, mαρχαο ρασυραδα ου 
εmενδαδα ε χαmπο δε mαρχαο νο πρεενχηιδο ιντεγραλmεντε. 

6.1.8. Νο σερ〈 περmιτιδο θυε ασ mαρχα⌡εσ νο Χαρτο δε Ρεσποστασ σεϕαm φειτασ πορ ουτρασ πεσσοασ, 
σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο θυε τενηα σολιχιταδο τραταmεντο διφερενχιαδο παρα εσσε φιm. Νεσσε χασο, σε 
νεχεσσ〈ριο, ο χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ υm φισχαλ δο ΙDΕΧΑΝ δεϖιδαmεντε τρειναδο. 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

6.1.9 Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ, ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ ο σευ 
Χαρτο δε Ρεσποστασ, σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαο δα 
λειτυρα ⌠τιχα. 

6.2 DΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ DΕ Μ∨ΛΤΙΠΛΑ ΕΣΧΟΛΗΑ  
6.2.1. Ασ προϖασ οβϕετιϖασ δε mλτιπλα εσχοληα σερο ρεαλιζαδασ να δατα πρεϖιστα δε δια 15 δε 

δεζεmβρο δε 2019, νο ΗΟΡℑΡΙΟ ςΕΣΠΕΡΤΙΝΟ χοm ηορ〈ριο δε ινχιο ◊σ 15η (ηορ〈ριο λοχαλ) ε δυραο δε 3η 
(τρσ ηορασ), εξχλυσιϖαmεντε να χιδαδε δε Βοα ςιστα/ΡΡ. 

6.2.1.1. Οσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ, παρα οσ θυαισ δεϖερο σε διριγιρ οσ χανδιδατοσ, 
σερο διϖυλγαδοσ να δατα προϖ〈ϖελ δε 02 δε δεζεmβρο δε 2019, πορ αϖισο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο ε, να 
ντεγρα, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 

6.2.2 Ο χανδιδατο θυε, εϖεντυαλmεντε, νεχεσσιταρ απρεσενταρ θυαλθυερ οβσερϖαο ρελεϖαντε, ποδερ〈 
φαζ−λα νο τερmο δε οχορρνχια εξιστεντε να σαλα δε προϖασ εm ποσσε δοσ φισχαισ δε σαλα. 

6.2.3 Ο χαδερνο δε προϖασ χοντm ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ αο Χονχυρσο, δεϖενδο ο χανδιδατο λερ 
ατενταmεντε ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ να χαπα δο χαδερνο. 

6.2.3.1. Αο τερmιναρ α χονφερνχια δο χαδερνο δε προϖασ, χασο ελε εστεϕα ινχοmπλετο ου τενηα 
δεφειτο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 σολιχιταρ αο φισχαλ δε σαλα θυε ο συβστιτυα, νο χαβενδο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ 
νεστε σεντιδο. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ϖεριφιχαρ, αινδα, σε ο χαργο εm θυε σε ινσχρεϖευ ενχοντρα−σε 
δεϖιδαmεντε ιδεντιφιχαδο νο χαδερνο δε προϖασ. 

6.2.3.2. Νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερο φορνεχιδασ, πορ θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε 
απλιχαο δασ προϖασ ε/ου πελασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αοσ σευσ χοντεδοσ ε/ου 
αοσ χριτριοσ δε αϖαλιαο, σενδο θυε  δεϖερ δο χανδιδατο εσταρ χιεντε δασ νορmασ χοντιδασ νεστε Εδιταλ. 

6.2.3.3. Νοσ χασοσ δε εϖεντυαλ φαλτα δε προϖα/mατεριαλ περσοναλιζαδο δε απλιχαο δε προϖασ, εm 
ραζο δε φαληα δε ιmπρεσσο ου δε εθυϖοχο να διστριβυιο δε προϖα/mατεριαλ, ο ΙDΕΧΑΝ τεm α 
πρερρογατιϖα παρα εντρεγαρ αο χανδιδατο προϖα/mατεριαλ ρεσερϖα νο περσοναλιζαδο ελετρονιχαmεντε, ο θυε 
σερ〈 ρεγιστραδο εm ατασ δε σαλα ε δε χοορδεναο.  

6.2.4 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ χοm 
αντεχεδνχια mνιmα δε 60 (σεσσεντα) mινυτοσ δο ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο σευ ινχιο, mυνιδο δε χανετα 
εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, φειτα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε ε δε ποντα γροσσα, δο Χαρτο δε 
Χονφιρmαο δε Ινσχριο (ΧΧΙ) ε δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ. 

6.2.5. Ποδερ〈 οχορρερ ινχλυσο δε χανδιδατο θυε απρεσεντε δοχυmεντο θυε δεmονστρε α 
ρεγυλαριδαδε δε συα ινσχριο. Α ινχλυσο τερ〈 χαρ〈τερ χονδιχιοναλ ε σερ〈, ποστεριορmεντε, αϖεριγυαδα πελο 
ΙDΕΧΑΝ α φιm δε σε χονφιρmαρ α συα περτιννχια. Χονσταταδα α ιmπροχεδνχια δα ινσχριο, εστα σερ〈 
αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα, σενδο χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, αινδα θυε ο 
χανδιδατο οβτενηα απροϖαο νασ προϖασ. 

6.2.6. Νο ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο ινχιο δασ προϖασ, χονφορmε εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ, οσ πορτ⌡εσ δα 
υνιδαδε σερο φεχηαδοσ πελο Χοορδεναδορ δα Υνιδαδε, εm εστριτα οβσερϖνχια δο ηορ〈ριο οφιχιαλ λοχαλ, νο 
σενδο αδmιτιδοσ θυαισθυερ χανδιδατοσ ρεταρδατ〈ριοσ. Ο προχεδιmεντο δε φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ σερ〈 
ρεγιστραδο εm ατα, σενδο χοληιδα α ασσινατυρα δο πορτειρο ε δο πρ⌠πριο Χοορδεναδορ δα υνιδαδε, ασσιm 
χοmο δε δοισ χανδιδατοσ, τεστεmυνηασ δο φατο. 

6.2.7 Αντεσ δο ηορ〈ριο δε ινχιο δασ προϖασ, ο ρεσπονσ〈ϖελ να υνιδαδε πελα απλιχαο ρεθυισιταρ〈 α 
πρεσενα δε δοισ χανδιδατοσ θυε, ϕυνταmεντε χοm δοισ ιντεγραντεσ δα εθυιπε δε απλιχαο δασ προϖασ, 
πρεσενχιαρο α αβερτυρα δα εmβαλαγεm δε σεγυρανα ονδε εσταρο αχονδιχιοναδοσ οσ ινστρυmεντοσ δε 
αϖαλιαο (ενϖελοπεσ δε σεγυρανα λαχραδοσ χοm οσ χαδερνοσ δε προϖασ, Χαρτ⌡εσ δε Ρεσποστασ, εντρε ουτροσ 
ινστρυmεντοσ). Σερ〈 λαϖραδα ατα δεσσε φατο, θυε σερ〈 ασσιναδα πελοσ πρεσεντεσ, τεστεmυνηανδο θυε ο 
mατεριαλ σε ενχοντραϖα δεϖιδαmεντε λαχραδο ε χοm σευ σιγιλο πρεσερϖαδο. 

6.2.8. Dυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, α παρτιρ δο ινγρεσσο δο χανδιδατο να σαλα δε προϖασ, σερ〈 
αδοταδο ο προχεδιmεντο δε ιδεντιφιχαο χιϖιλ δοσ χανδιδατοσ mεδιαντε ϖεριφιχαο δο δοχυmεντο δε 
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ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

ιδεντιδαδε, δα χολετα δα ασσινατυρα, εντρε ουτροσ προχεδιmεντοσ, δε αχορδο χοm οριεντα⌡εσ δο φισχαλ δε 
σαλα. 

6.2.8.1. Παρα α σεγυρανα δοσ χανδιδατοσ ε α γαραντια δα λισυρα δο χερταmε, τοδοσ οσ χανδιδατοσ 
δεϖερο σε συβmετερ ◊ ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα, βεm χοmο α ουτροσ προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα, σε 
ϕυλγαδοσ νεχεσσ〈ριοσ πελα Οργανιζαδορα, νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. Ποδερ〈 αινδα σερ σολιχιταδα, εm 
mοmεντο ποστεριορ ◊σ προϖασ, νοϖα ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα, εξχεπχιοναλmεντε, α χριτριο δα Χοmισσο 
δο Χονχυρσο. 

6.2.8.1.1. Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmπεδιδο φισιχαmεντε δε χοληερ α ιmπρεσσο διγιταλ δο πολεγαρ 
διρειτο, δεϖερ〈 σερ χοληιδα α διγιταλ δο πολεγαρ εσθυερδο ου δε ουτρο δεδο, σενδο ρεγιστραδο ο φατο νο 
Τερmο δε Οχορρνχια. 

6.2.9. Νο σερο απλιχαδασ προϖασ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, εm λοχαλ, δατα ου ηορ〈ριο διφερεντεσ δοσ 
πρεδετερmιναδοσ νεστε Εδιταλ ου εm χοmυνιχαδο. Νο σερ〈 αδmιτιδο ινγρεσσο δε χανδιδατο νο λοχαλ δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ απ⌠σ ο ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο σευ ινχιο, σενδο εξχλυδο ο χανδιδατο χονσιδεραδο 
αυσεντε να απλιχαο. 

6.2.10 Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ Μιλιταρεσ, 
Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα, Ινστιτυτοσ δε Ιδεντιφιχαο ε Χορποσ δε Βοmβειροσ Μιλιταρεσ; χαρτειρασ 
εξπεδιδασ πελοσ ⌠ργοσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ (ορδενσ, χονσεληοσ ετχ.); πασσαπορτε; 
χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα; χαρτειρασ φυνχιοναισ δο Μινιστριο Πβλιχο; χαρτειρασ φυνχιοναισ εξπεδιδασ πορ 
⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, τενηαm ϖαλορ λεγαλ χοmο ιδεντιδαδε; χαρτειρα δε τραβαληο; χαρτειρα 
ναχιοναλ δε ηαβιλιταο (mοδελο χοm φοτο).  

6.2.10.1 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ πορ mοτιϖο δε περδα, φυρτο ου ρουβο, δεϖερ〈 σερ απρεσενταδο 
δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ εξπεδιδο η〈, νο m〈ξιmο, 30 (τριντα) διασ. 

6.2.10.2 Νο σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χερτιδ⌡εσ δε νασχιmεντο, ττυλοσ 
ελειτοραισ, χαρτειρασ δε mοτοριστα (mοδελο σεm φοτο ε ΧΝΗ Dιγιταλ), χαρτειρασ δε εστυδαντε, χαρτειρασ 
φυνχιοναισ σεm ϖαλορ δε ιδεντιδαδε νεm δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε/ου δανιφιχαδοσ, θυε 
δεφινιτιϖαmεντε νο ιδεντιφιθυεm ο πορταδορ δο δοχυmεντο.  

6.2.10.3Νο σερ〈 αχειτα χ⌠πια δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, αινδα θυε αυτεντιχαδα, βεm χοmο 
προτοχολο δε δοχυmεντο. 

6.2.10.4 Ο χανδιδατο θυε εστεϕα πορτανδο δοχυmεντο χοm πραζο δε ϖαλιδαδε εξπιραδο ποδερ〈 
ρεαλιζαρ α προϖα, σενδο, χοντυδο, συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ. 

6.2.10.5 Πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε 
ιδεντιδαδε οριγιναλ ου βολετιm δε οχορρνχια, να φορmα δεφινιδα νεστε Εδιταλ, νο φαρ〈 ασ προϖασ ε σερ〈 
αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

6.2.10.6 Ο δοχυmεντο δεϖερ〈 εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ χοm χλαρεζα α 
ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο ε συα ασσινατυρα. 

6.2.11. Νο σερ〈 περmιτιδα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ νεm 
α υτιλιζαο δε χαλχυλαδορασ ε/ου σιmιλαρεσ, λιϖροσ, ανοτα⌡εσ, ιmπρεσσοσ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ δε 
χονσυλτα, προτετορ αυριχυλαρ, λ〈πισ, βορραχηα ου χορρετιϖο. Εσπεχιφιχαmεντε, νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο 
ινγρεσσαρ να σαλα δε προϖασ σεm ο δεϖιδο ρεχοληιmεντο, χοm ρεσπεχτιϖα ιδεντιφιχαο, δοσ σεγυιντεσ 
εθυιπαmεντοσ: βιπ, τελεφονε χελυλαρ, ωαλκmαν, αγενδα ελετρνιχα, νοτεβοοκ, παλmτοπ, Ιποδ, Ιπαδ, ταβλετσ, 
σmαρτπηονεσ, ΜΠ3, ΜΠ4, ρεχεπτορ, γραϖαδορ, χmερα φοτογρ〈φιχα, χοντρολε δε αλαρmε δε χαρρο, ρελ⌠γιο δε 
θυαλθυερ mοδελο, ετχ., ο θυε νο αχαρρετα εm θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε δο ΙDΕΧΑΝ σοβρε ταισ 
εθυιπαmεντοσ.  

6.2.11.1 Νο χασο δε ο χανδιδατο σερ συρπρεενδιδο πορτανδο οσ απαρεληοσ ελετρνιχοσ συπραχιταδοσ ου 
ουτροσ σεmεληαντεσ, βεm χοmο δυραντε α απλιχαο δα προϖα, θυαλθυερ απαρεληο ελετρνιχο δε τιτυλαριδαδε 
δο χανδιδατο ϖιm α εmιτιρ θυαλθυερ σιναλ σονορο, mεσmο εστανδο αχονδιχιοναδο χονφορmε συβιτεm 
6.2.11.2, σερ〈 λαϖραδο νο Τερmο δε Οχορρνχια ο φατο οχορριδο ε ο mεσmο σερ〈 ελιmιναδο αυτοmατιχαmεντε 
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δο χερταmε. Παρα εϖιταρ θυαλθυερ σιτυαο νεστε σεντιδο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εϖιταρ πορταρ νο ινγρεσσο αο 
λοχαλ δε προϖασ θυαισθυερ εθυιπαmεντοσ αχιmα ρελαχιοναδοσ. 

6.2.11.2 Θυανδο δο ινγρεσσο να σαλα δε απλιχαο δε προϖασ, οσ χανδιδατοσ δεϖερο ρεχοληερ τοδοσ οσ 
εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ ε/ου mατεριαισ νο περmιτιδοσ, ινχλυσιϖε χαρτειρα χοm δοχυmεντοσ ε ϖαλορεσ εm 
δινηειρο, εm ενϖελοπε δε σεγυρανα νο ρευτιλιζ〈ϖελ, φορνεχιδο πελο φισχαλ δε απλιχαο. 

6.2.11.3 Dυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο ενϖελοπε δε σεγυρανα χοm οσ εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ 
νο περmιτιδοσ, δεϖιδαmεντε λαχραδο, δεϖερ〈 περmανεχερ εmβαιξο ου αο λαδο δα χαρτειρα/χαδειρα υτιλιζαδα 
πελο χανδιδατο, δεϖενδο περmανεχερ νεσσα σιτυαο δυραντε τοδα α ρεαλιζαο δα προϖα ε σοmεντε ποδερ〈 
σερ αβερτο νο αmβιεντε εξτερνο αο λοχαλ δε προϖασ. 

6.2.11.4 Βολσασ, mοχηιλασ ε ουτροσ περτενχεσ δοσ χανδιδατοσ δεϖερο ιγυαλmεντε περmανεχερ αο λαδο 
ου εmβαιξο δα χαρτειρα/χαδειρα δο χανδιδατο.  

6.2.11.4.1 Τοδοσ οσ mατεριαισ δε εστυδο δεϖερο σερ δεϖιδαmεντε γυαρδαδοσ αντεσ δο ινχιο δασ 
προϖασ, νο ποδενδο εσταρ να ποσσε δοσ χανδιδατοσ θυανδο δο υσο δε σανιτ〈ριοσ, δυραντε ο τεmπο δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ, σοβ πενα δε ελιmιναο. 

6.2.11.5 Α υτιλιζαο δε απαρεληοσ ελετρνιχοσ  ϖεδαδα εm θυαλθυερ παρτε δο λοχαλ δε προϖασ. Ασσιm, 
αινδα θυε ο χανδιδατο νο τενηα ινγρεσσαδο νο λοχαλ δε προϖα νο ινχιο δο χερταmε, ου τενηα τερmιναδο 
συα προϖα ε εστεϕα σε ενχαmινηανδο παρα α σαδα δο λοχαλ, νο ποδερ〈 υτιλιζαρ θυαισθυερ απαρεληοσ 
ελετρνιχοσ. 

6.2.11.6 Παρα α σεγυρανα δε τοδοσ οσ ενϖολϖιδοσ νο Χονχυρσο,  ρεχοmενδ〈ϖελ θυε οσ χανδιδατοσ 
νο πορτεm αρmα δε φογο νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. Χασο, χοντυδο, σε ϖεριφιθυε εστα σιτυαο, ο 
χανδιδατο σερ〈 ενχαmινηαδο ◊ Χοορδεναο δα Υνιδαδε, ονδε δεϖερ〈 εντρεγαρ α αρmα παρα γυαρδα 
δεϖιδαmεντε ιδεντιφιχαδα, mεδιαντε πρεενχηιmεντο δε τερmο δε αχαυτελαmεντο δε αρmα δε φογο, ονδε 
πρεενχηερ〈 οσ δαδοσ ρελατιϖοσ αο αρmαmεντο. Εϖεντυαλmεντε, σε ο χανδιδατο σε ρεχυσαρ α εντρεγαρ α αρmα 
δε φογο, ασσιναρ〈 τερmο ασσυmινδο α ρεσπονσαβιλιδαδε πελα σιτυαο, δεϖενδο δεσmυνιχιαρ α αρmα θυανδο 
δο ινγρεσσο να σαλα δε απλιχαο δε προϖασ, ρεσερϖανδο ασ mυνι⌡εσ να εmβαλαγεm νο ρευτιλιζ〈ϖελ 
φορνεχιδα πελοσ φισχαισ, ασ θυαισ δεϖερο περmανεχερ λαχραδασ δυραντε τοδο ο περοδο δα προϖα, ϕυνταmεντε 
χοm οσ δεmαισ εθυιπαmεντοσ προιβιδοσ δο χανδιδατο θυε φορεm ρεχοληιδοσ. 

6.2.12. Νο σερ〈 περmιτιδα, δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, α υτιλιζαο πελο χανδιδατο δε ⌠χυλοσ 
εσχυροσ (εξχετο παρα χορρεο ϖισυαλ ου φοτοφοβια) ου θυαισθυερ αχεσσ⌠ριοσ δε χηαπελαρια. 

6.2.12.1 ⊃ γαραντιδα α λιβερδαδε ρελιγιοσα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ. Τοδαϖια, εm ραζο δοσ 
προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ, πρεϖιαmεντε αο ινχιο δα προϖα, αοσ θυε τραϕαρεm 
ϖεστιmεντασ θυε ρεστρινϕαm α ϖισυαλιζαο δασ ορεληασ ου δα παρτε συπεριορ δα χαβεα σερ〈 σολιχιταδο θυε 
διριϕαm αο λοχαλ α σερ ινδιχαδο πελα Χοορδεναο δο ΙDΕΧΑΝ, νο θυαλ, χοm α δεϖιδα ρεσερϖα, πασσαρο πορ 
προχεδιmεντο δε ϖιστορια πορ φισχαισ δε σεξο mασχυλινο ου φεmινινο, χονφορmε ο χασο, δε mοδο α ρεσπειταρ 
α ιντιmιδαδε δο χανδιδατο ε γαραντιρ α νεχεσσ〈ρια σεγυρανα να απλιχαο δασ προϖασ, σενδο ο φατο 
ρεγιστραδο εm ατα. Εξχεπχιοναλmεντε, πορ ραζ⌡εσ δε σεγυρανα, χασο σεϕα εστριταmεντε νεχεσσ〈ριο νοϖο 
προχεδιmεντο δε ϖιστορια, χονφορmε ο δεσχριτο, εσσε ποδερ〈 σερ ρεαλιζαδο. 

6.2.13. Οσ 3 (τρσ) λτιmοσ χανδιδατοσ δε χαδα σαλα σ⌠ ποδερο σαιρ ϕυντοσ. Χασο αλγυm δεστεσ 
χανδιδατοσ ινσιστα εm σαιρ δο λοχαλ δε απλιχαο αντεσ δε αυτοριζαδο πελο φισχαλ δε απλιχαο, σερ〈 λαϖραδο 
Τερmο δε Οχορρνχια, ασσιναδο πελο χανδιδατο ε τεστεmυνηαδο πελοσ 2 (δοισ) ουτροσ χανδιδατοσ, πελο φισχαλ 
δε απλιχαο δα σαλα ε πελο Χοορδεναδορ δα υνιδαδε δε προϖασ, παρα ποστεριορ αν〈λισε πελα Χοmισσο δε 
Αχοmπανηαmεντο δο Χονχυρσο. 

6.2.14. Νο ηαϖερ〈, να σαλα δε προϖασ, mαρχαδορ δε τεmπο ινδιϖιδυαλ, υmα ϖεζ θυε ο τεmπο δε ινχιο 
ε τρmινο δα προϖα σερ〈 δετερmιναδο πελο Χοορδεναδορ δα Υνιδαδε δε απλιχαο, χονφορmε εσταβελεχιδο 
νο συβιτεm 6.2.1, δεστε Εδιταλ, δανδο τραταmεντο ισονmιχο α τοδοσ οσ χανδιδατοσ πρεσεντεσ. 

6.2.15 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρετιραρ−σε δο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, λεϖανδο ο χαδερνο 
δε προϖασ, νο δεχυρσο δοσ λτιmοσ 30 (τριντα) mινυτοσ δο ηορ〈ριο πρεϖιστο παρα ο σευ τρmινο. Ο χανδιδατο, 
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ταmβm, ποδερ〈 ρετιραρ−σε δο λοχαλ δε προϖασ σοmεντε α παρτιρ δοσ 90 (νοϖεντα) mινυτοσ απ⌠σ ο ινχιο δε 
συα ρεαλιζαο, χοντυδο, νο ποδερ〈 λεϖαρ χονσιγο ο χαδερνο δε προϖασ. 

6.2.16 Ο φισχαλ δε σαλα οριενταρ〈 οσ χανδιδατοσ, θυανδο δο ινχιο δασ προϖασ, θυε ο νιχο δοχυmεντο 
θυε δεϖερ〈 περmανεχερ σοβρε α χαρτειρα σερ〈 ο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, δε mοδο α φαχιλιταρ α 
ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο παρα α διστριβυιο δε σευ ρεσπεχτιϖο Χαρτο δε Ρεσποστα.  

6.2.17. Αο τρmινο δε συα προϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αγυαρδαρ ο ρεχοληιmεντο δε σευ mατεριαλ πελο 
φισχαλ δε απλιχαο, βεm χοmο α χονφερνχια δε σευσ δαδοσ, ποδενδο ρετιραρ−σε δα σαλα δε προϖασ σοmεντε 
απ⌠σ αυτοριζαδο.  

6.2.17.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, δεϖολϖερ αο φισχαλ δε απλιχαο ο δοχυmεντο θυε 
σερ〈 υτιλιζαδο παρα χορρεο δε συα προϖα (χαρτο δε ρεσποστασ), δεϖιδαmεντε ασσιναδο νο λοχαλ ινδιχαδο. Ο 
χανδιδατο θυε δεσχυmπριρ α ρεγρα δε εντρεγα δεσσε δοχυmεντο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο. 

6.2.17.2 Χασο ο χανδιδατο δειξε ο λοχαλ δε προϖασ εm mοmεντο αντεριορ αοσ 30 (τριντα) mινυτοσ θυε 
αντεχεδεm ο ηορ〈ριο πρεϖιστο παρα ο τρmινο δασ προϖασ, δεϖερ〈, αινδα, εντρεγαρ αο φισχαλ σευ χαδερνο δε 
θυεστ⌡εσ, νο ποδενδο λεϖαρ χονσιγο θυαλθυερ ανοταο ρεφερεντε ασ συασ οπ⌡εσ δε ρεσποστασ.  

6.2.18 Τερ〈 συασ προϖασ ανυλαδασ, ταmβm, ε σερ〈 ΕΛΙΜΙΝΑDΟ δο Χονχυρσο Πβλιχο, γαραντιδο ο 
διρειτο αο χοντραδιτ⌠ριο ε ◊ αmπλα δεφεσα, ο χανδιδατο θυε δυραντε α ρεαλιζαο δε θυαλθυερ υmα δασ 
προϖασ: α) ρετιραρ−σε δο ρεχιντο δα προϖα, δυραντε συα ρεαλιζαο, σεm α δεϖιδα αυτοριζαο; β) φορ 
συρπρεενδιδο δανδο ε/ου ρεχεβενδο αυξλιο παρα α εξεχυο δε θυαισθυερ δασ προϖασ; χ) υσαρ ου τενταρ 
υσαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ε/ου ιλεγαισ παρα α συα ρεαλιζαο; δ) υτιλιζαρ−σε δε θυαλθυερ mατεριαλ δισποστο νο 
συβιτεm 6.2.11 δεστε Εδιταλ ε/ου θυε σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο χανδιδατο; ε) φαλταρ χοm α δεϖιδα χορτεσια 
παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ προϖασ, ασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ε/ου οσ 
χανδιδατοσ; φ) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ασ συασ ρεσποστασ εm θυαλθυερ mειο (χ⌠πια δε 
γαβαριτο); γ) δεσχυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο χαδερνο δε προϖασ ε, νο Χαρτο δε Ρεσποστασ; η) ρεχυσαρ−
σε α εντρεγαρ ο Χαρτο δε Ρεσποστασ αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο ◊ συα ρεαλιζαο; ι) αυσενταρ−σε δα σαλα, 
α θυαλθυερ τεmπο, πορτανδο ο Χαρτο δε Ρεσποστασ; ϕ) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα ου νο 
ατενδερ αο προχεδιmεντο δεσχριτο νο συβιτεm 6.2.8; κ) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ 
τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο ινδεϖιδο; λ) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο ου φαζενδο υσο δε 
απαρεληο χελυλαρ ε/ου θυαισθυερ απαρεληοσ ελετρνιχοσ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, mεσmο θυε ο 
απαρεληο εστεϕα δεσλιγαδο. 

6.2.18.1 Χασο αχοντεα αλγο ατπιχο νο δια δε ρεαλιζαο δα προϖα, σερ〈 ϖεριφιχαδο ο ινχιδεντε, ε χασο 
σεϕα χονσταταδο θυε νο ηουϖε ιντενο δε βυρλαρ ο Εδιταλ, ο χανδιδατο σερ〈 mαντιδο νο Χονχυρσο. 

6.2.19. Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο ΙDΕΧΑΝ ποδερ〈 συβmετερ οσ χανδιδατοσ, θυαντασ ϖεζεσ 
φορεm νεχεσσ〈ριασ, αο σιστεmα δε δετεχο δε mεταισ, σεϕα νασ σαλασ, χορρεδορεσ ε βανηειροσ, α φιm δε 
ιmπεδιρ α πρ〈τιχα δε φραυδε ε δε ϖεριφιχαρ σε ο χανδιδατο εστ〈 πορτανδο mατεριαλ νο περmιτιδο. 

6.2.19.1 Αο τρmινο δα προϖα ο χανδιδατο δεϖερ〈 σε ρετιραρ δο ρεχιντο δε απλιχαο, νο ληε σενδο 
mαισ περmιτιδο ο αχεσσο αοσ σανιτ〈ριοσ. 

6.2.20. Σε, α θυαλθυερ τεmπο, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφολ⌠γιχο ου 
πορ ινϖεστιγαο πολιχιαλ, τερ ο χανδιδατο σε υτιλιζαδο δε προχεσσο ιλχιτο, συασ προϖασ σερο ανυλαδασ ε ελε 
σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, γαραντιδο ο διρειτο αο χοντραδιτ⌠ριο ε ◊ αmπλα 
δεφεσα. 

6.2.21. Νο ηαϖερ〈, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, προρρογαο δο τεmπο πρεϖιστο παρα α απλιχαο δασ προϖασ 
εm ϖιρτυδε δε αφασταmεντο δε χανδιδατο δα σαλα δε προϖασ. 

6.2.22. Νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο φυmαρ να σαλα δε προϖασ, βεm χοmο νασ δεπενδνχιασ δο 
λοχαλ δε απλιχαο. 

 
7. DΑ ΠΡΟςΑ DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 
7.1. Οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα δεϖερο απρεσενταρ ο Χυρριχυλυm ςιταε 

σιmπλιφιχαδο, χοντενδο απενασ νοmε, ΡΓ, ΧΠΦ, ενδερεο, τελεφονεσ, ε−mαιλ ε φορmαο, χοm οσ ρεσπεχτιϖοσ 
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ττυλοσ αχαδmιχοσ, νυmεραδοσ ε σεθυενχιαδοσ δα mεσmα φορmα εm θυε φιγυραρεm νο Χυρριχυλυm 
σιmπλιφιχαδο. 

7.2. Ο ενϖιο δοσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δε ττυλοσ σερ〈 ρεαλιζαδο πορ mειο δε φερραmεντα 
ονλινε, εm δατα ποστεριορmεντε διϖυλγαδα, ϖια Εδιταλ δε Χονϖοχαο εσπεχφιχο.  

7.3. Ο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο παρα ενϖιο δε Ττυλοσ εσταρ〈 δισπονϖελ νο πορταλ ελετρνιχο δα 
Οργανιζαδορα, ονδε ο χανδιδατο ποδερ〈 σε ιδεντιφιχαρ πορ mειο δε σευ ΧΠΦ ε χ⌠διγο δε αχεσσο, θυε σερ〈 
γεραδο αυτοmατιχαmεντε πελα Οργανιζαδορα ε ενϖιαδο παρα ε−mαιλ χαδαστραδο δο χανδιδατο. 

7.4. Ο ενϖιο δοσ αρθυιϖοσ, υmα ϖεζ ινιχιαλιζαδο πελο χανδιδατο, σοmεντε σερ〈 φιναλιζαδο χασο ο 
I;ﾐSｷS;デﾗ Iﾉｷケ┌W ﾐﾗ Hﾗデ?ﾗ さｪヴ;┗;ヴ ;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲ W aｷﾐ;ﾉｷ┣;ヴ Wﾐ┗ｷﾗゲざき I;ゲﾗ Iﾗﾐデヴ=ヴｷﾗが aｷI;ヴ= Iﾗﾏ ﾗ ゲデ;デ┌ゲ さWﾐ┗ｷﾗ 
ヮWﾐSWﾐデWざが ﾗ ケ┌;ﾉ ﾏ┌S;ヴ= ヮ;ヴ; ゲデ;デ┌ゲ さWﾐ┗ｷﾗ aｷﾐ;ﾉｷ┣;Sﾗざ SW aﾗヴﾏ; ;┌デﾗﾏ=デｷI; ;ヮﾙゲ ゲW┌ デYヴﾏｷﾐﾗく Eﾐケ┌;ﾐデﾗ 
ﾗ ヮヴﾗIWゲゲﾗ SW Wﾐ┗ｷﾗ Wゲデｷ┗Wヴ Iﾗﾏ ﾗ ゲデ;デ┌ゲ さWﾐ┗ｷﾗ ヮWﾐSWﾐデWざが ﾗ I;ﾐSｷS;デﾗ ヮﾗSWヴ= Wﾐ┗ｷ;ヴ ケ┌;ﾐデﾗゲ ;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲ 
;Iｴ;ヴ ﾐWIWゲゲ=ヴｷﾗき Iﾗﾐデ┌Sﾗが ;ヮﾙゲ ; ﾏ┌S;ﾐN; SW ゲデ;デ┌ゲ ヮ;ヴ; さWﾐ┗ｷﾗ aｷﾐ;ﾉｷ┣;Sﾗざ ﾗ ﾏWゲﾏﾗ ﾐ?ﾗ ヮﾗSWヴ= ﾏ;ｷゲ 
ενϖιαρ αρθυιϖοσ, σενδο φιναλιζαδα εσσα φασε. 

7.5. Σοmεντε σερο αχειτοσ αρθυιϖοσ νοσ σεγυιντεσ φορmατοσ: ϑΠΓ, ϑΠΕΓ, ΓΙΦ, ΠΝΓ ου ΠDΦ. 
7.6. Οσ αρθυιϖοσ ιλεγϖεισ σερο χονσιδεραδοσ σεm ϖαλιδαδε ε νο σερ〈 ατριβυδα ποντυαο. 
7.7. Σερο αχειτοσ αρθυιϖοσ δε ατ 2 ΜΒ (δοισ mεγαβψτεσ), χαδα. 
7.8. Νοσ αρθυιϖοσ ανεξαδοσ δεϖε χονσταρ α ιδεντιφιχαο νοmιναλ δο χανδιδατο, δεϖενδο, πορταντο, 

σερ ανεξαδο φρεντε ε ϖερσο δο δοχυmεντο, σεmπρε θυε ηουϖερ. 
7.9. Ο ττυλο δο αρθυιϖο δεϖερ〈 χορρεσπονδερ εξαταmεντε αο νοmε δο δοχυmεντο ανεξαδο. Εξ.: 

Dιπλοmα δε Π⌠σ Γραδυαο παρα ο δοχυmεντο διπλοmα δε γραδυαο. 
7.9.1. Ο χανδιδατο ινσχριτο ασσυmε τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε πελασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ, αρχανδο χοm 

ασ χονσεθυνχιασ δε εϖεντυαισ ερροσ νο πρεενχηιmεντο δο Φορmυλ〈ριο δε Ττυλοσ. 
7.10. Παρα α Προϖα δε Ττυλοσ δεϖερο σερ απρεσενταδοσ παρα ποντυαο απενασ οσ ττυλοσ θυε εστο 

δε αχορδο χοm ο θυαδρο α σεγυιρ: 
 
ΘΥΑDΡΟ DΕ ΑΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ ΠΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑ Α ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 
 

DΙΣΧΡΙΜΙΝΑ∩℘Ο ςΑΛΟΡ ΠΟΡ Τ⊆ΤΥΛΟ 

Π⌠σ−Γραδυαο Στριχτο Σενσυ に Dουτοραδο  10,0 ποντοσ 

Π⌠σ−Γραδυαο Στριχτο Σενσυ に Μεστραδο  6,0 ποντοσ 

Π⌠σ−Γραδυαο Λατο Σενσυ (360 ηορασ)  3,0 ποντοσ 

 
7.11. Ο χανδιδατο θυε απρεσενταρ mαισ δε υm ττυλο πορ νϖελ δε τιτυλαο τερ〈 απενασ υm δελεσ 

ποντυαδο. 
7.12. Ο ττυλο απρεσενταδο τερ〈 χοmο φιναλιδαδε σοmεντε ποντυαρ να Προϖα δε Ττυλοσ, δεϖενδο σερ 

απρεσενταδο νοϖαmεντε νο ατο δα ποσσε, εm χασο δε απροϖαο. 
7.13. Ο χανδιδατο θυε νο εντρεγαρ ττυλο νο πραζο εστιπυλαδο εm Εδιταλ ρεχεβερ〈 νοτα 0 (ζερο) να 

Προϖα δε Ττυλοσ.  
7.13.1. Νο σερ〈 αχειτο ττυλο εντρεγυε φορα δο περοδο δετερmιναδο νεστε Εδιταλ.  
7.14. Οσ χερτιφιχαδοσ ου διπλοmασ δε χονχλυσο δε χυρσο δεϖερο σερ εξπεδιδοσ πορ ινστιτυιο οφιχιαλ 

ε ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ.  
7.15. Dοχυmεντοσ ρελατιϖοσ αοσ χυρσοσ ρεαλιζαδοσ νο εξτεριορ απενασ σερο χονσιδεραδοσ, θυανδο 

χονϖαλιδαδοσ παρα ο Τερριτ⌠ριο Ναχιοναλ ε ρεχονηεχιδοσ πελα ΧΑΠΕΣ, χονφορmε δετερmιναο δα Λει δε 
Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο Βρασιλειρα, Λει ν≡ 9.394/96, Ρεσολυο ΧΝΕ/ΧΕΣ ν≡ 1, δε 28/1/2002 ε δεmαισ 
οριεντα⌡εσ λεγαισ σοβρε α mατρια. 
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7.16. Dοχυmεντοσ ρελατιϖοσ αοσ χυρσοσ ρεαλιζαδοσ νο εξτεριορ απενασ σερο χονσιδεραδοσ θυανδο 
αχοmπανηαδοσ δε τραδυο οφιχιαλ. 

7.17. Οσ ττυλοσ σερο αϖαλιαδοσ πελα βανχα εξαmιναδορα χονστιτυδα παρα εσσε φιm ε ϖαλερο δε 3 
(τρσ) α 10 (δεζ) ποντοσ. 

7.18. Νο σερο αχειτασ, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, δεχλαρα⌡εσ, ατεσταδοσ ε/ου χερτιδ⌡εσ χοmο 
χοmπροϖαο δε ττυλοσ. 

78.19. Νο σερο αχειτασ χονχλυσ⌡εσ δε m⌠δυλοσ δε π⌠σ−γραδυαο, απενασ χερτιφιχαδοσ δε χονχλυσο 
δε π⌠σ−γραδυαο ου διπλοmα, αχοmπανηαδοσ δο Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ. 

7.20. Φιχα ρεσερϖαδο αο ΙDΕΧΑΝ ο διρειτο δε εξιγιρ, α σευ χριτριο, α απρεσενταο δοσ δοχυmεντοσ 
οριγιναισ παρα χονφερνχια. 

7.21. Απ⌠σ α εντρεγα δοσ ττυλοσ νο σερ〈 περmιτιδα α χοmπλεmενταο δα δοχυmενταο. 
7.22. Τοδοσ οσ χυρσοσ χονσταντεσ νοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ παρα ποντυαο να αϖαλιαο δε 

ττυλοσ δεϖερο εσταρ χονχλυδοσ. 
7.23. Νο σερο ποντυαδοσ οσ ττυλοσ εξιγιδοσ χοmο ρεθυισιτοσ ου ηαβιλιταο παρα ινγρεσσο νο σερϖιο 

πβλιχο. 
7.24. Ο ρεσυλταδο δα Προϖα δε Ττυλοσ σερ〈 διϖυλγαδο νο σιτε ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 
 
8. DΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΣ 
8.1. Οσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ σερο δισπονιβιλιζαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 
8.2 Οσ χοντεδοσ ρελαχιοναδοσ νο ιτεm 8.1., χοντεmπλαραm απενασ ο Χοντεδο Προγραm〈τιχο, ο θυαλ 

ποδερ〈 σερ βυσχαδο εm θυαλθυερ βιβλιογραφια σοβρε ο ασσυντο σολιχιταδο. 
8.2.1. Ασ νοϖασ ρεγρασ ορτογρ〈φιχασ ιmπλεmενταδασ πελο Αχορδο Ορτογρ〈φιχο δα Λνγυα Πορτυγυεσα, 

προmυλγαδο πελο Dεχρετο ν≡ 7.583/2008, σερο υτιλιζαδασ νοσ ενυνχιαδοσ ε/ου αλτερνατιϖασ δε ρεσποστασ 
δοσ ιτενσ δασ προϖασ, σενδο ταmβm ο χονηεχιmεντο δεστασ νοϖασ ρεγρασ εξιγιδο παρα συα ρεσολυο. 

8.3 Ο ΙΦΡΡ ε ο ΙDΕΧΑΝ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ θυαισθυερ χυρσοσ, τεξτοσ, αποστιλασ ε ουτρασ 
πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο νο θυε τανγε αο χοντεδο προγραm〈τιχο. 

8.4. Οσ ιτενσ δασ προϖασ ποδερο αϖαλιαρ ηαβιλιδαδεσ θυε ϖο αλm δε mερο χονηεχιmεντο 
mεmοριζαδο, αβρανγενδο χοmπρεενσο, απλιχαο, αν〈λισε, σντεσε ε αϖαλιαο, ϖαλοριζανδο α χαπαχιδαδε 
δε ραχιοχνιο. 

8.5. Χαδα ιτεm δασ προϖασ ποδερ〈 χοντεmπλαρ mαισ δε υmα ηαβιλιδαδε ε χονηεχιmεντοσ ρελατιϖοσ α 
mαισ δε υmα 〈ρεα δε χονηεχιmεντο. 
 

9. DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο Ε DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 
           9.1 Α νοτα φιναλ νο χονχυρσο σερ〈 α σοmα οβτιδα εντρε α νοτα δα Προϖα Οβϕετιϖα (ΝΠΟ), σοmαδα ◊ νοτα 
δα Προϖα δε Ττυλοσ (ΝΠΤ), χονφορmε ιτεm 12 δεστε Εδιταλ. 

9.2 Τοδοσ οσ χ〈λχυλοσ χιταδοσ νεστε Εδιταλ σερο σεm αρρεδονδαmεντο. 
9.2.1. Οσ χανδιδατοσ νο χλασσιφιχαδοσ νο νmερο m〈ξιmο δε απροϖαδοσ δε θυε τρατα ο Ανεξο ΙΙ δο 

Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 9.739, αινδα θυε τενηαm ατινγιδο νοτα mνιmα, εσταρο αυτοmατιχαmεντε ρεπροϖαδοσ 
νο χονχυρσο πβλιχο, ρεσπειταδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα χλασσιφιχαο, νοσ τερmοσ δο παρ〈γραφο 3≡, αρτιγο 16, 
δο mενχιοναδο Dεχρετο.  

9.2.1.1 Α σιmπλεσ χλασσιφιχαο νασ λισταγενσ φιναισ δε απροϖαδοσ, νασ mοδαλιδαδεσ δε ρεσερϖα δε ϖαγα, 
νο χονφιγυρα διρειτο ου εξπεχτατιϖα δε διρειτο ◊ νοmεαο, υmα ϖεζ θυε εστα ποδερ〈 οχορρερ απενασ νο 
χασο δε αβερτυρα δε νοϖασ ϖαγασ θυε ατινϕαm οσ λιmιτεσ φιξαδοσ πελασ νορmασ δε ινχλυσο, νοταδαmεντε ασ 
πρεϖιστασ νο ιτεm 4 δεστε Εδιταλ. 

9.3 Α χλασσιφιχαο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 οβτιδα απ⌠σ α απλιχαο δοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε 
να ορδεm δεσχριτα αχιmα, συχεσσιϖαmεντε νασ αλνεασ δο συβιτεm 12.4. Περσιστινδο ο εmπατε, τερ〈 
πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε τενηα χοmπροϖαδαmεντε σιδο ϕυραδο, νοσ τερmοσ δο δισποστο νο αρτ. 440 δο 
Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ に Dεχρετο−Λει ν≡ 3.689/1941, ιντροδυζιδο πελα Λει ν≡ 11.689/2008. 

http://www.idecan.org.br/
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9.3.1. Εστε διρειτο δεχορρε δο εξερχχιο δα φυνο δε ϑυραδο α παρτιρ δα ϖιγνχια δο δισποσιτιϖο λεγαλ 
συπραχιταδο. 

9.3.2 Ο χανδιδατο θυε τενηα εξερχιδο α φυνο δε ϑυραδο σερ〈 οπορτυναmεντε χονϖοχαδο πορ mειο 
δε Εδιταλ, σε νεχεσσ〈ριο, παρα απρεσενταρ προϖα δοχυmενταλ δε θυε εξερχευ εσσα φυνο, σενδο οριγιναλ δε 
Χερτιδο εξπεδιδα ε λαϖραδα πελο ϑυιζ δα Χοmαρχα ονδε ατυου. 

 
10. DΟΣ ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ Ε ΡΕΧΥΡΣΟΣ 
10.1. Οσ γαβαριτοσ οφιχιαισ πρελιmιναρεσ δασ προϖασ οβϕετιϖασ σερο διϖυλγαδοσ να Ιντερνετ, νο 

ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, α παρτιρ δασ 16η00mιν δο σεγυνδο συβσεθυεντε αο δα ρεαλιζαο 
δασ προϖασ (τερα−φειρα). 

10.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσοσ χοντρα οσ γαβαριτοσ οφιχιαισ πρελιmιναρεσ δασ προϖασ 
οβϕετιϖασ δισπορ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ, α παρτιρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο (τερα−φειρα), εm 
ρεθυεριmεντο πρ⌠πριο δισπονιβιλιζαδο νο λινκ χορρελατο αο Χονχυρσο Πβλιχο νο ενδερεο ελετρνιχο 
ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 

10.3 Α ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ δεϖερ〈 σερ φειτα αο ΙDΕΧΑΝ, ϖια Ιντερνετ, πορ mειο δο Σιστεmα 
Ελετρνιχο δε Ιντερποσιο δε Ρεχυρσοσ, χοm αχεσσο πελο χανδιδατο, χοm ο φορνεχιmεντο δε δαδοσ 
ρεφερεντεσ ◊ συα ινσχριο, απενασ νο πραζο ρεχυρσαλ, χονφορmε δισποσι⌡εσ χοντιδασ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, νο λινκ χορρεσπονδεντε αο χερταmε εm θυεστο. 

10.3.1. Σοmεντε σερο χονσιδεραδοσ οσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ νο πραζο εστιπυλαδο παρα α φασε α θυε σε 
ρεφερεm. 

10.3.1 Χαβερ〈 ρεχυρσο ◊ Βανχα χοντρα ερροσ mατεριαισ ου οmισσ⌡εσ δε χαδα φασε, χονστιτυινδο ασ 
φασεσ: πυβλιχαο δο Εδιταλ, προχεσσο δε ισενο δα ταξα, ινσχριο δοσ χανδιδατοσ (αmπλα χονχορρνχια ε 
ρεσερϖα δε ϖαγασ ΠχD ε Νεγροσ), πεδιδο δε τραταmεντο διφερενχιαδο, διϖυλγαο δο γαβαριτο οφιχιαλ ε 
διϖυλγαο δα ποντυαο προϖισ⌠ρια νασ προϖασ οβϕετιϖασ, ινχλυδο ο φατορ δε δεσεmπατε εσταβελεχιδο, ατ 2 
(δοισ) διασ τεισ α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο/πυβλιχαο οφιχιαλ δασ 
ρεσπεχτιϖασ φασεσ. 

10.4. Οσ ρεχυρσοσ ϕυλγαδοσ σερο διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ, νο σενδο 
ποσσϖελ ο χονηεχιmεντο δο ρεσυλταδο ϖια τελεφονε ου φαξ ε, νο σενδο ενϖιαδο, mασ, σιm, αχεσσαδο 
ινδιϖιδυαλmεντε πελο ρεχορρεντε, ατραϖσ δε συα 〈ρεα ϖιρτυαλ δε χανδιδατο. 

10.5. Νο σερ〈 αχειτο ρεχυρσο πορ mειοσ διϖερσοσ αο θυε δετερmινα εστε Εδιταλ. 
10.6 Ο ρεχυρσο δεϖερ〈 σερ ινδιϖιδυαλ, πορ ιτεm ου αϖαλιαο, χοm α ινδιχαο δαθυιλο εm θυε ο 

χανδιδατο σε ϕυλγαρ πρεϕυδιχαδο, ε δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο, χοmπροϖανδο ασ αλεγα⌡εσ χοm χιτα⌡εσ δε 
αρτιγοσ, δε λεγισλαο, ιτενσ, π〈γινασ δε λιϖροσ, νοmεσ δοσ αυτορεσ ετχ., ε, αινδα, α εξποσιο δε mοτιϖοσ ε 
αργυmεντοσ χοm φυνδαmεντα⌡εσ χιρχυνστανχιαδασ, χονφορmε συπραρρεφερενχιαδο. 

10.6.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο εm σευ πλειτο. Ρεχυρσο ινχονσιστεντε ου 
ιντεmπεστιϖο σερ〈 πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 

10.7. Σερο ινδεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ 
α) χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α Βανχα Εξαmιναδορα ε/ου α Χοmισσο Οργανιζαδορα; 
β) θυε εστεϕαm εm δεσαχορδο χοm ασ εσπεχιφιχα⌡εσ χοντιδασ νεστε χαπτυλο; 
χ) χυϕα φυνδαmενταο νο χορρεσπονδα ◊ θυεστο ρεχορριδα; 
δ) σεm φυνδαmενταο ε/ου χοm φυνδαmενταο ινχονσιστεντε, ινχοερεντε ου οσ ιντεmπεστιϖοσ; 
ε) χοm δαδοσ ινχοmπλετοσ; 
φ) ενχαmινηαδοσ ϖια ποσταλ, ε−ﾏ;ｷﾉが ｷﾏヮヴWﾐゲ; Wっﾗ┌ SW さヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ｷゲ ﾗﾐﾉｷﾐWざく 
10.8 Α δεχισο δα Βανχα Εξαmιναδορα σερ〈 ιρρεχορρϖελ, χονσιστινδο εm λτιmα ινστνχια παρα 

ρεχυρσοσ, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο πελα θυαλ νο χαβερο ρεχυρσοσ αδmινιστρατιϖοσ 
αδιχιοναισ, εξχετο εm χασοσ δε ερροσ mατεριαισ, ηαϖενδο mανιφεσταο ποστεριορ δα Βανχα Εξαmιναδορα. 
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10.9. Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε ρεϖισο δε ρεχυρσοσ, ρεχυρσοσ δε ρεχυρσοσ, 
ρεχυρσο δε γαβαριτο οφιχιαλ δεφινιτιϖο ε/ου ρεχυρσο δε ρεσυλταδο δεφινιτιϖο, εξχετο νο χασο πρεϖιστο νο 
συβιτεm αντεριορ. 

10.10 Σε δο εξαmε δε ρεχυρσοσ ρεσυλταρ ανυλαο δε ιτεm ιντεγραντε δε προϖα, α ποντυαο 
χορρεσπονδεντε α εσσε ιτεm σερ〈 ατριβυδα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 

101.11. Σε ηουϖερ αλτεραο, πορ φορα δε ιmπυγνα⌡εσ, δε γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δε ιτεm 
ιντεγραντε δε προϖασ, εσσα αλτεραο ϖαλερ〈 παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm 
ρεχορριδο. 

 
11. DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΦΙΝΑΛ  
11.1. Οσ χανδιδατοσ θυε πρεσταρεm Προϖα Οβϕετιϖα ε Προϖα δε Ττυλοσ σερο χλασσιφιχαδοσ εm ορδεm 

δεχρεσχεντε, δε αχορδο χοm α σοmα οβτιδα εντρε α Νοτα δα Προϖα Οβϕετιϖα (ΝΠΟ), σοmαδα ◊ Νοτα δα Προϖα 
δε Ττυλοσ (ΝΠΤ), χονφορmε δεmονστραδο να φ⌠ρmυλα:  

 

(ΝΠΟ) + (ΝΠΤ) = ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ 
 
11.2. Σερο χονσιδεραδοσ απροϖαδοσ, οσ χανδιδατοσ χοm Νοτα Φιναλ ιγυαλ ου συπεριορ α 55 (χινθυεντα 

ε χινχο) ποντοσ, ε δεσδε θυε νο υλτραπασσε ο λιmιτε m〈ξιmο εσταβελεχιδο νο Ανεξο ΙΙ δο Dεχρετο ν≡ 9.739, 
δε 28/3/2019, χονφορmε αβαιξο: 

 
ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ DΕ ςΑΓΑΣ Ξ Ν∨ΜΕΡΟ ΜℑΞΙΜΟ DΕ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΑΠΡΟςΑDΟΣ 
 

ΘΤDΕ. DΕ ςΑΓΑΣ ΠΡΕςΙΣΤΑΣ ΝΟ ΕDΙΤΑΛ ΠΟΡ 
ΧΑΡΓΟ 

Ν∨ΜΕΡΟ ΜℑΞΙΜΟ DΕ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
ΑΠΡΟςΑDΟΣ 

1 5 

2 9 

3 14 

4 18 

5 22 

6 25 

7 29 

8 32 

9 35 

10 38 

 
11.3. Οσ χανδιδατοσ θυε νο εστιϖερεm χλασσιφιχαδοσ δεντρο δο λιmιτε m〈ξιmο εστιπυλαδο αχιmα σερο 

χονσιδεραδοσ ρεπροϖαδοσ. 
11.4.Να χλασσιφιχαο φιναλ, εm χασο δε εmπατε εντρε δοισ ου mαισ χανδιδατοσ, τερ〈 πρεφερνχια, παρα 

εφειτο δε δεσεmπατε, ο χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα) ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε χονχυρσο, 

δε αχορδο χοm ο πρεϖιστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο 27 δα Λει ν≡ 10.741, δε 1/10/2003 (Εστατυτο δο 
Ιδοσο); 

β) οβτιϖερ mαιορ νοτα να Προϖα Οβϕετιϖα, 〈ρεα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ; 
χ) οβτιϖερ mαιορ νοτα να Προϖα δε Dεσεmπενηο Dιδ〈τιχο; 
δ) χανδιδατο θυε οβτιϖερ mαιορ νοτα εm Λνγυα Πορτυγυεσα; 
ε) οβτιϖερ mαιορ νmερο δε ποντοσ να Προϖα δε Ττυλοσ 
φ) τιϖερ mαιορ ιδαδε, χονσιδερανδο δια, mσ, ανο ε, σε νεχεσσ〈ριο, ηορα ε mινυτο δο νασχιmεντο. 
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11.5 Νενηυm δοσ χανδιδατοσ εmπαταδοσ να λτιmα χλασσιφιχαο δε απροϖαδοσ σερ〈 χονσιδεραδο 
ρεπροϖαδο, νοσ τερmοσ δο ♣ 3≡, δο αρτ. 39 δο Dεχρετο ν≡ 9.739/2019. 

11.6 Ο Ρεσυλταδο Φιναλ δο Χονχυρσο σερ〈 διϖυλγαδο νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 
11.7. Σερ〈 διϖυλγαδα υmα λισταγεm εσπεχφιχα χοm α Χλασσιφιχαο πορ ℑρεα παρα οσ χανδιδατοσ δε 

αmπλα χονχορρνχια ε δυασ λισταγενσ εσπεχφιχασ, νοσ mεσmοσ mολδεσ, παρα οσ βενεφιχιαδοσ χοm α ρεσερϖα 
δε ϖαγα να χονδιο δε δεφιχιεντε ου νεγρο. 

 
12. DΑ ΗΟΜΟΛΟΓΑ∩℘Ο Ε ΝΟΜΕΑ∩℘Ο 
12.1. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερο χονϖοχαδοσ οβεδεχενδο ◊ ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια πορ 

χαργο/εσπεχιαλιδαδε, οβσερϖαδο ο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ εξιστεντεσ νο ΙΦΡΡ.  
12.2. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ τερο συα χονϖοχαο πυβλιχαδα νο σιτιο ωωω.ιφρρ.εδυ.βρ. 
12.2.1 Ο χανδιδατο ηαβιλιταδο σερ〈 χονϖοχαδο παρα νοmεαο, ριγοροσαmεντε δε αχορδο χοm α 

χλασσιφιχαο οβτιδα, χονσιδερανδο−σε ασ ϖαγασ εξιστεντεσ, ου θυε ϖενηαm α εξιστιρ παρα ο χαργο α θυε 
χονχορρευ, νο Θυαδρο Περmανεντε δο ΙΦΡΡ. 

12.2.2 Ο χανδιδατο απροϖαδο σερ〈 χονϖοχαδο παρα νοmεαο πορ εδιταλ δε χονϖοχαο πυβλιχαδο νο 
στιο ηττπ://ωωω.ιφρρ.εδυ.βρ, οβριγανδο−σε α δεχλαραρ, πορ εσχριτο, νο πραζο δε ατ 03 (τρσ) διασ τεισ, σε 
αχειτα ου νο ο χαργο. 

12.2.3 Ο χανδιδατο απροϖαδο φιχαρ〈 αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο χερταmε θυανδο, αο σερ 
χονϖοχαδο, νο αχειταρ α νοmεαο παρα ασσυmιρ ο χαργο παρα ο θυαλ χονχορρευ, υmα ϖεζ θυε νο ηαϖερ〈 
ρεχλασσιφιχαο παρα ο φιναλ δα λιστα. 

12.2.4 Α ηαβιλιταο ε α χλασσιφιχαο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο νο ασσεγυραm αο χανδιδατο ο διρειτο δε 
ινγρεσσο αυτοm〈τιχο νο θυαδρο δε θυαλθυερ Χαmπυσ δο ΙΦΡΡ. Α νοmεαο  δε χοmπετνχια δο ρειτορ, 
δεντρο δο ιντερεσσε ε δα χονϖενινχια δα αδmινιστραο, mεδιαντε αυτοριζαο δο ΜΠΟΓ/ΜΕΧ, οβσερϖαδα 
α ορδεm δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ. 

12.3 Ο χανδιδατο, αλm δε ατενδερ αοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ νο ιτεm 3.1 δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈 
απρεσενταρ, νεχεσσαριαmεντε, ατ ο ατο δα ποσσε, οσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ οριγιναισ ε συασ φοτοχ⌠πιασ:  

α) 02 (δυασ) φοτοσ 3ξ4 (ρεχεντε ε χολοριδα); 
β) Χοmπροϖαντε δε ινσχριο νο ΠΙΣ/ΠΑΣΕΠ, σε ϕ〈 φορ χαδαστραδο;  
χ) Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα に ΧΠΦ;  
δ) Χδυλα δε Ιδεντιδαδε;  
ε) Χερτιδο δε Χασαmεντο; σε ϖιϖο απρεσενταρ α Χερτιδο δε βιτο; σε διϖορχιαδο, απρεσενταρ α 

Αϖερβαο ου Εσχριτυρα Πβλιχα δε Υνιο Εστ〈ϖελ; 
φ) Χερτιδο δε Νασχιmεντο δοσ φιληοσ mενορεσ δε 18 ανοσ;  
γ) Χ⌠πια δα Dεχλαραο δε Βενσ ενχαmινηαδα ◊ Ρεχειτα Φεδεραλ, ρελατιϖα αο λτιmο εξερχχιο φισχαλ;  
η) Χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια (χοντα δε 〈γυα, λυζ ου τελεφονε), εmιτιδασ η〈, νο m〈ξιmο, τρσ mεσεσ;  
ι) Ττυλο δε Ελειτορ ε Χερτιδο δε Θυιταο Ελειτοραλ εmιτιδα πελο ⌠ργο χοmπετεντε;  
ϕ) Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα ε/ου Χαρτα−πατεντε παρα χανδιδατοσ χοm ιδαδε ατ 45 ανοσ;  
κ) Ρεγιστρο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δα χατεγορια προφισσιοναλ, θυανδο φορ ο χασο; ε  
λ) Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ εξιγιδο παρα ο χαργο, φορνεχιδο 

πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δε Εδυχαο, χοmπροϖαδο πορ mειο δε απρεσενταο δε σευ 
οριγιναλ ε δε χ⌠πια; 

m) Dοχυmενταο απρεσενταδα να Προϖα δε Ττυλοσ. 
12.4. Αχρεσχενταm−σε αοσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ νο συβιτεm 13.3 ασ σεγυιντεσ χερτιδ⌡εσ ε δεχλαρα⌡εσ 

παρα ποσσε ε εξερχχιο:  
α) Dεχλαραο ινδιχανδο α ατιϖιδαδε πβλιχα ου παρτιχυλαρ θυε ο χανδιδατο πορϖεντυρα εξερα, 

mενχιονανδο ο λοχαλ, χαργο ε ηορ〈ριο δε τραβαληο; ου δεχλαραο δε θυε νο εξερχε ατιϖιδαδε πβλιχα ου 
πριϖαδα ρεmυνεραδα, εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο α σερ δισπονιβιλιζαδο πελο ΙΦΡΡ; 

β) Dεχλαραο δε βενσ ε δε ρενδα ατυαλιζαδα ατ α δατα δα ποσσε; 
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χ) Χερτιδο νεγατιϖα δα ϑυστια Εσταδυαλ に 1♠ Γραυ: διστριβυιο に Α⌡εσ χϖεισ ε χριmιναισ に Ρεσολυο 
156−ΧΝϑ;  

δ) Χερτιδο νεγατιϖα δα ϑυστια Εσταδυαλ に 2≡ γραυ: α⌡εσ χϖεισ ε χριmιναισ;  
ε) Χερτιδο νεγατιϖα δα ϑυστια Φεδεραλ に 1≡ ε 2≡ Γραυσ;  
φ) Χερτιδο νεγατιϖα δα ϑυστια Ελειτοραλ (χριmεσ ελειτοραισ);  
γ) Χερτιδο νεγατιϖα δα ϑυστια δο Τραβαληο;  
η) Χερτιδο νεγατιϖα δο Χαδαστρο Ναχιοναλ δε Χονδενα⌡εσ Χϖεισ πορ Ατο δε Ιmπροβιδαδε 

Αδmινιστρατιϖα δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια;  
ι) Dεχλαραο θυαντο αο εξερχχιο ου νο δε ουτρο χαργο/εmπρεγο ου φυνο πβλιχα ε θυαντο αο 

ρεχεβιmεντο δε προϖεντοσ δε αποσενταδοριασ ε/ου πενσ⌡εσ, σαλϖο νοσ χασοσ χονστιτυχιοναλmεντε 
αδmιτιδοσ; ε, 

ϕ) Dεχλαραο δε θυε νο σοφρευ, νο εξερχχιο δε φυνο πβλιχα, πεναλιδαδε ινχοmπατϖελ χοm α 
νοϖα ινϖεστιδυρα εm χαργο πβλιχο.  

12.5 Χασο ηαϕα νεχεσσιδαδε, ο ΙΦΡΡ ποδερ〈 σολιχιταρ ουτροσ δοχυmεντοσ χοmπλεmενταρεσ. 
12.6 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ παρα α Περχια Μδιχα Οφιχιαλ, χονφορmε εδιταλ δε χονϖοχαο α 

σερ πυβλιχαδο εm τεmπο η〈βιλ, οσ εξαmεσ αβαιξο ρελαχιοναδοσ, θυε δεϖερο σερ ρεαλιζαδοσ ασ συασ 
εξπενσασ:  

α) Ατεσταδο δε Χαπαχιδαδε Φσιχα;  
β) Ατεσταδο δε Σανιδαδε Μενταλ εmιτιδο πορ Πσιθυιατρα;  
χ) Ατεσταδο εmιτιδο πορ Οφταλmολογιστα χοm ΦΟ;  
δ) Ατεσταδο εmιτιδο πορ Οτορρινολαρινγολογιστα ε αυδιοmετρια τοναλ;  
ε) ΡΞ δε τ⌠ραξ εm ΠΑ ε Περφιλ χοm Λαυδο;  
φ) ΡΞ δε χολυνα (χερϖιχαλ, τορ〈χιχα ε λοmβο−σαχρα) εm ΑΠ ε Περφιλ χοm λαυδο;  
γ) Ηεmογραmα χοmπλετο χοm ρετιχυλ⌠χιτοσ;  
η) Γλιχοσε;  
ι) Χολεστερολ τοταλ /ΗDΛ/ΛDΛ/ςΛDΛ;  
ϕ) Τριγλιχερδεοσ;  
κ) Υρεια;  
λ) Χρεατινινα;  
m) ℑχιδο ∨ριχο;  
ν) ΠΣΑ λιϖρε/τοταλ παρα χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο > 40 ανοσ;  
ο) Χολποχιτολογια ονχ⌠τιχα παρα χανδιδατοσ δο σεξο φεmινινο;  
π) ΤΓΟ/ΤΓΠ/Γαmα ΓΤ;  
θ) Μαmογραφια παρα χανδιδατοσ δο σεξο φεmινινο > 40 ανοσ;  
ρ) Παρασιτολ⌠γιχο δε φεζεσ;  
σ) Πεσθυισα δε σανγυε οχυλτο νασ φεζεσ παρα χανδιδατοσ χοm ιδαδε > 50 ανοσ;  
τ) Συm〈ριο δε υρινα (Ε.Α.Σ);  
υ)  Εξαmε δε ινϖεστιδυρα ρεαλιζαδο πορ mδιχο περιτο οφιχιαλ δο ΙDΕΧΑΝ. 
12.7 Οσ εξαmεσ ποδερο σερ χοmπλεmενταδοσ νο ατο δε χονϖοχαο. 
12.8 Ο χανδιδατο νοmεαδο δεϖερ〈 σε απρεσενταρ παρα ποσσε, ◊σ συασ εξπενσασ, νο πραζο m〈ξιmο δε 

30 (τριντα) διασ ινιντερρυπτοσ, χονφορmε εσταβελεχιδο να Λει ν. 8.112/90, σοβ πενα δε τερ σευ ατο δε 
νοmεαο τορναδο σεm εφειτο.  

12.9 Ο χανδιδατο εmποσσαδο ποδερ〈 εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ινερεντεσ αο χοντεδο οχυπαχιοναλ δο 
χαργο ου ρελατιϖασ ◊ φορmαο/εξπερινχια εσπεχφιχα, χονφορmε νορmατιϖοσ ιντερνοσ. 

12.10 Απ⌠σ τοmαρ ποσσε, ο χανδιδατο πασσαρ〈 ◊ χονδιο δε σερϖιδορ πβλιχο ε δεϖερ〈 εντραρ εm 
εξερχχιο νο πραζο m〈ξιmο δε 15 (θυινζε) διασ, ινιντερρυπτοσ, χονφορmε εσταβελεχιδο πελα Λει ν≡ 8.112/90. 

12.11 Ο χανδιδατο θυε φορ νοmεαδο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια νο ποδερ〈 αργυιρ ου 
υτιλιζαρ εσσα χονδιο παρα πλειτεαρ ου ϕυστιφιχαρ πεδιδο δε ρεmοο, ρεδιστριβυιο, αλτεραο δε χαργα 
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ηορ〈ρια, αλτεραο δε ϕορναδα δε τραβαληο ε λιmιταο δε ατριβυι⌡εσ παρα ο δεσεmπενηο δασ ατριβυι⌡εσ δο 
χαργο. 

12.12 Νο σερ〈 νοmεαδο ο χανδιδατο ηαβιλιταδο θυε φιζερ, εm θυαλθυερ δοχυmεντο, δεχλαραο φαλσα 
ου ινεξατα παρα φινσ δε ποσσε ε θυε νο ποσσυιρ, να δατα δα ποσσε, οσ ρεθυισιτοσ mνιmοσ εξιγιδοσ νεστε 
Εδιταλ. 

12.15 Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ, νο ατο δα ποσσε, αοσ ρεθυισιτοσ δοσ συβιτενσ 3.1, 13.3 ε 13.4 
δεστε Εδιταλ σερ〈 χονσιδεραδο δεσιστεντε, εξχλυδο αυτοmατιχαmεντε δο Χονχυρσο Πβλιχο, περδενδο σευ 
διρειτο ◊ ϖαγα ε ενσεϕανδο α χονϖοχαο δο πρ⌠ξιmο χανδιδατο να λιστα δε χλασσιφιχαο. 

12.6. Οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ σερο χονϖοχαδοσ παρα νοmεαο πορ mειο δο σιτιο ωωω.ιφρρ.εδυ.βρ 
ε δεϖιδαmεντε ινφορmαδοσ πορ χορρεσπονδνχια ελετρνιχα, ϖαλενδο παρα φινσ δε νοτιφιχαο α δατα δα 
πυβλιχαο νο σιτιο ωωω.ιφρρ.εδυ.βρ. 

12.17.1 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ οσ ατοσ χονϖοχατ⌠ριοσ πυβλιχαδοσ 
απ⌠σ α ηοmολογαο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

 
13. DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 
13.1 Ο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ηοmολογαδο πελο ΙΦΡΡ, πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα 

Υνιο ε διϖυλγαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιδεχαν.οργ.βρ. 
13.2 Ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 δε 2 (δοισ) ανοσ, α χονταρ δα δατα δε πυβλιχαο 

δε ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο, ποδενδο σερ προρρογαδο, υmα νιχα ϖεζ, πορ 
ιγυαλ πραζο, α χριτριο δο ΙΦΡΡ. 

13.2.1. Να οχορρνχια δε ϖαχνχια δε χαργο ου δεστιναο δε νοϖασ ϖαγασ παρα ο ΙΦΡΡ, δεντρο δο 
πραζο δε ϖαλιδαδε δεστε χονχυρσο, ρεφερεντεσ ◊σ 〈ρεασ δε ατυαο χονσταντεσ δο ιτεm 2 δεστε Εδιταλ, σερο 
πρεενχηιδασ δε αχορδο χοm α χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ, θυε σερο λοταδοσ εm θυαισθυερ υνιδαδεσ 
ιντεγραντεσ δα εστρυτυρα οργανιζαχιοναλ δο ΙΦΡΡ ◊ ποχα δα νοmεαο, α παρτιρ δε σευ ιντερεσσε ε δε συα 
χονϖενινχια. 

13.2.2 Αντεσ δε εφετυαρ ασ ποσσϖεισ νοmεα⌡εσ α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm 14.2.1, α χριτριο ε 
χονϖενινχια δο ΙΦΡΡ σερ〈 προχεδιδα α ρεmοο ιντερνα δε σερϖιδορεσ. 

13.2.3 Νο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο Φεδεραλ, χοm ανυνχια δο χανδιδατο απροϖαδο ε σεm πρεϕυζοσ 
αο ΙΦΡΡ, εστε ποδερ〈 σερ νοmεαδο παρα λοταο εm ουτρα Ινστιτυιο Φεδεραλ δε Ενσινο. 

13.3. Ασ δεσπεσασ δεχορρεντεσ δα παρτιχιπαο εm τοδασ ασ φασεσ ε εm τοδοσ οσ προχεδιmεντοσ δο 
Χονχυρσο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ, ινχλυσιϖε ποσσε ε εξερχχιο, χορρεm πορ χοντα δοσ χανδιδατοσ, θυε 
νο τερο διρειτο α αλοϕαmεντο, αλιmενταο, τρανσπορτε ε/ου ρεσσαρχιmεντο δε δεσπεσασ. 

13.4 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ ατυαλιζαδο σευ ενδερεο περαντε ο ΙDΕΧΑΝ, ενθυαντο εστιϖερ 
παρτιχιπανδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, πορ mειο δε ρεθυεριmεντο α σερ ενϖιαδα παρα ο χορρειο ελετρνιχο 
ατενδιmεντο.χονχυρσο≅ιδεχαν.οργ.βρ, ε περαντε ο ΙΦΡΡ, σε σελεχιοναδο. Σο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε 
δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα νο ατυαλιζαο δε σευ ενδερεο. 

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

13.6. Οσ χασοσ οmισσοσ σερο αϖαλιαδοσ πελο ΙDΕΧΑΝ ε πελο ΙΦΡΡ, χονφορmε ο χασο. 
13.7 Αλτερα⌡εσ δε λεγισλαο χοm εντραδα εm ϖιγορ αντεσ δα δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ σερο 

οβϕετο δε αϖαλιαο, αινδα θυε νο mενχιοναδασ νοσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ χονσταντεσ δεστε Εδιταλ. 
13.7.1 Λεγισλαο χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, εξχετο α λισταδα νοσ 

οβϕετοσ δε αϖαλιαο χονσταντεσ δεστε Εδιταλ, βεm χοmο αλτερα⌡εσ εm δισποσιτιϖοσ λεγαισ ε νορmατιϖοσ α 
ελε ποστεριορεσ, νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο νασ προϖασ δο Χονχυρσο. 

13.8 Ο ΙDΕΧΑΝ ποδερ〈 ενϖιαρ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, χοmυνιχαο πεσσοαλ διριγιδα αο χανδιδατο, πορ ε−
mαιλ ου πελοσ Χορρειοσ, σενδο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α mανυτενο ου α ατυαλιζαο 
δε σευ χορρειο ελετρνιχο ε α ινφορmαο δε σευ ενδερεο χοmπλετο ε χορρετο να σολιχιταο δε ινσχριο. 
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13.9. Θυαισθυερ αλτερα⌡εσ νασ ρεγρασ φιξαδασ νεστε Εδιταλ σοmεντε ποδερο σερ φειτασ πορ mειο δε 
Εδιταλ δε Ρετιφιχαο. 

Βοα ςιστα/ΡΡ, 28 δε αγοστο δε 2019. 
 
 

Σανδρα Μαρα δε Παυλα Dιασ Βοτεληο 
Ρειτορα δο Ινστιτυτο Φεδεραλ δε Εδυχαο, Χινχια ε Τεχνολογια δε Ροραιmα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                        

            

30 

ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ ΦΕDΕΡΑΛ 

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΑ 

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο, ΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΕ 
ΡΟΡΑΙΜΑ 

ΑΝΕΞΟ Ι 
DΟ ΕDΙΤΑΛ ΙΦΡΡ 02/2019 に ΧΟΝΧΥΡΣΟ ΠΑΡΑ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ−ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ ΕΜ 

ΕDΥΧΑ∩℘Ο  
 

ΜΟDΕΛΟ DΕ ΑΤΕΣΤΑDΟ Μ⊃DΙΧΟ ΠΑΡΑ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 
 
 

Ατεστο παρα οσ δεϖιδοσ φινσ δε διρειτο θυε ο Σρ. (α) 

_____________________________________________________________________________  

πορταδορ(α) δα(σ) δεφιχινχια(σ) (δεσχρεϖερ α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δε δεφιχινχια) 

_______________________________________________________________________, Χ⌠διγο 

Ιντερναχιοναλ δα Dοενα (ΧΙD) ________________, σενδο θυε α δεφιχινχια φοι/ χαυσαδα πελα σεγυιντε 

χαυσα: (δεσχρεϖερ α προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Λοχαλ: _____________________________ 

Dατα: ____/_____/_____ 

 

 

__________________________________________________ 

(Νοmε, ασσινατυρα, νmερο δο ΧΡΜ δο mδιχο εσπεχιαλιστα να 〈ρεα δε δεφιχινχια/δοενα δο 

χανδιδατο ε χαριmβο, χασο χοντρ〈ριο, ο ατεσταδο νο τερ〈 ϖαλιδαδε) 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ 
DΟ ΕDΙΤΑΛ ΙΦΡΡ 01/2019 に ΧΟΝΧΥΡΣΟ ΠΑΡΑ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ−ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ ΕΜ 

ΕDΥΧΑ∩℘Ο 
 

ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο ΠΑΡΑ ΦΙΝΣ DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΗΙΠΟΣΣΥΦΙΧΙΕΝΤΕΣ ΕΧΟΝΜΙΧΟΣ 

 
Νοmε δο χανδιδατο:  ________________________________________________________ 

Νmερο δο ΝΙΣ: ___________________________________ 

Ινσχριο δο χανδιδατο: _____________________________ 

Dεσχριο δο(σ) χαργο(σ) πρετενδιδο(σ): _______________________________________________ 

Dεχλαρο θυε πρεενχηο ασ χονδι⌡εσ τραζιδασ νο Εδιταλ, εσπεχιαλmεντε ασ δεσχριτασ νο συβιτεm 

5.4.10.1, παρα ο ατο δε ισενο δα(σ) ταξα(σ) δε ινσχριο, τενδο εm ϖιστα θυε α ρενδα περ χαπιτα δε mινηα 

φαmλια, χονσιδερανδο−σε, παρα ταντο, οσ γανηοσ δοσ mεmβροσ δο νχλεο φαmιλιαρ θυε ϖιϖεm σοβ ο mεσmο 

τετο,  ινσυφιχιεντε παρα αρχαρ χοm ο παγαmεντο δε ρεφεριδα(σ) ταξα(σ) δε ινσχριο. 

Αο ασσιναρ εστα δεχλαραο, ασσυmο τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε λεγαλ δοσ τερmοσ αθυι απρεσενταδοσ. 

Λοχαλ ε Dατα: ______________________/______, ____/_____/2019 

 

 

________________________________________________________ 

Ασσινατυρα δο(α) χανδιδατο(α) 


