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Πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δε Σο Παυλο−Εmπρεσαριαλ εm 17/08/2019. 

 
ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ DΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ − ΜΕΤΡ 

 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 01/2019 

 
Εδιταλ δε Αβερτυρα δε Ινσχρι⌡εσ ν° 01/2019 

 
   Α ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ DΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ に ΜΕΤΡ, ρεπρεσενταδα πελο σευ Dιρετορ δε Ασσυντοσ 

Χορπορατιϖοσ, τενδο εm ϖιστα ο χοντρατο χελεβραδο χοm α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, φαζ σαβερ θυε ρεαλιζαρ〈 εm λοχαισ, δατασ ε 
ηορ〈ριοσ α σερεm οπορτυναmεντε διϖυλγαδοσ, Χονχυρσο Πβλιχο δεστιναδο παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Σεγυρανα Μετροϖι〈ρια Ι 
(Μασχυλινο ε Φεmινινο), ο θυαλ ρεγερ−σε−〈 δε αχορδο χοm ασ Ινστρυ⌡εσ Εσπεχιαισ δεστε Εδιταλ.  

 
 

ΙΝΣΤΡΥ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ  
 
 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο δασ πρεσεντεσ ινστρυ⌡εσ ε αχειταο δασ χονδι⌡εσ δο Χονχυρσο, ταισ χοmο 

σε αχηαm εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε νασ νορmασ λεγαισ περτινεντεσ, βεm χοmο εm εϖεντυαισ αδιταmεντοσ ε ινστρυ⌡εσ 
εσπεχφιχασ παρα α ρεαλιζαο δο χερταmε, αχερχα δασ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο 

 
1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 
1.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 εξεχυταδο σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, οβεδεχιδασ ασ νορmασ δεστε Εδιταλ. 
1.2 Ο χονχυρσο δεστινα−σε αο πρεενχηιmεντο δε ϖαγασ χονσταντεσ δο Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ.  
1.3 ϑορναδα δε τραβαληο δε 40 (θυαρεντα) ηορασ σεmαναισ, τυρνοσ χοm ινχιο α παρτιρ δασ 4η ε τρmινο ατ 1η. 
1.4 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm τοδασ ασ εταπασ δεστε Χονχυρσο ε χονϖοχαδοσ παρα αδmισσο σερο χοντραταδοσ πελοσ 

πρεχειτοσ δα Χονσολιδαο δασ Λεισ δο Τραβαληο (ΧΛΤ), Λεγισλαο Τραβαληιστα Φεδεραλ Χοmπλεmενταρ ε Λεγισλαο Εσταδυαλ 
περτινεντε. 

1.5 Α δεσχριο δασ ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ δο χαργο χονστα δο Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ.  
1.6 Ιντεγραm εστε Εδιταλ οσ σεγυιντεσ ανεξοσ: 
α) Ανεξο Ι − Χοντεδο Προγραm〈τιχο 
β) Ανεξο ΙΙ に Ατεσταδο Μδιχο 
χ) Ανεξο ΙΙΙ − Χρονογραmα δε Προϖασ ε Πυβλιχα⌡εσ 
 
2. DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 
2.1 Οσ Χ⌠διγοσ δε Οπο, ο Χαργο, α Εσχολαριδαδε/Πρ−ρεθυισιτοσ, ο Σαλ〈ριο ε ο Νmερο δε ϖαγασ, σο οσ εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ: 
 

Χ⌠διγο δε 
Οπο 

Χαργο Εσχολαριδαδε/Πρ−ρεθυισιτοσ Σαλ〈ριο Ρ∃ ςαγασ 

Α01 
Αγεντε δε Σεγυρανα Μετροϖι〈ρια Ι 

(Μασχυλινο) 

− Χερτιφιχαδο δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο δε 
χονχλυσο δε χυρσο δε Ενσινο Μδιο, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο. 
− Αλτυρα mνιmα δε 1,70m 

3.075,16 02 

Β02 
Αγεντε δε Σεγυρανα Μετροϖι〈ρια Ι 

(Φεmινινο) 

− Χερτιφιχαδο δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο δε 
χονχλυσο δε χυρσο δε Ενσινο Μδιο, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο. 
− Αλτυρα mνιmα δε 1,65m 

3.075,16 02 

Οβσ.:  Νο ηαϖερ〈 ρεσερϖα δε ϖαγα παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια 
 
2.2 Ατριβυι⌡εσ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ: 

- Αβορδαρ, ατενδερ ε οριενταρ οσ χλιεντεσ; 
- Αχοmπανηαρ ε χονδυζιρ ΠΧD νο σιστεmα; 
- Ζελαρ πελα ινχολυmιδαδε ε χοmοδιδαδε δοσ χλιεντεσ ε εmπρεγαδοσ; 
- Ρεαλιζαρ ο ατενδιmεντο εm πριmειροσ σοχορροσ; 
- Εφετυαρ ο ρεσγατε δασ ϖτιmασ δε αχιδεντεσ να ϖια ε ουτρασ 〈ρεασ δασ εστα⌡εσ;  
- Ιδεντιφιχαρ, ατενδερ, ενχαmινηαρ ε ρεγιστραρ οχορρνχιασ δε νατυρεζα σοχιαλ ε ασ θυε χοντραριεm α λεγισλαο, νορmασ ε 

Προχεδιmεντοσ δα εmπρεσα; 
- Χονταταρ 〈ρεασ ε ⌠ργοσ δε ιντερφαχε σοβρε α εξιστνχια ε ο ενχαmινηαmεντο δε οχορρνχιασ; 
- Ρεαλιζαρ ο πρεενχηιmεντο ε ενχαmινηαmεντο δε δοχυmεντοσ ε φορmυλ〈ριοσ; 
- Ατυαρ παρα ινιβιρ ε ρεπριmιρ ο χοmρχιο ιρρεγυλαρ ε mενδιχνχια νασ εστα⌡εσ ε τρενσ; 
- Προχεδερ ο ισολαmεντο δε λοχαισ δασ οχορρνχιασ; 
- Ατυαρ εm σιτυα⌡εσ δε εmεργνχια; 
- Πρεσερϖαρ ο πατριmνιο ε α υτιλιζαο χορρετα δασ ινσταλα⌡εσ ε εθυιπαmεντοσ.; 
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- Ατυαρ εm εστρατγιασ οπεραχιοναισ (mανιφεστα⌡εσ, εϖεντοσ εσπορτιϖοσ ε χυλτυραισ); 
- Dιριγιρ ϖεχυλοσ δα Εmπρεσα, mεδιαντε αυτοριζαο πρϖια ε νο εστριτο χυmπριmεντο δασ ατιϖιδαδεσ οπεραχιοναισ; 
- Χοντρολαρ, οργανιζαρ ε οριενταρ ο εmβαρθυε ε δεσεmβαρθυε δοσ χλιεντεσ, mονιτορανδο ε ιδεντιφιχανδο ατιτυδεσ δε ρισχο; 
- Φισχαλιζαρ ο αχεσσο ◊ 〈ρεα παγα δασ εστα⌡εσ ε ο υσο δε βιληετεσ; 
- Ρεαλιζαρ ο χοντρολε δε φλυξο; 
- Μονιτοραρ ε οργανιζαρ λοχαλ ε ρεmοταmεντε ο χοντρολε δε φλυξο δοσ χλιεντεσ νασ εστα⌡εσ, οπερανδο οσ εθυιπαmεντοσ; 
- Ατυαρ νο τρεm: δεσοβστρυο δα πορτα, υσο δε χιντυρο, νορmαλιζαο δε βοτο σοχο ε ινφορmαρ σιναλιζα⌡εσ εξτερνασ δε 

ανορmαλιδαδε; 
- Αχοmπανηαρ, οβσερϖαρ ε οριενταρ α ατυαο δε εmπρεγαδοσ εm τρειναmεντο, mονιτορανδο−οσ δυραντε α πρ〈τιχα 

οπεραχιοναλ παρα δαρ συπορτε αο σευ δεσενϖολϖιmεντο. 
- Εξεχυταρ ταρεφασ αδmινιστρατιϖασ; 
- Ελαβοραρ ε mινιστραρ τρειναmεντοσ. 

 − Τριαρ ασ οχορρνχιασ απρεσενταδασ ε εντρεϖισταρ ασ παρτεσ παρα οβτερ δεταληεσ δε οχορρνχιασ; 
 − Ελαβοραρ, οργανιζαρ, χονφεριρ ε ενχαmινηαρ Βολετινσ δε Οχορρνχια ◊ αυτοριδαδε χοmπετεντεσ; 
 − Ρεαλιζαρ ιντερφαχε χοm α Dελεγαχια δε Πολχια. 
  

Οβσ.: Νο εξερχχιο δα φυνο ο Αγεντε δε Σεγυρανα Μετροϖι〈ρια Ι ποδερ〈 τερ υmα ατριβυιο αχεσσ⌠ρια δε διριγιρ ε οπεραρ 
εθυιπαmεντοσ/ϖιατυρα. Παρα ταλ δεϖερ〈 πορταρ Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο − ΧΝΗ χατεγορια D ε ρεχεβερ〈 αδιχιοναλ 
χορρεσπονδεντε. 

 
3. DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ ΑDΜΙΣΣ℘Ο 
3.1 Ο χανδιδατο απροϖαδο νο Χονχυρσο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 ινϖεστιδο νο χαργο ατενδενδο ◊σ σεγυιντεσ εξιγνχιασ να 

δατα δα αδmισσο: 
α) τερ ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα ου γοζαρ δασ πρερρογατιϖασ δοσ Dεχρετοσ δε ν≡ 70.391/72 ε δε ν≡ 70.436/72 ε δα Χονστιτυιο 

Φεδεραλ, αρτιγο 12, παρ〈γραφο 1≡; 
β) τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ χοmπλετοσ ατ α δατα δε αδmισσο; 
χ) εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ; 
δ) εσταρ εm δια χοm οσ δεϖερεσ δο Σερϖιο Μιλιταρ, παρα οσ χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο; 
ε) νο ρεγιστραρ αντεχεδεντεσ χριmιναισ, αχηανδο−σε νο πλενο εξερχχιο δε σευσ διρειτοσ χιϖισ ε πολτιχοσ; 
φ) ποσσυιρ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δα εσχολαριδαδε ε πρ−ρεθυισιτοσ χονσταντεσ δο Χαπτυλο 2 ε οσ δοχυmεντοσ 

χονσταντεσ δο Χαπτυλο 17 δεστε Εδιταλ;  
γ) τερ αλτυρα mνιmα δε 1,70m, παρα ο σεξο mασχυλινο, ε 1,65m, παρα ο σεξο φεmινινο, δεσχαλο(α), σενδο θυε α αφεριο σε 

δαρ〈 πορ οχασιο δο ΤΑΦ に Τεστε δε Απτιδο Φσιχα; χονφορmε Χαπτυλο 11 δεστε Εδιταλ. 
η) ποδερ ασσυmιρ ατιϖιδαδεσ εm θυαλθυερ λοχαλ δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ παρα ασ θυαισ φορ 

δεσιγναδο; 
ι) νο τερ σιδο δεmιτιδο πορ ϕυστα χαυσα πελα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανοσ δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ ε νο τερ σιδο δεσλιγαδο 

δεστα εmπρεσα πελο Προγραmα δε Dεmισσο ςολυντ〈ρια  − ΠDς δε 1999. 
3.2 Ο χανδιδατο θυε, να δατα δε αδmισσο, νο ρευνιρ οσ ρεθυισιτοσ ενυmεραδοσ νο ιτεm 3.1 δεστε Χαπτυλο περδερ〈 ο διρειτο ◊ 

αδmισσο. 
 
4. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 
 
4.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο ε α τ〈χιτα αχειταο δασ νορmασ ε χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, ε 

νασ νορmασ λεγαισ περτινεντεσ, εm ρελαο ◊σ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 
4.1.1 Dε φορmα α εϖιταρ νυσ δεσνεχεσσ〈ριο, οριεντα−σε ο χανδιδατο α ρεχοληερ ο ϖαλορ δε ινσχριο σοmεντε απ⌠σ τοmαρ 

χονηεχιmεντο δε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο. 
4.2 Ασ ινσχρι⌡εσ φιχαρο αβερτασ νο περοδο δε 10η δο δια 22/08/2019 ◊σ 14η δο δια 13/09/2019 (ηορ〈ριο δε Βρασλια), νο σιτε 

δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ: ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ, πορ mειο δο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο ϖια Ιντερνετ, δε αχορδο χοm ασ 
οριεντα⌡εσ ελενχαδασ νο ιτεm 3 δεστε Χαπτυλο.  

4.2.1 Ο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ ποδερ〈 σερ προρρογαδο, πορ ατ 2 (δοισ) διασ τεισ, πορ νεχεσσιδαδεσ δε ορδεm τχνιχα ε/ου 
οπεραχιοναλ, α χριτριο δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ ε/ου δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

4.2.2 Α προρρογαο δασ ινσχρι⌡εσ δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ ποδερ〈 σερ φειτα σεm πρϖιο αϖισο βαστανδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ 
λεγαισ, α χοmυνιχαο δε προρρογαο φειτα νο σιτε ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ 

4.3 Παρα ινσχρεϖερ−σε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ δυραντε ο περοδο δασ 
ινσχρι⌡εσ ε, πορ mειο δοσ λινκσ ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο, εφετυαρ συα ινσχριο, χονφορmε οσ προχεδιmεντοσ 
εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ: 

4.3.1 Λερ ε αχειταρ ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, πρεενχηερ ο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο ε τρανσmιτιρ οσ δαδοσ πελα Ιντερνετ. 
4.3.2 Εφετυαρ, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ νο ενδερεο ελετρνιχο δα π〈γινα δε ινσχρι⌡εσ, ατ α δατα λιmιτε παρα 

ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ (13/09/2019), ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο πορ βολετο βανχ〈ριο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 85,00 
(οιτεντα ε χινχο ρεαισ). 

 4.3.2.1 Ο βολετο βανχ〈ριο, δισπονϖελ νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ, δεϖερ〈 
σερ ιmπρεσσο παρα ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα Ινσχριο, απ⌠σ χονχλυσο δο πρεενχηιmεντο δο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο, εm 
θυαλθυερ βανχο δο σιστεmα δε χοmπενσαο βανχ〈ρια. 

4.3.2.2 Νο σερο χονσιδεραδασ ασ ινσχρι⌡εσ νασ θυαισ ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο σεϕα ρεαλιζαδο απ⌠σ α δατα δε 
ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ. 

http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.concursosfcc.com.br/
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4.3.3 Α παρτιρ δε (23/09/2019), ο χανδιδατο ποδερ〈 χονφεριρ, νο ενδερεο ελετρνιχο δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, σε οσ δαδοσ δα 
ινσχριο εφετυαδα πελα Ιντερνετ φοραm ρεχεβιδοσ ε σε ο ϖαλορ δα ινσχριο φοι παγο. Εm χασο νεγατιϖο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 
εντραρ εm χοντατο χοm ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο に ΣΑΧ δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, τελεφονε (0ΞΞ11) 3723−
4388, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα, εm διασ τεισ, δασ 10 ◊σ 16 ηορασ (ηορ〈ριο δε Βρασλια), παρα ϖεριφιχαρ ο οχορριδο. 

4.3.4  Α ινσχριο σοmεντε σερ〈 χονφιρmαδα απ⌠σ α χοmπροϖαο δο σευ παγαmεντο. 
4.4  Ασ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο χυϕοσ παγαmεντοσ φορεm εφετυαδοσ απ⌠σ ο δια 13/09/2019, νο σερο αχειτασ. 
4.5 Αο ινσχρεϖερ−σε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ινδιχαρ νο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο ϖια Ιντερνετ ο χ⌠διγο δα Οπο δε Χαργο παρα ο θυαλ 

πρετενδε χονχορρερ, χονφορmε ταβελα χονσταντε νο Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ ε δα βαρρα δε οπ⌡εσ δο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο 
ϖια Ιντερνετ. 

4.6   Ο χανδιδατο θυε φορ εmπρεγαδο δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ δεϖερ〈 ινφορmαρ νο χαmπο 
απροπριαδο δο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο σευ νmερο δε Ρεγιστρο (φυνχιοναλ) δε Εmπρεγαδο. 

4.7 Ο χανδιδατο θυε τενηα σιδο εmπρεγαδο δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ δεϖερ〈 δεχλαραρ εστα 
χονδιο νο χαmπο απροπριαδο δο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο ε ινφορmαρ ο νmερο δε σευ αντιγο Ρεγιστρο (φυνχιοναλ) δε 
Εmπρεγαδο. 

4.8 Α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ εξιmεm−σε δασ δεσπεσασ χοm ϖιαγενσ ε 
εσταδα δοσ χανδιδατοσ παρα πρεσταρ ασ προϖασ δο Χονχυρσο. 

4.9 Νο σερο χονσιδεραδασ ασ ινσχρι⌡εσ νασ θυαισ ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο σεϕα ρεαλιζαδο νο λτιmο δια δα ινσχριο, 
απ⌠σ οσ ηορ〈ριοσ λιmιτεσ εσταβελεχιδοσ πελασ διϖερσασ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ, θυανδο εφετυαδοσ πελα Ιντερνετ ου πορ mειο 
δοσ Χαιξασ Ελετρνιχοσ. Νεσσεσ χασοσ, οσ παγαmεντοσ ρεαλιζαδοσ φορα δεσσεσ ηορ〈ριοσ, σερο χονσιδεραδοσ χοmο 
εξτεmπορνεοσ σενδο θυε εσσασ οπερα⌡εσ φαρο παρτε δο mοϖιmεντο δο πρ⌠ξιmο δια τιλ δα ινστιτυιο βανχ〈ρια. 

4.10 Νο σερο αχειτασ ινσχρι⌡εσ θυε νο ατενδερεm ριγοροσαmεντε αο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 
4.11 Αο χανδιδατο σερ〈 ατριβυδα τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε πελο χορρετο πρεενχηιmεντο δο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο. 
4.11.1 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ρεσερϖανδο−σε α 

Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ο διρειτο δε εξχλυιρ δο Χονχυρσο Πβλιχο 
αθυελε θυε νο πρεενχηερ εσσε δοχυmεντο οφιχιαλ δε φορmα χοmπλετα, χορρετα ε λεγϖελ ε/ου φορνεχερ δαδοσ ινϖερδιχοσ ου 
φαλσοσ. 

4.12 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ σολιχιτα⌡εσ 
δε ινσχρι⌡εσ νο ρεχεβιδασ πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο 
δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, φαλτα δε ενεργια ελτριχα, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α 
τρανσφερνχια δε δαδοσ. 

4.13 Ο δεσχυmπριmεντο δασ ινστρυ⌡εσ παρα ινσχριο ιmπλιχαρ〈 α νο εφετιϖαο δα ινσχριο. 
4.14 Α θυαλθυερ τεmπο, ποδερ−σε−〈 ανυλαρ α ινσχριο, προϖα ου αδmισσο δο χανδιδατο δεσδε θυε σεϕαm ιδεντιφιχαδασ φαλσιδαδεσ 

δε δεχλαρα⌡εσ ου ιρρεγυλαριδαδεσ νασ προϖασ ου δοχυmεντοσ. 
4.15 Ο χανδιδατο νο δεφιχιεντε θυε νεχεσσιταρ δε χονδιο εσπεχιαλ παρα ρεαλιζαο δα προϖα ποδερ〈 σολιχιτ〈−λα ατ ο τρmινο 

δασ ινσχρι⌡εσ, ανεξανδο σολιχιταο ασσιναδα, χοντενδο τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα ο ατενδιmεντο, βεm χοmο ο 
ατεσταδο mδιχο ου δε εσπεχιαλιστα θυε χοmπροϖε α νεχεσσιδαδε δο ατενδιmεντο εσπεχιαλ, νο λινκ δε ινσχριο ϖια Ιντερνετ, 
ατ α δατα δε ενχερραmεντο δα ινσχριο (13/09/2019), α φιm δε θυε σεϕαm τοmαδασ ασ προϖιδνχιασ χαβϖεισ. Α νο 
οβσερϖνχια δο περοδο παρα σολιχιταο ενσεϕαρ〈 νο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο. 

4.16.1 Ο χανδιδατο θυε νο ο φιζερ ατ ο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο, ποδερ〈 νο τερ α χονδιο 
ατενδιδα.  

4.16.2 Ο ατενδιmεντο ◊σ χονδι⌡εσ σολιχιταδασ φιχαρ〈 συϕειτο ◊ αν〈λισε δε ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε δο πεδιδο. 
4.17 Α χανδιδατα λαχταντε, θυε νεχεσσιταρ αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ποδερ〈 φαζ−λο εm σαλα ρεσερϖαδα, δεσδε 

θυε ο ρεθυειρα, οβσερϖανδο οσ προχεδιmεντοσ δεσχριτοσ νο ιτεm 4.15. 
4.17.1 Α χριανα δεϖερ〈 σερ αχοmπανηαδα δε αδυλτο ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα γυαρδα (φαmιλιαρ ου τερχειρο ινδιχαδο πελα χανδιδατα) ε 

περmανεχερ εm αmβιεντε ρεσερϖαδο. 
4.17.2 Α χανδιδατα λαχταντε δεϖερ〈 απρεσενταρ−σε, νο ρεσπεχτιϖο ηορ〈ριο παρα ο θυαλ φοι χονϖοχαδα, χοm ο αχοmπανηαντε ε α 

χριανα. 
4.17.3 Νο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, ρεσπονσ〈ϖελ παρα α γυαρδα δα χριανα, ε α συα αυσνχια αχαρρεταρ〈 ◊ 

χανδιδατα α ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαο δα προϖα. 
4.17.4 Νοσ ηορ〈ριοσ πρεϖιστοσ παρα αmαmενταο, α χανδιδατα λαχταντε ποδερ〈 αυσενταρ−σε τεmποραριαmεντε δα σαλα δε προϖα 

αχοmπανηαδα δε υmα φισχαλ.  
4.17.5 Να σαλα ρεσερϖαδα παρα αmαmενταο φιχαρο σοmεντε α λαχταντε, α χριανα ε α φισχαλ, σενδο ϖεδαδα α περmαννχια δε βαβ〈σ 

ου θυαισθυερ ουτρασ πεσσοασ θυε τενηαm γραυ δε παρεντεσχο ου δε αmιζαδε. 
4.17.6 Νο ηαϖερ〈 χοmπενσαο δο τεmπο δε αmαmενταο εm φαϖορ δα χανδιδατα. 
4.18 FｷI; ;ゲゲWｪ┌ヴ;S; ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷS;SW SW ┌ゲﾗ Sﾗ さﾐﾗﾏW ゲﾗIｷ;ﾉざ < ヮWゲゲﾗ; デヴ;ﾐゲW┝┌;ﾉ ﾗ┌ デヴ;┗Wゲデｷ S┌ヴ;ﾐデW ﾗ IﾗﾐI┌ヴゲﾗく 
4.18.1 Παρα ινχλυσο δο νοmε σοχιαλ νασ λιστασ δε χηαmαδα ε νοσ mατεριαισ ρεφερεντεσ αο δια δα απλιχαο δασ προϖασ, ο(α) 

χανδιδατο(α), δεϖε ενϖιαρ δυραντε ο περοδο δε ινσχρι⌡εσ, πορ mειο δο λινκ δε ινσχριο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σολιχιταο δε 
ινχλυσο δο νοmε σοχιαλ διγιταλιζαδα, ασσιναδα πελο χανδιδατο, εm θυε χονστε ο νοmε χιϖιλ ε ο νοmε σοχιαλ. 

4.19 Νο σερο αχειτασ ασ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο θυε νο ατενδερεm ριγοροσαmεντε αο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 
 
5. DΟ ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο ΟΥ DΕ ΡΕDΥ∩℘Ο DΟ ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ DΟ ςΑΛΟΡ DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 
 
5.1 Οσ χανδιδατοσ θυε σε ϕυλγαρεm αmπαραδοσ πελα Λει Εσταδυαλ ν≡ 12.147/05, θυε πρεϖ α γρατυιδαδε δα ινσχριο εm 

Χονχυρσοσ Πβλιχοσ ε πελα Λει Εσταδυαλ ν≡ 12.782/07, θυε πρεϖ α ρεδυο δε 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο ϖαλορ δα 
ινσχριο, ποδερο ρεθυερερ α ισενο ου α ρεδυο δο ϖαλορ δο παγαmεντο νοσ χασοσ δε:  

5.2 Ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο παρα ο Dοαδορ δε Σανγυε:  
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α) Παρα τερ διρειτο ◊ ισενο, ο δοαδορ δεϖερ〈 χοmπροϖαρ α δοαο δε σανγυε, θυε νο ποδερ〈 σερ ινφεριορ α 3 (τρσ) ϖεζεσ εm 
υm περοδο δε 12 (δοζε) mεσεσ, α χονταρ δα δατα δο τρmινο δο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δα ινσχριο, 
ρεαλιζαδα εm ⌠ργο οφιχιαλ ου εντιδαδε χρεδενχιαδα πελα Υνιο, πελο Εσταδο ου πορ Μυνιχπιο. 

β) Α χοmπροϖαο δα χονδιο δε δοαδορ δε σανγυε δεϖερ〈 σερ ενχαmινηαδα εm παπελ τιmβραδο χοm δατα, ασσινατυρα ε 
χαριmβο δα εντιδαδε χολετορα, ατ 26/08/2019.  

5.3 Ρεδυο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο: τερ〈 διρειτο ◊ ρεδυο δε 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο ϖαλορ δα ινσχριο ο 
χανδιδατο θυε χοmπροϖαρ ΧΥΜΥΛΑΤΙςΑΜΕΝΤΕ, οσ ρεθυισιτοσ δοσ συβιτενσ 5.3.1 ε 5.3.2:  

5.3.1 Σερ εστυδαντε ρεγυλαρmεντε mατριχυλαδο εm υmα δασ σριεσ δο ενσινο φυνδαmενταλ ου mδιο, χυρσο πρ−ϖεστιβυλαρ, χυρσο 
συπεριορ εm νϖελ δε γραδυαο ου π⌠σ−γραδυαο.  

5.3.1.1 Παρα χοmπροϖαρ α χονδιο δε εστυδαντε ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενχαmινηαρ υm δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ:  
α) χερτιδο ου δεχλαραο (ατυαλιζαδα), εm παπελ τιmβραδο, χοm ασσινατυρα ε χαριmβο δο σετορ χοmπετεντε, εξπεδιδα πορ 

ινστιτυιο δε ενσινο πβλιχο ου πριϖαδο;  
β) χαρτειρα δε ιδεντιδαδε εστυδαντιλ ου δοχυmεντο σιmιλαρ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο πβλιχο ου πριϖαδο, ου πορ 

εντιδαδε δε ρεπρεσενταο δισχεντε.  
5.3.2 Περχεβερ ρεmυνεραο mενσαλ ινφεριορ α 2 (δοισ) σαλ〈ριοσ mνιmοσ ου εστιϖερ δεσεmπρεγαδο.  
α) Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενχαmινηαρ χοmπροϖαντε δε ρενδα (ατυαλ), ου; 
β) Σε δεσεmπρεγαδο, δεϖερ〈 ενϖιαρ δεχλαραο, δα χονδιο δε δεσεmπρεγαδο, χοντενδο νοmε χοmπλετο δο χανδιδατο, 

νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, νmερο δο ΧΠΦ, δατα ε ασσινατυρα.  
5.3.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ατενταmεντε α δοχυmενταο α σερ ενϖιαδα παρα χοmπροϖαρ ασ χονδι⌡εσ παρα ισενο ου 

ρεδυο δο ϖαλορ δα ινσχριο.  
5.3.4 Νο σερο δεφεριδοσ ρεθυεριmεντοσ χυϕοσ δοχυmεντοσ ρεφιραm−σε α χονδιο διϖερσα δα σολιχιταδα νο ατο δα ινσχριο ϖια 

ιντερνετ.  
5.3.5 Παρα σολιχιταρ α ισενο ου ρεδυο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο ο χανδιδατο δεϖερ〈 εφετυαρ ο ρεθυεριmεντο δε 

ισενο, χονφορmε οσ προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ: 
5.4 Αχεσσαρ νο περοδο δε 10η δο δια 22/08/2019 ◊σ 23η59 δο δια 26/08/2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο δε Βρασλια, ο ενδερεο 

ελετρνιχο ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ ε οσ λινκσ ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο, λερ ε αχειταρ ο Ρεθυεριmεντο δε Ισενο ου 
δε Ρεδυο δε παγαmεντο, ε ενϖιαρ ϖια Ιντερνετ ατ ο δια 26/08/2019 οσ χοmπροϖαντεσ εσταβελεχιδοσ νοσ ιτενσ 5.2 ε 5.3, 
δε αχορδο χοm α οπο δο χανδιδατο. 

5.5 Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ δοχυmεντοσ δοσ θυαισ χονστεm τοδοσ οσ δαδοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ συα περφειτα αν〈λισε. 
5.6 Οσ πεδιδοσ δε ισενο/ρεδυο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο σερο αναλισαδοσ ε ϕυλγαδοσ πελα Φυνδαο Χαρλοσ 

Χηαγασ. 
5.6.1 Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο ου ρεδυο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο αο χανδιδατο θυε: 
α) δειξαρ δε εφετυαρ ο πεδιδο δε ινσχριο χοm ισενο ου δε ρεδυο δε παγαmεντο πελα Ιντερνετ; 
β)  οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 
χ)  φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmεντο; 
δ)  πλειτεαρ α ισενο ου ρεδυο, σεm απρεσενταρ οσ δοχυmεντοσ πρεϖιστοσ νοσ ιτενσ 5.2 ε 5.3 δεστε Χαπτυλο. 
5.6.2 Dεχλαραο φαλσα συϕειταρ〈 ο χανδιδατο ◊σ σαν⌡εσ πρεϖιστασ εm λει. 
5.6.3 Α θυαλθυερ τεmπο ποδερο σερ ρεαλιζαδασ διλιγνχιασ ρελατιϖασ ◊ σιτυαο δεχλαραδα πελο χανδιδατο, δεφερινδο ου νο σευ 

πεδιδο. 
5.7 Ο χανδιδατο θυε νο χοmπροϖαρ ασ χονδι⌡εσ χονσταντεσ νοσ ιτενσ 5.3.1 ε 5.3.2, ΧΥΜΥΛΑΤΙςΑΜΕΝΤΕ, νο τερ〈 ο πεδιδο δε 

ρεδυο δο ϖαλορ δο παγαmεντο δα ινσχριο δεφεριδο ε α ινσχριο σ⌠ σερ〈 ϖαλιδαδα mεδιαντε παγαmεντο δο ϖαλορ τοταλ δα 
ρεσπεχτιϖα ινσχριο. Ασ ινσχρι⌡εσ ισεντασ ου χοm ρεδυο δο ϖαλορ δο παγαmεντο δε θυε τρατα ο ιτεm 5.1 δεστε Χαπτυλο 
σερο ρεαλιζαδασ νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), νο περοδο δασ 10:00 ηορασ δο δια 
22/08/2019 ◊σ 23:59 ηορασ δο δια 26/08/2019 (ηορ〈ριο δε Βρασλια), πορ mειο δο λινκ ρεφερεντε α εστε Χονχυρσο Πβλιχο, 
δεϖενδο ο χανδιδατο λερ ε αχειταρ ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο ε ενϖιαρ ϖια Ιντερνετ ατ ο δια 26/08/2019 οσ χοmπροϖαντεσ 
εσταβελεχιδοσ νοσ ιτενσ 5.2 ε 5.3. 

 
6. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 
 
6.1 Dε αχορδο χοm ο Τερmο δε Χοmπροmισσο δε Αϕυσταmεντο δε Χονδυτα Ν≡ 127/2005 − χελεβραδο εντρε ο Μινιστριο Πβλιχο 

δο Τραβαληο ε α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ, νο ηαϖερ〈 ρεσερϖα δε ϖαγα παρα πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Σεγυρανα Μετροϖι〈ρια Ι. 

 
7. DΟ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο DΙΦΕΡΕΝΧΙΑDΑ 
 
7.1 Σερ〈 αδοταδο νο πρεσεντε χονχυρσο ο σιστεmα δε ποντυαο διφερενχιαδα παρα πρετοσ, παρδοσ ε ινδγενασ, mεδιαντε 

αχρσχιmοσ περχεντυαισ να ποντυαο φιναλ δοσ χανδιδατοσ βενεφιχι〈ριοσ, εm χαδα φασε δο χονχυρσο πβλιχο, χονφορmε 
φατορεσ δε εθυιπαραο εσπεχιφιχαδοσ νοσ τερmοσ δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 63.979/2018, πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο 
δε 20/12/2018 ε να Ινστρυο ΧΠΠΝΙ 1 δε 08 δε mαιο δε 2019, πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο εm 18/05/2019. 

7.2 Παρα φαζερ ϕυσ ◊ ποντυαο διφερενχιαδα δε θυε τρατα ο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 63.979/2018, ο χανδιδατο δεϖε, νο ατο δε 
ινσχριο παρα ο χονχυρσο πβλιχο, χυmυλατιϖαmεντε: 

α) δεχλαραρ−σε πρετο, παρδο ου ινδγενα; 
β) δεχλαραρ, σοβ ασ πενασ δα λει, θυε νο φοι ελιmιναδο δε χονχυρσο πβλιχο ου προχεσσο σελετιϖο νο mβιτο δο Εσταδο δε Σο 

Παυλο, νεm τεϖε ανυλαδο ατο δε νοmεαο ου αδmισσο, εm δεχορρνχια δα φαλσιδαδε δα αυτοδεχλαραο, νοσ τερmοσ δο 
δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο 4≡ δα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 1.259, δε 15 δε ϕανειρο δε 2015; ε 

χ) mανιφεσταρ ιντερεσσε εm υτιλιζαρ α ποντυαο διφερενχιαδα, νοσ τερmοσ εξπρεσσοσ νο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 63.979/2018. 

http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.concursosfcc.com.br/
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7.2.1 ⊃ περmιτιδο αο χανδιδατο δεχλαραρ−σε πρετο, παρδο ου ινδγενα ε mανιφεσταρ θυε νο δεσεϕα σε βενεφιχιαρ δο σιστεmα δε 
ποντυαο διφερενχιαδα, συβmετενδο−σε ◊σ ρεγρασ γεραισ εσταβελεχιδασ νο εδιταλ δο χερταmε. 

7.2.2 Α ϖεραχιδαδε δα δεχλαραο δε θυε τρατα ο ιτεm 7.2 δεστε Εδιταλ σερ〈 οβϕετο δε ϖεριφιχαο πορ παρτε δα Αδmινιστραο 
Πβλιχα, συϕειτανδο−σε οσ αυτορεσ δε δεχλαρα⌡εσ φαλσασ ◊σ σαν⌡εσ πρεϖιστασ νο αρτιγο 4≡, παρ〈γραφο νιχο, δα Λει 
Χοmπλεmενταρ ν≡ 1.259/2015. 

7.2.3 Νο σερο χονσιδεραδασ, παρα ασ φιναλιδαδεσ δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 63.979/2018, ινφορmα⌡εσ σοβρε δεσεmπενηο δε 
χανδιδατοσ δεχλαραδοσ πρετοσ, παρδοσ ου ινδγενασ, θυε τενηαm οπταδο πορ νο σε βενεφιχιαρεm δο σιστεmα δε ποντυαο 
διφερενχιαδα. 

7.3 Α φ⌠ρmυλα δε χ〈λχυλο δα ποντυαο διφερενχιαδα α σερ ατριβυδα α πρετοσ, παρδοσ ε ινδγενασ, εm τοδασ ασ φασεσ δο χονχυρσο 
πβλιχο : 

 
 

 
 

ΠD =  α ποντυαο διφερενχιαδα α σερ αχρεσχιδα ◊σ νοτασ, εm χαδα φασε δο χονχυρσο πβλιχο, δε τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ πρετοσ, παρδοσ ου ινδγενασ θυε mανιφεσταραm ιντερεσσε εm παρτιχιπαρ δα ποντυαο 
διφερενχιαδα. 

 
ΜΧΑ =  α ποντυαο mδια δα χονχορρνχια αmπλα εντρε τοδοσ χανδιδατοσ θυε ποντυαραm, εξχλυινδο−σε οσ 

ιναβιλιταδοσ. Εντενδε−ゲW ヮﾗヴ さ;ﾏヮﾉ; IﾗﾐIﾗヴヴZﾐIｷ;ざ デﾗSﾗゲ ﾗゲ I;ﾐSｷS;デﾗゲ ケ┌W ヮﾗﾐデ┌;ヴ;ﾏ W ケ┌W ﾐ?ﾗ ゲW 
δεχλαραραm χοmο πρετοσ, παρδοσ ου ινδγενασ ε αθυελεσ θυε, τενδο σε δεχλαραδο πρετοσ, παρδοσ ου 
ινδγενασ, οπταραm πορ νο παρτιχιπαρ δα ποντυαο διφερενχιαδα. 

 
ΜΧΠΠΙ =  α ποντυαο mδια δα χονχορρνχια ΠΠΙ εντρε τοδοσ χανδιδατοσ θυε ποντυαραm, εξχλυινδο−σε οσ 

ιναβιλιταδοσ. 
 
7.4 Α φ⌠ρmυλα παρα απλιχαο δα ποντυαο διφερενχιαδα ◊σ νοτασ φιναισ δε πρετοσ, παρδοσ ε ινδγενασ εm χαδα φασε δο 

χονχυρσο πβλιχο : 
 

 
 

ΝΦΧΠΠΙ =  α νοτα φιναλ να φασε δο χονχυρσο πβλιχο, απ⌠σ α απλιχαο δα ποντυαο διφερενχιαδα ε θυε γεραρ〈 α 
χλασσιφιχαο δο χανδιδατο να εταπα δο χονχυρσο πβλιχο. Αο τρmινο δα φασε δε χονχυρσο πβλιχο, α 
νοτα φιναλ πασσα α σερ χονσιδεραδα α νοτα σιmπλεσ δο χανδιδατο. 

 
ΝΣΧΠΠΙ =  α νοτα σιmπλεσ δο χανδιδατο βενεφιχι〈ριο, σοβρε α θυαλ σερ〈 απλιχαδα α ποντυαο διφερενχιαδα. 
 

7.5 Οσ χ〈λχυλοσ α θυε σε ρεφερεm οσ ιτενσ 7.3 ε 7.4 χονσιδεραρο δυασ χασασ δεχιmαισ ε φρα⌡εσ mαιορεσ ου ιγυαισ α 0,5 (χινχο 
δχιmοσ) δεϖεm σερ αρρεδονδαδασ παρα ο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε. 

7.6 Α ποντυαο διφερενχιαδα (ΠD) πρεϖιστα νεστε δεχρετο απλιχα−σε α τοδοσ οσ βενεφιχι〈ριοσ θυε τενηαm ατινγιδο ο δεσεmπενηο 
mνιmο εσταβελεχιδοσ νοσ χαπτυλοσ 10 ε 11 δεστε Εδιταλ, χονσιδεραδα, παρα εστε λτιmο φιm, α νοτα σιmπλεσ. 

7.7 Α ελιmιναο δοσ χανδιδατοσ θυε νο οβτιϖεραm ο δεσεmπενηο mνιmο εστιπυλαδο νεστε Εδιταλ οχορρερ〈 απ⌠σ α απλιχαο 
δα ποντυαο διφερενχιαδα (ΠD) σοβρε α νοτα σιmπλεσ δο χανδιδατο βενεφιχι〈ριο δο σιστεmα διφερενχιαδο δε θυε τρατα εστε 
δεχρετο. 

7.8 Να ινεξιστνχια δε χανδιδατοσ βενεφιχι〈ριοσ δο σιστεmα διφερενχιαδο εντρε οσ ηαβιλιταδοσ, νο σερ〈 χαλχυλαδα α ποντυαο 
διφερενχιαδα. 

7.9 Α ποντυαο διφερενχιαδα νο σερ〈 απλιχαδα θυανδο, να φ⌠ρmυλα δε χ〈λχυλο δα ποντυαο διφερενχιαδα (ΠD), α ΜΧΠΠΙ 
(ποντυαο mδια δα χονχορρνχια ΠΠΙ) φορ mαιορ θυε α ΜΧΑ (ποντυαο mδια δα χονχορρνχια αmπλα). 

7.10 Α ελιmιναο δοσ χανδιδατοσ δεϖε σε δαρ χοm βασε να νοτα φιναλ δοσ χανδιδατοσ εm χαδα φασε δο χονχυρσο πβλιχο, ου σεϕα, 
απ⌠σ α απλιχαο δα ποντυαο διφερενχιαδα. 

7.10.1 Παρα ο χ〈λχυλο δασ νοτασ mδιασ, ταντο δοσ χανδιδατοσ ΠΠΙ, θυαντο δοσ δα αmπλα χονχορρνχια, δεϖεm σερ υτιλιζαδασ απενασ 
ασ νοτασ σιmπλεσ δοσ χανδιδατοσ θυε σεριαm ηαβιλιταδοσ, αντεσ δα απλιχαο δα ποντυαο διφερενχιαδα. 

7.10.1.1 Οσ χανδιδατοσ ΠΠΙ θυε νο ατινγιρεm α νοτα mνιmα εξιγιδα, νο σερο χοmπυταδοσ παρα φινσ δε χ〈λχυλο δα νοτα mδια 
 δοσ χανδιδατοσ ΠΠΙ, πορm απ⌠σ απλιχαδα α ποντυαο διφερενχιαδα, ποδερ〈 ϖιρ α σερ ηαβιλιταδο, σε α συα νοτα πασσαρ α σερ
 ιγυαλ ου συπεριορ αο mνιmο εσταβελεχιδο. 

7.11 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο χονχυρσο θυε mανιφεσταραm ιντερεσσε εm υτιλιζαρ ο σιστεmα δε ποντυαο διφερενχιαδα, σερο 
χονϖοχαδοσ παρα ρεαλιζαο δα ϖεριφιχαο δα ϖεραχιδαδε δε συα αυτοδεχλαραο εm δατα ε ηορ〈ριο α σερεm οπορτυναmεντε 
διϖυλγαδοσ, πορ mειο δε Εδιταλ εσπεχφιχο, χοm Χοmισσο α σερ ινστιτυδα εσπεχιφιχαmεντε παρα εσσε φιm. 

7.11.1 Α χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 χοmποστα πορ χινχο mεmβροσ ε σευσ συπλεντεσ,  νεχεσσ〈ριο θυε αο mενοσ υm δε 
σευσ mεmβροσ σεϕα πρετο ου παρδο. 

7.11.2 Α χοmποσιο δα χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο δεϖερ〈 ατενδερ αο χριτριο δα διϖερσιδαδε, γαραντινδο θυε σευσ mεmβροσ 
σεϕαm διστριβυδοσ πορ γνερο, χορ ε, πρεφερενχιαλmεντε, νατυραλιδαδε. 

7.11.3 Οσ mεmβροσ δα χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο ασσιναρο τερmο δε χονφιδενχιαλιδαδε σοβρε ασ ινφορmα⌡εσ πεσσοαισ δοσ 
χανδιδατοσ α θυε τιϖερεm αχεσσο δυραντε ο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο. 
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7.12 Παρα αφεριο δα ϖεραχιδαδε δα αυτοχλασσιφιχαο δε χανδιδατοσ πρετοσ ε παρδοσ σερ〈 ϖεριφιχαδα α φενοτιπια. 
7.12.1 Παρα ϖεριφιχαο δα ϖεραχιδαδε δα αυτοχλασσιφιχαο δο χανδιδατο ινδγενα σερ〈 εξιγιδο ο Ρεγιστρο Αδmινιστρατιϖο δε 

Νασχιmεντο δο ⊆νδιο − Ρανι πρ⌠πριο ου, να αυσνχια δεστε, ο Ρεγιστρο Αδmινιστρατιϖο δε Νασχιmεντο δε ⊆νδιο − Ρανι δε υm 
δε σευσ γενιτορεσ. 

7.13 Α Χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 ρεαλιζαδα να χιδαδε δε Σο Παυλο/ΣΠ. 
7.14 Ο χανδιδατο ινσχριτο θυε mανιφεστου ιντερεσσε εm υτιλιζαρ ο σιστεmα δε ποντυαο διφερενχιαδα παρτιχιπαρ〈 δο Χονχυρσο 

Πβλιχο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε σε ρεφερε αοσ χοντεδοσ δασ προϖασ οβϕετιϖασ ε ◊ 
αϖαλιαο, αο δια, αο ηορ〈ριο ε αο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ, ε ◊ νοτα εξιγιδα παρα τοδοσ οσ δεmαισ χανδιδατοσ. 

7.15 Ο χανδιδατο θυε δειξαρ δε χυmπριρ ασ εξιγνχιασ ρελατιϖασ αο προχεσσο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο 
πβλιχο. 

7.16 Α αυτοδεχλαραο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο. 
7.17 Α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ εξιmεm−σε δασ δεσπεσασ χοm ϖιαγενσ ε εσταδα 

δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ πελα Χοmισσο δε θυε τρατα εστε ιτεm. 
 
8. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ 
 
8.1 Dο χονχυρσο χονσταρο ασ σεγυιντεσ προϖασ, νmερο δε θυεστ⌡εσ, τοταλ δε θυεστ⌡εσ, πεσο, δυραο ε χαρ〈τερ, χονφορmε 

ταβελα αβαιξο. 

Χαργο Εταπα Προϖα 
Ν≡ δε 

Θυεστ⌡εσ 
Τοταλ δε 

Θυεστ⌡εσ 
Πεσο 

Dυραο 
δα Προϖα 

Χαρ〈τερ 

Αγεντε δε Σεγυρανα 
Μετροϖι〈ρια Ι 

(Μασχυλινο ε Φεmινινο) 

Ι 

Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ:
 

− Πορτυγυσ 
− Ματεm〈τιχα ε Ραχιοχνιο 

Λ⌠γιχο−Ματεm〈τιχο 
− Ατυαλιδαδεσ 
 

 
15 
25 

 
10 

 

50 

 
 

1 
 
 

3 ηορασ 
Ελιmινατ⌠ριο 

ε 
Χλασσιφιχατ⌠ριο 

ΙΙ Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ − −  − Ελιmινατ⌠ριο 

8.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ δα Εταπα Ι χονσταρ〈 δε θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ δε mλτιπλα εσχοληα (χοm χινχο 
αλτερνατιϖασ εm χαδα θυεστο) ε ϖερσαρ〈 σοβρε ασσυντοσ χονσταντεσ δο Χοντεδο Προγραm〈τιχο δο Ανεξο Ι δεστε Εδιταλ. 

8.3 Ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ ρεγερ−σε−〈 χονφορmε δισποστο νο Χαπτυλο 11 δεστε Εδιταλ. 

 
9. DΑ ΠΡΕΣΤΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ 
 
9.1 Α απλιχαο δα Εταπα Ι − Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ εστ〈 πρεϖιστα παρα ο δια 13/10/2019, να Χιδαδε δε Σο Παυλο. 
9.2 Ασ απλιχα⌡εσ δα Εταπα ΙΙ − ΤΑΦ に Τεστε δε Απτιδο Φσιχα ρεαλιζαρ−σε−ο να Χιδαδε δε Σο Παυλο ε εστο πρεϖιστασ παρα: 

14/12/2019 ε 15/12/2019. 
9.3 Α απλιχαο δασ προϖασ νασ δατασ πρεϖιστασ δεπενδερ〈 δα δισπονιβιλιδαδε δε λοχαισ αδεθυαδοσ ◊ ρεαλιζαο δασ mεσmασ. 
9.3.1  Χασο ο νmερο δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ εξχεδα ◊ οφερτα δε λυγαρεσ αδεθυαδοσ εξιστεντεσ νοσ χολγιοσ λοχαλιζαδοσ να Χιδαδε 

δε Σο Παυλο − ΣΠ, α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ρεσερϖα−σε ο διρειτο δε αλοχ〈−λοσ εm χιδαδεσ πρ⌠ξιmασ ◊ δετερmιναδα παρα 
απλιχαο δασ προϖασ, νο ασσυmινδο, εντρεταντο, θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε θυαντο αο τρανσπορτε ε αλοϕαmεντο δεσσεσ 
χανδιδατοσ. 

9.3.2 Ηαϖενδο αλτεραο δα δατα πρεϖιστα, ασ προϖασ ποδερο οχορρερ εm δοmινγοσ ου φεριαδοσ. 
9.4 Α χονφιρmαο δα δατα ε ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε ηορ〈ριοσ ε λοχαισ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ σερο διϖυλγαδασ, 

οπορτυναmεντε, πορ mειο δε Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα Προϖασ α σερ δισπονιβιλιζαδο νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε 
Χαρτ⌡εσ Ινφορmατιϖοσ θυε σερο ενχαmινηαδοσ αοσ χανδιδατοσ πορ ε−mαιλ.  

9.4.1 Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 ο Χαρτο Ινφορmατιϖο πορ ε−mαιλ, νο ενδερεο ελετρνιχο ινφορmαδο νο ατο δα ινσχριο, σενδο δε συα 
εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε α mανυτενο/ατυαλιζαο δε σευ χορρειο ελετρνιχο. 

9.4.1.1 Νο σερο ενχαmινηαδοσ Χαρτ⌡εσ Ινφορmατιϖοσ δε χανδιδατοσ χυϕο ενδερεο ελετρνιχο ινφορmαδο νο Φορmυλ〈ριο δε 
Ινσχριο εστεϕα ινχοmπλετο ου ινχορρετο. 

9.4.1.2 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ ινφορmα⌡εσ 
δε ενδερεο ινχορρετασ, ινχοmπλετασ ου πορ φαληα να εντρεγα δε mενσαγενσ ελετρνιχασ χαυσαδα πορ ενδερεο ελετρνιχο 
ινχορρετο ου πορ προβλεmασ νο προϖεδορ δε αχεσσο δο χανδιδατο ταισ χοmο: χαιξα δε χορρειο ελετρνιχο χηεια, φιλτροσ αντι−
σπαm, εϖεντυαισ τρυνχαmεντοσ ου θυαλθυερ ουτρο προβλεmα δε ορδεm τχνιχα, σενδο αχονσελη〈ϖελ σεmπρε χονσυλταρ ο σιτε 
δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ παρα ϖεριφιχαρ ασ ινφορmα⌡εσ θυε ληε σο περτινεντεσ. 

9.4.2 Α χοmυνιχαο φειτα πορ ε−mαιλ  mεραmεντε ινφορmατιϖα. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχοmπανηαρ νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ 
Χηαγασ α πυβλιχαο δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα Προϖασ. 
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9.4.2.1 Ο ενϖιο δε χοmυνιχαο πεσσοαλ διριγιδα αο χανδιδατο, αινδα θυε εξτραϖιαδα ου πορ θυαλθυερ mοτιϖο νο ρεχεβιδα, νο 
δεσοβριγα ο χανδιδατο δο δεϖερ δε χονσυλταρ οσ Εδιταισ δε Χονϖοχαο παρα προϖασ. 

9.5 Ο χανδιδατο θυε νο ρεχεβερ ο Χαρτο Ινφορmατιϖο ατ ο 3≡ (τερχειρο) δια θυε αντεχεδερ α απλιχαο δα προϖα ου εm ηαϖενδο 
δϖιδασ θυαντο αο λοχαλ, δατα ε ηορ〈ριοσ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο 
αο Χανδιδατο − ΣΑΧ δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, πελο τελεφονε (0ΞΞ11) 3723−4388, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα, τεισ, δασ 10:00 
◊σ 16:00 ηορασ (ηορ〈ριο δε Βρασλια); ου χονσυλταρ ο σιτε ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ. 

9.6 Οσ εϖεντυαισ ερροσ δε διγιταο ϖεριφιχαδοσ νο Χαρτο Ινφορmατιϖο ενϖιαδο αο χανδιδατο, ου ερροσ οβσερϖαδοσ νοσ 
δοχυmεντοσ ιmπρεσσοσ, εντρεγυεσ αο χανδιδατο νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, θυαντο α νοmε, νmερο δε δοχυmεντο δε 
ιδεντιδαδε, σεξο, δατα δε νασχιmεντο, ενδερεο ε χριτριο δε δεσεmπατε, δεϖερο σερ χορριγιδοσ πορ mειο δο σιτε δα 
Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ δα π〈γινα δο Χονχυρσο, ατ ο 
τερχειρο δια τιλ απ⌠σ α απλιχαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ. 

9.6.1 Ο λινκ παρα χορρεο δε χαδαστρο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο πριmειρο δια τιλ απ⌠σ α απλιχαο δασ προϖασ. 
9.6.2 Ο χανδιδατο θυε νο σολιχιταρ ασ χορρε⌡εσ δοσ δαδοσ πεσσοαισ νοσ τερmοσ δο ιτεm 9.6 δεστε Χαπτυλο δεϖερ〈 αρχαρ, 

εξχλυσιϖαmεντε, χοm ασ χονσεθυνχιασ αδϖινδασ δε συα οmισσο. 
9.7 Χασο ηαϕα ινεξατιδο να ινφορmαο ρελατιϖα αο εmπρεγο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο Σερϖιο δε 

Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο に ΣΑΧ δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ χοm, νο mνιmο, 48 (θυαρεντα ε οιτο) ηορασ δε αντεχεδνχια δα 
δατα δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, πελο τελεφονε (0ΞΞ11) 3723−4388 δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα, τεισ, δασ 10 ◊σ 16 ηορασ, ηορ〈ριο 
οφιχιαλ δε Βρασλια. 

9.7.1 Ο χανδιδατο θυε νο εντραρ εm χοντατο χοm ο ΣΑΧ νο πραζο mενχιοναδο σερ〈 ο εξχλυσιϖο ρεσπονσ〈ϖελ πελασ χονσεθυνχιασ 
αδϖινδασ δε συα οmισσο. 

9.8 Σοmεντε σερ〈 αδmιτιδο ◊ σαλα δε προϖασ ο χανδιδατο θυε εστιϖερ πορτανδο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο οριγιναλ, χοmο: 
Χαρτειρασ ε/ου Χδυλασ δε Ιδεντιδαδε εξπεδιδασ πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα, πελασ Φορασ Αρmαδασ, πελα Πολχια 
Μιλιταρ, πελο Μινιστριο δασ Ρελα⌡εσ Εξτεριορεσ; Χδυλα δε Ιδεντιδαδε παρα Εστρανγειροσ; Χδυλασ δε Ιδεντιδαδε φορνεχιδασ 
πορ ργοσ Πβλιχοσ ου Χονσεληοσ δε Χλασσε θυε, πορ φορα δε Λει Φεδεραλ, ϖαληαm χοmο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, χοmο πορ 
εξεmπλο, ασ δα ΟΑΒ, ΧΡΕΑ, ΧΡΜ, ΧΡΧ, ετχ.; Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα; Πασσαπορτε; Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ, 
Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εm παπελ (χοm φοτογραφια, να φορmα δα Λει ν≡ 9.503/97), βεm χοmο χαρτειρασ φυνχιοναισ δο 
Μινιστριο Πβλιχο; χαρτειρασ φυνχιοναισ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαληαm χοmο ιδεντιδαδε. 

9.8.1 Νο σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χερτιδ⌡εσ δε νασχιmεντο, ΧΠΦ, ττυλοσ ελειτοραισ, χαρτειρα ναχιοναλ δε 
ηαβιλιταο διγιταλ (mοδελο ελετρνιχο), χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο σεm φοτο, χαρτειρασ δε εστυδαντε, χαρτειρασ φυνχιοναισ 
σεm ϖαλορ δε ιδεντιδαδε. Οσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ, χοm χλαρεζα, α 
ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο. 

9.8.2 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, 
πορ mοτιϖο δε περδα, ρουβο ου φυρτο, δεϖερ〈 απρεσενταρ δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, 
εξπεδιδο η〈, νο m〈ξιmο 30 (τριντα) διασ, σενδο εντο συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, χοmπρεενδενδο χολετα δε δαδοσ ε 
δε ασσινατυρασ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. 

9.8.3 Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο γερε δϖιδασ θυαντο ◊ 
φισιονοmια, ◊ ασσινατυρα, ◊ χονδιο δε χονσερϖαο δο δοχυmεντο ε/ου ◊ πρ⌠πρια ιδεντιφιχαο. 

9.9 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα ου ρεπετιο δε προϖα. 
9.9.1 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ θυαισθυερ δεσχονηεχιmεντοσ σοβρε α ρεαλιζαο δα προϖα χοmο ϕυστιφιχατιϖα δε συα αυσνχια. 
9.9.2 Ο νο χοmπαρεχιmεντο ◊σ προϖασ, θυαλθυερ θυε σεϕα ο mοτιϖο, χαραχτεριζαρ〈 δεσιστνχια δο χανδιδατο ε ρεσυλταρ〈 εm συα 

ελιmιναο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
9.10  Οβϕετιϖανδο γαραντιρ α λισυρα ε α ιδονειδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο に ο θυε  δε ιντερεσσε πβλιχο ε, εm εσπεχιαλ, δοσ πρ⌠πριοσ 

χανδιδατοσ に βεm χοmο συα αυτεντιχιδαδε, σερ〈 σολιχιταδο αοσ χανδιδατοσ, θυανδο δα απλιχαο δασ προϖασ, α τρανσχριο δα 
φρασε χοντιδα νασ ινστρυ⌡εσ δα χαπα δο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ παρα α Φοληα δε Ρεσποστασ, παρα ποστεριορ εξαmε γραφοτχνιχο. 

9.10.1 Να ιmποσσιβιλιδαδε, δεϖιδαmεντε ϕυστιφιχαδα, δε τρανσχριο δα χ⌠πια mανυσχριτα δα φρασε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 απορ συα 
ασσινατυρα, εm χαmπο εσπεχφιχο, πορ τρσ ϖεζεσ. 

9.10.2 Ποδερ〈 σερ εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε σε ρεχυσαρ α τρανσχρεϖερ α φρασε χοντιδα νασ ινστρυ⌡εσ δα χαπα δο 
χαδερνο δε θυεστ⌡εσ. 

9.10.2.1 Α χ⌠πια mανυσχριτα δα φρασε ε α ασσινατυρα δο χανδιδατο εm συα Φοληα δε Ρεσποστασ ϖισαm ατενδερ αο δισποστο νο ιτεm 
14.17, Χαπτυλο 14 δεστε Εδιταλ. 

9.11 Παρα ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ, ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο δα προϖα  α Φοληα δε 
Ρεσποστασ χυϕο πρεενχηιmεντο σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε δεϖερ〈 προχεδερ εm χονφορmιδαδε χοm ασ 
ινστρυ⌡εσ εσπεχφιχασ χοντιδασ να χαπα δο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ηαϖερ〈 συβστιτυιο δα Φοληα δε 
Ρεσποστασ πορ ερρο δο χανδιδατο. 

9.11.1 Νο δεϖερ〈 σερ φειτα νενηυmα mαρχα φορα δο χαmπο ρεσερϖαδο ◊σ ρεσποστασ ου ◊ ασσινατυρα, ποισ θυαλθυερ mαρχα ποδερ〈 σερ 
λιδα πελασ λειτορασ ⌠τιχασ, πρεϕυδιχανδο ο δεσεmπενηο δο χανδιδατο. 

9.11.2 Οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δε mαρχα⌡εσ φειτασ ινχορρεταmεντε να Φοληα δε Ρεσποστασ σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
χανδιδατο. 

9.11.3 Νο σερο χοmπυταδασ θυεστ⌡εσ νο ασσιναλαδασ ου θυε χοντενηαm mαισ δε υmα ρεσποστα, εmενδα ου ρασυρα, αινδα θυε 
λεγϖελ.  

9.12  Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ mυνιδο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε 
(τιντα πρετα ου αζυλ), αλm δα δοχυmενταο ινδιχαδα νο ιτεm 9.8 δεστε Χαπτυλο. 

9.13  Ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ οσ αλϖολοσ, να Φοληα δε Ρεσποστασ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα δε mατεριαλ 
τρανσπαρεντε ε τιντα πρετα ου αζυλ. 

9.14 Ο χανδιδατο, αο τερmιναρ α προϖα, εντρεγαρ〈 αο φισχαλ δα σαλα ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε α Φοληα δε Ρεσποστασ περσοναλιζαδα. 
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9.15  Dυραντε α ρεαλιζαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ νο σερ〈 περmιτιδα νενηυmα εσπχιε δε χονσυλτα ου χοmυνιχαο εντρε οσ 
χανδιδατοσ, νεm α υτιλιζαο δε λιϖροσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ, ιmπρεσσοσ ου θυαισθυερ ανοτα⌡εσ. 

9.16  Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφεριρ οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ιmπρεσσοσ νασ Φοληασ δε Ρεσποστασ, εm εσπεχιαλ σευ νοmε, νmερο δε 
ινσχριο, νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 

9.17 Μοτιϖαρο α ελιmιναο δο χανδιδατο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ, α βυρλα ου α τεντατιϖα 
δε βυρλα α θυαισθυερ δασ νορmασ δεφινιδασ νεστε Εδιταλ ου α ουτρασ ρελατιϖασ αο Χονχυρσο, αοσ χοmυνιχαδοσ, ◊σ Ινστρυ⌡εσ αο 
Χανδιδατο ου ◊σ Ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ δα προϖα, βεm χοmο ο τραταmεντο ινδεϖιδο ε δεσχορτσ α θυαλθυερ πεσσοα ενϖολϖιδα 
να απλιχαο δασ προϖασ. 

9.17.1 Πορ mεδιδα δε σεγυρανα οσ χανδιδατοσ δεϖερο δειξαρ ασ ορεληασ τοταλmεντε δεσχοβερτασ, ◊ οβσερϖαο δοσ φισχαισ δε σαλα, 
δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

9.17.2 Νο σερ〈 περmιτιδα α υτιλιζαο δε λ〈πισ, λαπισειρα, mαρχα τεξτο ου βορραχηα. 
9.18 Σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε: 
α) απρεσενταρ−σε απ⌠σ ο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο, νο σε αδmιτινδο θυαλθυερ τολερνχια; 
β) απρεσενταρ−σε εm λοχαλ διφερεντε δαθυελε χονσταντε να χονϖοχαο οφιχιαλ; 
χ) νο χοmπαρεχερ ◊σ προϖασ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο; 
δ) νο απρεσενταρ δοχυmεντο θυε βεm ο ιδεντιφιθυε; 
ε) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ σεm ο αχοmπανηαmεντο δο φισχαλ; 
φ) αυσενταρ−σε δο λοχαλ δε προϖασ αντεσ δε δεχορριδασ: 2η (δυασ ηορασ) ηορασ δο ινχιο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ; 
γ) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ νο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου εm θυαλθυερ ουτρο mειο, θυε νο 

ο αυτοριζαδο πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ νο δια δα απλιχαο δασ προϖασ; 
η)  αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ λεϖανδο Φοληα δε Ρεσποστασ, Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ου ουτροσ mατεριαισ νο περmιτιδοσ; 
ι)  εστιϖερ πορτανδο αρmασ, mεσmο θυε ποσσυα ο ρεσπεχτιϖο πορτε; 
ϕ) λαναρ mο δε mειοσ ιλχιτοσ παρα α εξεχυο δασ προϖασ; 
κ) νο δεϖολϖερ ιντεγραλmεντε ο mατεριαλ ρεχεβιδο; 
λ)  φορ συρπρεενδιδο εm χοmυνιχαο χοm ουτρασ πεσσοασ ου υτιλιζανδο−σε δε λιϖρο, ανοταο, ιmπρεσσο νο περmιτιδο ου 

m〈θυινα χαλχυλαδορα ου σιmιλαρ; 
m)  εστιϖερ φαζενδο υσο δε θυαλθυερ εσπχιε δε ρελ⌠γιο ε θυαλθυερ τιπο δε απαρεληο ελετρνιχο ου δε χοmυνιχαο (τελεφονε 

χελυλαρ, νοτεβοοκ, ταβλετσ, σmαρτπηονεσ ου ουτροσ εθυιπαmεντοσ σιmιλαρεσ), βεm χοmο προτετορεσ αυριχυλαρεσ ε φονεσ δε 
ουϖιδο; 

ν) εντρεγαρ α Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα εm βρανχο; 
ο)  περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο ινδεϖιδο. 
9.19 Ο χανδιδατο αο ινγρεσσαρ νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δεϖερ〈 mαντερ δεσλιγαδο θυαλθυερ απαρεληο ελετρνιχο θυε εστεϕα 

σοβ συα ποσσε, αινδα θυε οσ σιναισ δε αλαρmε εστεϕαm νοσ mοδοσ δε ϖιβραο ε σιλενχιοσο.  
9.19.1 Ρεχοmενδα−ゲW ;ﾗ I;ﾐSｷS;デﾗが ﾐﾗ Sｷ; S; ヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗ S; ヮヴﾗ┗;が ﾐ?ﾗ ﾉW┗;ヴ ﾐWﾐｴ┌ﾏ Sﾗゲ ;ヮ;ヴWﾉｴﾗゲ ｷﾐSｷI;Sﾗゲ ﾐ;ゲ ;ﾉｹﾐW;ゲ さﾉざ W さﾏざく 

Χασο σεϕα νεχεσσ〈ριο ο χανδιδατο πορταρ αλγυm δεσσεσ απαρεληοσ ελετρνιχοσ, εστεσ δεϖερο σερ αχονδιχιοναδοσ, νο mοmεντο 
δα ιδεντιφιχαο, εm εmβαλαγεm εσπεχφιχα α σερ φορνεχιδα πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ εξχλυσιϖαmεντε παρα ταλ φιm, 
δεϖενδο α εmβαλαγεm, λαχραδα, περmανεχερ εmβαιξο δα mεσα/χαρτειρα δυραντε τοδα α απλιχαο δα προϖα. 

9.19.2 ⊃ αχονσελη〈ϖελ θυε οσ χανδιδατοσ ρετιρεm ασ βατεριασ δοσ χελυλαρεσ, γαραντινδο θυε νενηυm σοm σεϕα εmιτιδο, ινχλυσιϖε δο 
δεσπερταδορ χασο εστεϕα ατιϖαδο. 

9.20  Σερ〈 εξχλυδο, ταmβm, δο Χονχυρσο, ο χανδιδατο θυε εστιϖερ υτιλιζανδο ου πορτανδο εm σευ βολσο ου βολσα/mοχηιλα οσ 
;ヮ;ヴWﾉｴﾗゲ WﾉWデヴﾚﾐｷIﾗゲ ｷﾐSｷI;Sﾗゲ ﾐ;ゲ ;ﾉｹﾐW;ゲ さﾉざ W さﾏざが ｷデWﾏ 9.18 δεστε Χαπτυλο, απ⌠σ ο προχεδιmεντο εσταβελεχιδο νο 
συβιτεm 9.19.1 δεστε Χαπτυλο. 

9.21 Οσ δεmαισ περτενχεσ πεσσοαισ δοσ χανδιδατοσ, ταισ χοmο: βολσασ, σαχολασ, βονσ, χηαπυσ, γορροσ ου σιmιλαρεσ ε ⌠χυλοσ 
εσχυροσ, σερο αχοmοδαδοσ εm λοχαλ α σερ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δε σαλα, ονδε δεϖερο περmανεχερ ατ ο τρmινο δα προϖα. 

9.21.1 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ περδα ου εξτραϖιο δε 
δοχυmεντοσ, οβϕετοσ ου εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ οχορριδοσ νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νεm πορ δανοσ νελεσ 
χαυσαδοσ. 

9.22  Νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, να ηιπ⌠τεσε δε ο νοmε δο χανδιδατο νο χονσταρ νασ λισταγενσ οφιχιαισ ρελατιϖασ αοσ λοχαισ δε 
προϖα ινδιχαδοσ νο Χαρτο Ινφορmατιϖο, α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ προχεδερ〈 ◊ ινχλυσο δο χανδιδατο, δεσδε θυε απρεσεντε ο 
βολετο βανχ〈ριο χοm χοmπροϖαο δε παγαmεντο, mεδιαντε πρεενχηιmεντο δε φορmυλ〈ριο εσπεχφιχο. 

9.22.1  Α ινχλυσο δε θυε τρατα ο ιτεm 9.22 σερ〈 ρεαλιζαδα δε φορmα χονδιχιοναλ ε σερ〈 αναλισαδα πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, να 
φασε δο ϑυλγαmεντο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, χοm ο ιντυιτο δε ϖεριφιχαρ α περτιννχια δα ρεφεριδα ινσχριο. 

9.22.2  Χονσταταδα α ιmπροχεδνχια δα ινσχριο, εσσα σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα σεm διρειτο α ρεχλαmαο, 
ινδεπενδεντεmεντε δε θυαλθυερ φορmαλιδαδε, χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ. 

9.23 Πορ mεδιδα δε σεγυρανα δο χερταmε ποδερο σερ υτιλιζαδοσ, α θυαλθυερ mοmεντο, δετεχτορεσ δε mεταισ νασ σαλασ δε προϖα 
αλεατοριαmεντε σελεχιοναδασ ε εm θυαλθυερ δεπενδνχια δο λοχαλ δε προϖα. 

9.24 Dιστριβυδοσ οσ Χαδερνοσ δε Θυεστ⌡εσ αοσ χανδιδατοσ ε, να ηιπ⌠τεσε δε σε ϖεριφιχαρεm φαληασ δε ιmπρεσσο, α Φυνδαο 
Χαρλοσ Χηαγασ τοmαρ〈 ασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ, αντεσ δο ινχιο δα προϖα, παρα: 

α) συβστιτυιρ οσ Χαδερνοσ δε Θυεστ⌡εσ δεφειτυοσοσ; 
β) εm νο ηαϖενδο νmερο συφιχιεντε δε Χαδερνοσ παρα α δεϖιδα συβστιτυιο, προχεδερ〈 ◊ λειτυρα δοσ ιτενσ ονδε οχορρεραm 

φαληασ, υσανδο, παρα ταντο, υm Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ χοmπλετο; 
9.24.1 Σε α οχορρνχια φορ ϖεριφιχαδα απ⌠σ ο ινχιο δα προϖα, α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, εσταβελεχερ〈 πραζο παρα ρεποσιο δο τεmπο 

υσαδο παρα ρεγυλαριζαο δο χαδερνο. 
9.25 Ηαϖερ〈, εm χαδα σαλα δε προϖα, χαρταζ/mαρχαδορ δε τεmπο παρα θυε οσ χανδιδατοσ ποσσαm αχοmπανηαρ ο τεmπο δε προϖα. 
9.26 Α ινϖιολαβιλιδαδε δο σιγιλο δασ προϖασ σερ〈 χοmπροϖαδα νο mοmεντο δε ροmπερ−σε ο λαχρε δασ χαιξασ δε προϖασ mεδιαντε 

τερmο φορmαλ ε να πρεσενα δε 03 (τρσ) χανδιδατοσ νοσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
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9.27 Θυανδο, απ⌠σ α προϖα, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφολ⌠γιχο ου πορ ινϖεστιγαο πολιχιαλ, τερ ο 
χανδιδατο υτιλιζαδο προχεσσοσ ιλχιτοσ, συα προϖα σερ〈 ανυλαδα ε ο χανδιδατο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο. 

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

9.29 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερ〈 ρεαλιζαδα θυαλθυερ προϖα φορα δο λοχαλ, δατα ε ηορ〈ριο δετερmιναδοσ. 
9.30 Πορ ραζ⌡εσ δε ορδεm τχνιχα, δε σεγυρανα ε δε διρειτοσ αυτοραισ αδθυιριδοσ, νο σερο φορνεχιδοσ εξεmπλαρεσ δοσ Χαδερνοσ 

δε Θυεστ⌡εσ α χανδιδατοσ ου α ινστιτυι⌡εσ δε διρειτο πβλιχο ου πριϖαδο, mεσmο απ⌠σ ο ενχερραmεντο δο Χονχυρσο. Ο 
χανδιδατο δεϖερ〈 χονσυλταρ ο Χρονογραmα δε Προϖασ ε Πυβλιχα⌡εσ (Ανεξο ΙΙΙ), παρα τοmαρ χονηεχιmεντο δα(σ) δατα(σ) 
πρεϖιστα(σ) παρα διϖυλγαο δασ θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, δοσ γαβαριτοσ ε/ου δοσ ρεσυλταδοσ. 

9.30.1 Ασ θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ φιχαρο δισπονϖεισ νο σιτε ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ ατ ο λτιmο δια παρα ιντερποσιο δε 
ρεχυρσοσ ρεφερεντεσ αο Ρεσυλταδο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ. 

 
10. ΕΤΑΠΑ Ι: DΟ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ  
 
10.1 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο ε σερ〈 αϖαλιαδα να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 

10,00 (δεζ). 
10.2 Α νοτα δα Προϖα Οβϕετιϖα νο χονχυρσο χορρεσπονδερ〈 ◊ νοτα οβτιδα να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ, 

χονσιδερανδο πεσο 1.  
10.3 Χονσιδεραρ−σε−〈 ηαβιλιταδο ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ, νο mνιmο, 50% δε αχερτοσ να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ 

Β〈σιχοσ. 
10.3.1 Οσ χανδιδατοσ θυε οβτιϖερεm 50% δε αχερτοσ ου mαισ σερο ηαβιλιταδοσ ε χλασσιφιχαδοσ παρα ο χαργο, εm ορδεm δεχρεσχεντε 

δα νοτα οβτιδα. 
10.4 Οσ χανδιδατοσ νο ηαβιλιταδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα σερο εξχλυδοσ δο Χονχυρσο. 
 
11. ΕΤΑΠΑ ΙΙ − DΟ ΤΕΣΤΕ DΕ ΑΠΤΙD℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ に ΤΑΦ 
 
11.1 Παρα ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ σερο χονϖοχαδοσ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ ε mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα 

δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ, χονφορmε Χαπτυλο 10 δεστε Εδιταλ, νο λιmιτε εσταβελεχιδο νο θυαδρο αβαιξο, mαισ οσ εmπατεσ να 
λτιmα ποσιο δε χλασσιφιχαο. 

 

Χαργοσ Χλασσιφιχαο Γεραλ 

Αγεντε δε Σεγυρανα Μετροϖι〈ρια Ι (Μασχυλινο) Ατ ο 1.000≡ (mιλσιmο) 

Αγεντε δε Σεγυρανα Μετροϖι〈ρια Ι (Φεmινινο) Ατ ο 500≡ (θυινγεντσιmο) 

 
11.2 Οσ χανδιδατοσ νο ινχλυδοσ νο λιmιτε εσταβελεχιδο νο ιτεm 11.1 δεστε χαπτυλο σερο ελιmιναδοσ δο Χονχυρσο. 
11.3 Ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ σερ〈 ρεαλιζαδο να Χιδαδε δε Σο Παυλο−ΣΠ. 
11.4 Οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ δεϖερο: 
α) απρεσενταρ−σε χοm ρουπα απροπριαδα παρα γιν〈στιχα ε χαλανδο τνισ; 
β) εσταρ mυνιδοσ δε ΑΤΕΣΤΑDΟ Μ⊃DΙΧΟ, εmιτιδο χοm νο m〈ξιmο 30 (τριντα) διασ δε αντεχεδνχια ◊ δατα δα προϖα (ινχλυσιϖε), 

θυε χερτιφιθυε, εσπεχιφιχαmεντε, θυε ο χανδιδατο φοι αϖαλιαδο ε εστ〈 ΑΠΤΟ ΠΑΡΑ ΡΕΑΛΙΖΑΡ ΕΣΦΟΡ∩Ο Φ⊆ΣΙΧΟ, χονφορmε 
mοδελο χονσταντε νο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 

β.1 Ο Ατεσταδο Μδιχο, χονφορmε mοδελο δισποστο νο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈 χοντερ ασσινατυρα, χαριmβο ε ΧΡΜ δο 
προφισσιοναλ, ε σερ εντρεγυε νο mοmεντο δα ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο, αντεσ δο ινχιο δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ. Εm 
ηιπ⌠τεσε αλγυmα σερ〈 αχειτα α εντρεγα δε Ατεσταδο Μδιχο εm ουτρο mοmεντο θυε νο ο δεσχριτο νεστε ιτεm. Ο χανδιδατο 
θυε νο απρεσενταρ ο Ατεσταδο Μδιχο νο ρεαλιζαρ〈 ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σενδο, 
χονσεθυεντεmεντε, ελιmιναδο δο Χονχυρσο. 

β.2 Ο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ χοm Ατεσταδο Μδιχο εm δεσχονφορmιδαδε χοm ο θυε εσταβελεχε εσσε Εδιταλ νο σερ〈 
αδmιτιδο ◊ ρεαλιζαο δα Προϖα. Νεσσε σεντιδο, ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πορ προϖιδενχιαρ ο Ατεσταδο Μδιχο εm 
χονφορmιδαδε χοm ο θυε σε εξιγε νεσσε Χαπτυλο. 

11.5 Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ ◊σ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νο ιτεm 3 ε συβιτενσ νο ποδερ〈 ρεαλιζαρ α προϖα, σενδο, 
χονσεθυεντεmεντε, ελιmιναδο δο Χονχυρσο. 

11.6  Ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα に ΤΑΦ χονσιστιρ〈 δε: 
11.6.1 Αφεριο δε Αλτυρα, σενδο ϖεδαδα α ρεαλιζαο δοσ τεστεσ συβσεθυεντεσ, χασο ο χανδιδατο νο ατινϕα ο mνιmο εσταβελεχιδο 

νο ιτεm 3.1が ;ﾉｹﾐW; さｪざ δο Χαπτυλο 3 δεστε Εδιταλ. 
11.6.2 Τεστε δε Φλεξο−Εξτενσο δε χοτοϖελοσ εm συσπενσο να βαρρα φιξα (Μασχυλινο) ε Τεστε δε Φλεξο−Εξτενσο δε χοτοϖελοσ σοβρε 

ο σολο εm αποιο νο βανχο (Φεmινινο); 
11.6.3 Τεστε Αβδοmιναλ (Μασχυλινο ε Φεmινινο); 
11.6.4 Τεστε δε Χορριδα δε 50 mετροσ (Μασχυλινο ε Φεmινινο); 
11.6.5 Τεστε δε Χορριδα δε 12 mινυτοσ (Μασχυλινο ε Φεmινινο). 
11.7 Νο σερ〈 περmιτιδα α υτιλιζαο δε θυαλθυερ εσπχιε δε ρελ⌠γιο ε θυαλθυερ τιπο δε απαρεληο ελετρνιχο ου δε χοmυνιχαο 

(τελεφονε χελυλαρ, νοτεβοοκ, ταβλετσ, σmαρτπηονεσ ου ουτροσ εθυιπαmεντοσ σιmιλαρεσ), βεm χοmο προτετορεσ αυριχυλαρεσ ε 
φονεσ δε ουϖιδο. 

11.8 Οσ Τεστεσ δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ ποδερο σερ γραϖαδοσ εm ϖδεο, εξχλυσιϖαmεντε πελα ΦΧΧ. ⊃ ϖεδαδα α γραϖαο πορ 
θυαισθυερ ουτροσ mειοσ ε πορ πεσσοασ νο αυτοριζαδοσ πελα ΦΧΧ παρα ταλ φιm. Νο σερ〈 φορνεχιδα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, χ⌠πια 
ε/ου τρανσχριο δα γραϖαο. 
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11.9 Νο λοχαλ δε προϖασ, σερ〈 αδmιτιδα σοmεντε α εντραδα δε χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ, νοσ σευσ ρεσπεχτιϖοσ ηορ〈ριοσ, ϖεδαδα α 
εντραδα ε πρεσενα δε εστρανηοσ αο χονχυρσο πβλιχο, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο. 

11.10 Νο ηαϖερ〈 ρεπετιο δα Προϖα Πρ〈τιχα, εξχετο νοσ χασοσ εm θυε α οχορρνχια δε φατορεσ δε ορδεm τχνιχα (ταισ χοmο 
φατορεσ δε ιντεmπριε εξτρεmα, δεντρε ουτροσ φατορεσ δε ορδεm σιmιλαρ ε δα mεσmα mαγνιτυδε), νο προϖοχαδοσ πελο 
χανδιδατο, τενηαm πρεϕυδιχαδο ο ανδαmεντο δα απλιχαο δα Προϖα Πρ〈τιχα, α χριτριο δα Βανχα Εξαmιναδορα. 

11.11 Σε, πορ ραζ⌡εσ δεχορρεντεσ δασ χονδι⌡εσ χλιm〈τιχασ, ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ φορ χανχελαδο ου ιντερροmπιδο, α προϖα 
σερ〈 αδιαδα, α χριτριο δα Βανχα Εξαmιναδορα, παρα νοϖα δατα α σερ διϖυλγαδα, δεϖενδο ο χανδιδατο ρεαλιζαρ ο τεστε δεσδε ο 
ινχιο, δεσπρεζανδο−σε οσ ρεσυλταδοσ ατ εντο οβτιδοσ. 

11.12 Ο αθυεχιmεντο πρϖιο ε α πρεπαραο παρα α προϖα σο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο πρ⌠πριο χανδιδατο, νο ποδενδο ιντερφεριρ 
νο ανδαmεντο δο Χονχυρσο. 

11.13 Οσ Τεστεσ δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ χονσιστιρο, να σεθυνχια δεσχριτα νεστε ιτεm, εm: 
 

ΤΕΣΤΕΣ DΕ ΑΠΤΙD℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ に ΤΑΦ 
 

α) ΤΕΣΤΕ DΕ ΦΛΕΞΟ−ΕΞΤΕΝΣ℘Ο DΕ ΧΟΤΟςΕΛΟΣ ΕΜ ΣΥΣΠΕΝΣ℘Ο ΝΑ ΒΑΡΡΑ ΦΙΞΑ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ) 

Εστα Προϖα χονσιστιρ〈 εm ο χανδιδατο εξεχυταρ: 

 Φλεξο−εξτενσο δε χοτοϖελοσ εm συσπενσο να βαρρα φιξα. 
Ποσιο ινιχιαλ εm συσπενσο να βαρρα:  
− χοτοϖελοσ εστενδιδοσ, εmπυνηαδυρα δορσαλ (οληανδο παρα ο δορσο δασ mοσ) ου συπιναδα (οληανδο παρα α παλmα δασ mοσ), 

λαργυρα δοσ βραοσ χορρεσπονδεντε ◊ διστνχια βι−αχροmιαλ, τ⌠ραξ τοταλmεντε εστενδιδο, σεm αποιο δοσ πσ. 
Εξεχυο:  

- Υλτραπασσαρ α βαρρα φιξα χοm ο θυειξο, ατραϖσ δα φλεξο δοσ χοτοϖελοσ, ρετορνανδο ◊ ποσιο ινιχιαλ.  
- Α εξεχυο δο τεστε δεϖερ〈 σερ ινιντερρυπτα, νο σενδο περmιτιδο ο ρεπουσο ου παυσα εντρε ασ ρεπετι⌡εσ. Σ⌠ σερ〈 

χονταδα α εξεχυο ρεαλιζαδα χορρεταmεντε. 
- Νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο, απ⌠σ ο ινχιο δασ εξεχυ⌡εσ, τοχαρ οσ πσ νο σολο ου εm θυαλθυερ παρτε δε συστενταο 

δα βαρρα; αποιαρ ο θυειξο να βαρρα; σολταρ ασ mοσ, απ⌠σ υλτραπασσαρ ο θυειξο εm ρελαο ◊ βαρρα, αντεσ δε χοmπλεταρ ο 
mοϖιmεντο δε εξτενσο δοσ χοτοϖελοσ ε ρεχεβερ θυαλθυερ τιπο δε αϕυδα φσιχα.  

- Ο Εξαmιναδορ δα Προϖα χοντρολαρ〈 ο τεmπο οφιχιαλ, σενδο ο νιχο θυε σερϖιρ〈 δε ρεφερνχια παρα ινχιο ε τρmινο δο τεστε. 
- Οσ Φισχαισ δα Προϖα ανοταρο ο νmερο δε φλεξο−εξτενσο εξεχυταδοσ χορρεταmεντε, δεντρο δο τεmπο δε 1 mινυτο, πελοσ 

χανδιδατοσ. 
- Ο mνιmο ηαβιλιτατ⌠ριο (εm 1 mινυτο) παρα εστα προϖα ενχοντρα−σε να ταβελα αβαιξο:  

 

ΣΕΞΟ ΜΑΡΧΑ Μ⊆ΝΙΜΑ 

ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ 5 (χινχο) ρεπετι⌡εσ 

 
β) ΤΕΣΤΕ DΕ ΦΛΕΞΟ−ΕΞΤΕΝΣ℘Ο DΕ ΧΟΤΟςΕΛΟΣ ΣΟΒΡΕ Ο ΣΟΛΟ ΕΜ ΑΠΟΙΟ ΝΟ ΒΑΝΧΟ (ΦΕΜΙΝΙΝΟ) 
Εστα Προϖα χονσιστιρ〈 εm α χανδιδατα εξεχυταρ: 

 Φλεξο−εξτενσο δοσ χοτοϖελοσ εm αποιο δε φρεντε νο σολο, χοm αποιο σιmυλτνεο δοσ ϕοεληοσ σοβρε υm βανχο (30 χm). 
Ποσιο Ινιχιαλ: Dεχβιτο ϖεντραλ, περπενδιχυλαρmεντε αο βανχο χοm οσ ϕοεληοσ αποιαδοσ σοβρε ο mεσmο, mοσ αποιαδασ νο σολο να 

λαργυρα δοσ οmβροσ, ε χοτοϖελοσ εστενδιδοσ. 
Εξεχυο: 

- Φλεξο δοσ χοτοϖελοσ ατ τοχαρ ο πειτο νο σολο. 
- Ρετορναρ ◊ ποσιο ινιχιαλ. 
- Α εξεχυο δο τεστε δεϖερ〈 σερ ινιντερρυπτα, νο σενδο περmιτιδο ο ρεπουσο ου παυσα εντρε ασ ρεπετι⌡εσ. 
- Ο Εξαmιναδορ δα Προϖα χοντρολαρ〈 ο τεmπο οφιχιαλ, σενδο ο νιχο θυε σερϖιρ〈 δε ρεφερνχια παρα ινχιο ε τρmινο δο τεστε. 
- Οσ Φισχαισ δα Προϖα ανοταρο ο νmερο δε φλεξο−εξτενσο εξεχυταδοσ χορρεταmεντε, δεντρο δο τεmπο δε 1 mινυτο, πελοσ 

χανδιδατοσ. 
- Ο mνιmο ηαβιλιτατ⌠ριο (εm 1 mινυτο) παρα εστα προϖα ενχοντρα−σε να ταβελα αβαιξο:  

 

ΣΕΞΟ ΜΑΡΧΑ Μ⊆ΝΙΜΑ 

ΦΕΜΙΝΙΝΟ 18 (δεζοιτο)  

  

χ) ΤΕΣΤΕ ΑΒDΟΜΙΝΑΛ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ Ε ΦΕΜΙΝΙΝΟ) 
Εστα Προϖα χονσιστιρ〈 εm ο χανδιδατο εξεχυταρ: 
Ποσιο Ινιχιαλ: Dεχβιτο δορσαλ (δειταδο δε χοστασ παρα ο σολο), χοm ϕοεληοσ εστενδιδοσ ε χοτοϖελοσ εστενδιδοσ αχιmα δα χαβεα. 
Εξεχυο: 
− Αο σιναλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 φλεξιοναρ ο θυαδριλ ε οσ ϕοεληοσ σιmυλτανεαmεντε, δεϖενδο απροξιmαρ οσ χοτοϖελοσ ε τ⌠ραξ ϕυντο αοσ 

ϕοεληοσ, τοχανδο ασ mοσ νο σολο αο λαδο δοσ πσ. 
− Ρετορναρ ◊ ποσιο ινιχιαλ. 
− Α εξεχυο δο τεστε δεϖερ〈 σερ ινιντερρυπτα. 
− Ο Εξαmιναδορ δα Προϖα χοντρολαρ〈 ο τεmπο οφιχιαλ, σενδο ο νιχο θυε σερϖιρ〈 δε ρεφερνχια παρα ινχιο ε τρmινο δο τεστε. 
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− Οσ Φισχαισ δα Προϖα ανοταρο ο νmερο δε αβδοmιναισ εξεχυταδοσ χορρεταmεντε, δεντρο δο τεmπο δε 1 mινυτο, πελοσ χανδιδατοσ. 
− Ο mνιmο ηαβιλιτατ⌠ριο (εm 1 mινυτο) παρα εστα προϖα ενχοντρα−σε να ταβελα αβαιξο:  
 

ΣΕΞΟ ΜΑΡΧΑ Μ⊆ΝΙΜΑ 

ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ 40 (θυαρεντα) 

ΦΕΜΙΝΙΝΟ 30 (τριντα) 

 
δ) ΤΕΣΤΕ DΕ ΧΟΡΡΙDΑ DΕ 50 ΜΕΤΡΟΣ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ Ε ΦΕΜΙΝΙΝΟ) 
Εστα Προϖα χονσιστιρ〈 εm ο χανδιδατο περχορρερ, νο τεmπο mνιmο εξιγιδο, α διστνχια δε 50 mετροσ, εm λινηα ρετα. 
Ποσιο ινιχιαλ: Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ποσιχιοναρ−σε εm πιστα πλανα ε δεmαρχαδα. 
Εξεχυο: 
− Αο σιναλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 περχορρερ α διστνχια δεmαρχαδα δο ποντο δε παρτιδα ατ ο ποντο δε χηεγαδα. 
− Ο Εξαmιναδορ δα Προϖα χοντρολαρ〈 ο τεmπο οφιχιαλ, σενδο ο νιχο θυε σερϖιρ〈 δε ρεφερνχια παρα ινχιο ε τρmινο δο τεστε. 
− Οσ Φισχαισ δα Προϖα ανοταρο ο τεmπο περχορριδο πελοσ χανδιδατοσ, εm 50 mετροσ. 
− Ο mνιmο ηαβιλιτατ⌠ριο παρα εστα προϖα ενχοντρα−σε να ταβελα αβαιξο: 
 

ΣΕΞΟ ΜΑΡΧΑ ΤΕΜΠΟ ΜℑΞΙΜΟ 

ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ 50 m 8,0 σεγυνδοσ 

ΦΕΜΙΝΙΝΟ 50 m 10,0 σεγυνδοσ 

 
ε) ΤΕΣΤΕ DΕ ΧΟΡΡΙDΑ DΕ 12 ΜΙΝΥΤΟΣ (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ Ε ΦΕΜΙΝΙΝΟ) 
Εστα Προϖα χονσιστιρ〈 εm ο (α) χανδιδατο (α) εξεχυταρ: 

 χορριδα δε 12 mινυτοσ, εm πιστα αφεριδα, mαρχαδα δε 50 εm 50 mετροσ. Ο χοmανδο παρα ινιχιαρ ε τερmιναρ α προϖα σερ〈 
δαδο πορ υm σιναλ σονορο. 

Ποσιο Ινιχιαλ:  
− Ο (Α) χανδιδατο (α) δεϖερ〈 ποσιχιοναρ−σε ◊ λινηα δε λαργαδα.  
Εξεχυο:  
− Ο (Α) χανδιδατο (α) δεϖερ〈 χορρερ ε, σε θυισερ, χαmινηαρ ε ρεχοmεαρ α χορρερ, νο ποδενδο, νο ενταντο, αβανδοναρ ο λοχαλ δο 

τεστε.  
− Ο Εξαmιναδορ δα Προϖα χοντρολαρ〈 ο τεmπο οφιχιαλ, σενδο ο νιχο θυε σερϖιρ〈 δε ρεφερνχια παρα ινχιο ε τρmινο δο τεστε. 
− Οσ Φισχαισ δα Προϖα ανοταρο ο νmερο δε ϖολτασ mετροσ περχορριδοσ πελοσ χανδιδατοσ, δεντρο δο τεmπο δε 12 mινυτοσ. 
− Αο ουϖιρ ο σιναλ δε ενχερραmεντο δα Προϖα ο χανδιδατο δεϖερ〈 παραρ ε αγυαρδαρ α πρεσενα δο φισχαλ παρα αφεριρ α mετραγεm 

περχορριδα, ποδενδο, σε πρεφεριρ, χαmινηαρ νο σεντιδο τρανσϖερσαλ δα πιστα. 
− Ο mνιmο ηαβιλιτατ⌠ριο παρα εστα προϖα, δεντρο δο τεmπο δε 12 mινυτοσ, ενχοντρα−σε να ταβελα αβαιξο:  
 

ΣΕΞΟ ΜΑΡΧΑ Μ⊆ΝΙΜΑ ΕΜ ΜΕΤΡΟΣ 

ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ 2.300 (δοισ mιλ ε τρεζεντοσ) 

ΦΕΜΙΝΙΝΟ 2.000 (δοισ mιλ) 
 

 

 
11.14 Εm θυαλθυερ φασε δο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ σερ〈 ϖεδαδα α ρεαλιζαο δο(σ) τεστε(σ) συβσεθυεντε(σ) χασο ο χανδιδατο 

νο ατινϕα ο mνιmο εσταβελεχιδο ρεφερεντε αο τεστε θυε εστιϖερ εξεχυτανδο, χονφορmε ασ mαρχασ mνιmασ εξιγιδασ 
χονσταντεσ δεστε Χαπτυλο. 

11.15 Σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, νεστα εταπα, ο χανδιδατο θυε: 
α) απρεσενταρ−σε απ⌠σ ο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο; 
β) νο χοmπαρεχερ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο; 
χ) νο απρεσενταρ ο Ατεσταδο Μδιχο, χονφορmε ιτεm ヱヱくヴ ;ﾉｹﾐW; さHざ δο πρεσεντε Χαπτυλο ε mοδελο χονσταντε νο Ανεξο ΙΙ. 
δ) ﾐ?ﾗ ;デｷﾐｪｷヴ ﾗ ﾏｹﾐｷﾏﾗ Wゲデ;HWﾉWIｷSﾗ ﾐﾗ ｷデWﾏ さ3.1ざ(αφεριο δε αλτυρα) さｪざ Sﾗ C;ヮｹデ┌ﾉﾗ δεστε Εδιταλ; 
ε) νο ρεαλιζαρ ασ ατιϖιδαδεσ σολιχιταδασ νο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ, σεγυνδο παδρο εσταβελεχιδο χονφορmε mαρχασ 

mνιmασ εξιγιδασ χονσταντεσ δεστε Χαπτυλο. 
11.16  Νο σερ〈 φορνεχιδο, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, ατεσταδο δε χοmπαρεχιmεντο ου θυαλθυερ τιπο δε δεχλαραο α χανδιδατο θυε 

νο τενηα σιδο αδmιτιδο ◊ ρεαλιζαο δο τεστε. 
11.17 Ο ρεσυλταδο δοσ Τεστεσ δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ τερ〈 πορ βασε αϖαλιαο εφετυαδα σεγυνδο παδρ⌡εσ mνιmοσ νασ ατιϖιδαδεσ 

εσταβελεχιδασ, δισχριmιναδοσ νεστε Χαπτυλο. 
11.18 Ο Τεστε δε Απτιδο Φσιχα − ΤΑΦ τερ〈 χαρ〈τερ εξχλυσιϖαmεντε ηαβιλιτατ⌠ριο, νο ινφλυινδο να χλασσιφιχαο δο χανδιδατο. 
11.19 Οβεδεχιδοσ οσ χριτριοσ δε αϖαλιαο δεσχριτοσ νεστε Χαπτυλο, αοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ σερ〈 ατριβυδα νοτα 10,00 (δεζ) ε 

αοσ νο ηαβιλιταδοσ σερ〈 ατριβυδα νοτα 0 (ζερο). 
11.20 Ο χανδιδατο νο ηαβιλιταδο σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο. 
11.20.1 Dα διϖυλγαο δοσ ρεσυλταδοσ χονσταρο απενασ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ. 
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12.  DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΦΙΝΑΛ DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
 
12.1 Α νοτα φιναλ δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ νασ δυασ εταπασ σερ〈 ιγυαλ αο τοταλ δε ποντοσ οβτιδο να Προϖα Οβϕετιϖα δε 

Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ, οβεδεχιδοσ οσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νο Χαπτυλο 10  ε 11 δεστε Εδιταλ. 
12.2 Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτα φιναλ πρεϖαλεχερ〈, συχεσσιϖαmεντε, ο χανδιδατο θυε: 
12.2.1 τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, χονφορmε α Λει ν≡ 10.741/2003 (Λει δο Ιδοσο), σενδο χονσιδεραδα, παρα εσσε φιm, α 

δατα λιmιτε παρα χορρεο δε δαδοσ χαδαστραισ εσταβελεχιδα νο ιτεm 9.8 δο Χαπτυλο 9, δεστε Εδιταλ; 
12.2.2 οβτιϖερ mαιορ νmερο δε αχερτοσ εm Ματεm〈τιχα ε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο−Ματεm〈τιχο, δα Προϖα Οβϕετιϖα δε  Χονηεχιmεντοσ 

Β〈σιχοσ; 
12.2.3 οβτιϖερ mαιορ νmερο δε αχερτοσ εm Πορτυγυσ, δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ; 
12.2.4 τιϖερ εξερχιδο εφετιϖαmεντε α φυνο δε ϕυραδο, νοσ τερmοσ δο αρτ. 440 δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ, νο περοδο 

χοmπρεενδιδο εντρε α δατα δε εντραδα εm ϖιγορ δα Λει ν≡ 11.689/2008, ε α δατα δε τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ παρα εστε 
χονχυρσο. 

12.2.5 εστιϖερ ινσχριデﾗ ﾐﾗ さC;S;ゲデヴﾗ ÚﾐｷIﾗ P;ヴ; Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ “ﾗIｷ;ｷゲ Sﾗ Gﾗ┗Wヴﾐﾗ FWSWヴ;ﾉざく 
12.3 Σερο πυβλιχαδασ ασ λιστασ δε χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ (mασχυλινο ε φεmινινο) νο Χονχυρσο Πβλιχο, εm ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια.  
 
13. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 
 
13.1 Σερ〈 αδmιτιδο ρεχυρσο θυαντο: 
α) αο ινδεφεριmεντο δα ινσχριο χοm ισενο ου ρεδυο δο παγαmεντο δε ινσχριο; 
β) ◊ απλιχαο δασ προϖασ δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ ε ΤΑΦ に Τεστε δε Απτιδο Φσιχα; 
χ) ◊σ θυεστ⌡εσ δασ προϖασ ε γαβαριτοσ πρελιmιναρεσ; 
δ) αο ρεσυλταδο δασ προϖασ. 
13.2 Ο πραζο παρα ιντερποσιο δοσ ρεχυρσοσ σερ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ θυαντο αο ινδεφεριmεντο δα ινσχριο χοm ισενο ου 

ρεδυο δο παγαmεντο δε ινσχριο, ◊σ θυεστ⌡εσ δασ προϖασ, διϖυλγαο δε γαβαριτοσ πρελιmιναρεσ ε διϖυλγαο δο 
ρεσυλταδο δασ προϖασ, τενδο χοmο τερmο ινιχιαλ ο 1≡ δια τιλ συβσεθυεντε ◊ δατα δο εϖεντο α σερ ρεχορριδο. 

13.3 Ο πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο σερ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ θυαντο ◊ απλιχαο δασ προϖασ, τενδο χοmο τερmο ινιχιαλ ο 
1≡ δια τιλ συβσεθυεντε ◊ δατα δο εϖεντο α σερ ρεχορριδο. 

13.4 Αδmιτιρ−σε−〈 υm νιχο ρεχυρσο πορ χανδιδατο παρα χαδα εϖεντο ρεφεριδο νο ιτεm 1 δεστε Χαπτυλο, δεϖιδαmεντε 
φυνδαmενταδο, σενδο δεσχονσιδεραδο ρεχυρσο δε ιγυαλ τεορ. 

13.5 Οσ ρεχυρσοσ ρελαχιοναδοσ νο ιτεm 1 δεστε Χαπτυλο δεϖερο σερ ιmπετραδοσ εξχλυσιϖαmεντε πορ mειο δο σιτε δα Φυνδαο 
Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ να π〈γινα δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

13.5.1 Σοmεντε σερο απρεχιαδοσ οσ ρεχυρσοσ ιmπετραδοσ ε τρανσmιτιδοσ χονφορmε ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νεστε Εδιταλ ε νο σιτε δα 
Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

13.6 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ ρεχυρσοσ 
νο ρεχεβιδοσ πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληα δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε 
χοmυνιχαο, φαλτα δε ενεργια ελτριχα, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε 
δαδοσ. 

13.6.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο εm σευ πλειτο.  
13.7 Νο σερο αχειτοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ πορ φαχ−σmιλε (φαξ), τελεξ, τελεγραmα, ου ουτρο mειο θυε νο σεϕα ο εσπεχιφιχαδο 

νεστε Εδιταλ.  
13.8 Σερ〈 χονχεδιδα: 
α) ςιστα δα Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαραm α προϖα, νο περοδο 

ρεχυρσαλ ρεφερεντε αο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα Προϖα; 
β) ςιστα δα Πλανιληα δο ΤΑΦ に Τεστε δε Απτιδο Φσιχα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαραm  α προϖα, νο περοδο ρεχυρσαλ. 
13.9 Σερο ινδεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ: 
α) χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α Βανχα Εξαmιναδορα; 
β) θυε εστεϕαm εm δεσαχορδο χοm ασ εσπεχιφιχα⌡εσ χοντιδασ νεστε Χαπτυλο; 
χ) χυϕα φυνδαmενταο νο χορρεσπονδα ◊ θυεστο ρεχυρσαδα; 
δ) σεm φυνδαmενταο ε/ου χοm φυνδαmενταο ινχονσιστεντε, ινχοερεντε ου οσ ιντεmπεστιϖοσ; 
ε) ενχαmινηαδοσ πορ mειο δα Ιmπρενσα Wっﾗ┌ SW さヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ｷゲ ονλινεざく 
13.10 Νο εσπαο ρεσερϖαδο ◊σ ραζ⌡εσ δο ρεχυρσο φιχα ςΕDΑDΑ ΘΥΑΛΘΥΕΡ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο (νοmε δο χανδιδατο ου θυαλθυερ ουτρο 

mειο θυε ο ιδεντιφιθυε), σοβ πενα δε νο χονηεχιmεντο δο ρεχυρσο. 
13.11 Α Βανχα Εξαmιναδορα χονστιτυι λτιmα ινστνχια παρα ρεχυρσο, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο πελα θυαλ νο 

χαβερο ρεχυρσοσ αδιχιοναισ. 
13.12 Ο(σ) ποντο(σ) ρελατιϖο(σ) ◊(σ) θυεστο(⌡εσ) εϖεντυαλmεντε ανυλαδα(σ) σερ〈(ο) ατριβυδο(σ) α τοδοσ οσ χανδιδατοσ πρεσεντεσ ◊ 

προϖα, ινδεπενδεντεmεντε δε φορmυλαο δε ρεχυρσο.  
13.13 Ο γαβαριτο διϖυλγαδο ποδερ〈 σερ αλτεραδο, εm φυνο δοσ ρεχυρσοσ ιmπετραδοσ, ε ασ προϖασ σερο χορριγιδασ δε αχορδο χοm 

ο γαβαριτο οφιχιαλ δεφινιτιϖο.  
13.14 Να οχορρνχια δο δισποστο νοσ ιτενσ 13 ε 14 ε/ου εm χασο δε προϖιmεντο δε ρεχυρσο, ποδερ〈 ηαϖερ, εϖεντυαλmεντε, 

αλτεραο δα χλασσιφιχαο ινιχιαλ οβτιδα παρα υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ ου, αινδα, ποδερ〈 οχορρερ α 
δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ α νοτα mνιmα εξιγιδα παρα α προϖα.  

13.15 Ασ ρεσποστασ δε τοδοσ οσ ρεχυρσοσ, θυερ προχεδεντεσ ου ιmπροχεδεντεσ, σερο λεϖαδασ αο χονηεχιmεντο δε τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο Χονχυρσο πορ mειο δο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), νο τενδο 
θυαλθυερ χαρ〈τερ διδ〈τιχο, ε φιχαρο δισπονϖεισ πελο πραζο δε 7 (σετε) διασ α χονταρ δα δατα δε συα διϖυλγαο. 
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14. DΑ ΗΟΜΟΛΟΓΑ∩℘Ο 
 

 Ο ρεσυλταδο φιναλ δο χονχυρσο, απ⌠σ δεχιδιδοσ τοδοσ οσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ, σερ〈 ηοmολογαδο πελα Χοmπανηια δο 
Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ ε πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δε Σο Παυλο, να προπορο δε 100 (χεm) 
χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, mασχυλινο ε φεmινινο. Α ρελαο χοmπλετα δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ (mασχυλινο ε φεmινινο) εσταρ〈 
δισπονϖελ νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), νο σιτε δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο 
Παυλο − ΜΕΤΡ (ωωω.mετρο.σπ.γοϖ.βρ) ε σερ〈 ρεγιστραδα εm Χαρτ⌠ριο δε Ρεγιστρο δε Ττυλοσ ε Dοχυmεντοσ δα Χιδαδε δε Σο 
Παυλο, εm ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια, χοm ποντυαο. 

 
15. DΑ ΧΟΜΠΡΟςΑ∩℘Ο DΕ ΠΡ⊃−ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ 
 
15.1 Σερο χονϖοχαδοσ παρα α χοmπροϖαο δε Πρ−Ρεθυισιτοσ, οσ χανδιδατοσ mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ, εm ορδεm δεχρεσχεντε δε 

ποντυαο, χονφορmε ο νmερο δε ϖαγασ εξιστεντεσ, θυε συργιρεm ου φορεm χριαδασ.  
15.2 Dε αχορδο χοm ασ νεχεσσιδαδεσ δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ σερο χηαmαδοσ, εm ορδεm 

δεχρεσχεντε δε ποντυαο, ταντοσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ θυαντοσ φορεm νεχεσσ〈ριοσ παρα ο συπριmεντο δεστασ 
νεχεσσιδαδεσ.  

15.3 Ο χανδιδατο σερ〈 χονϖοχαδο πορ mειο ελετρνιχο (ε−mαιλ) ου Τελεγραmα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), ινφορmανδο α 
δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ ονδε δεϖερ〈 χοmπαρεχερ παρα α χοmπροϖαο δε Πρ−Ρεθυισιτοσ (δοχυmεντο οριγιναλ), χονφορmε 
Χαπτυλο 3 δεστε Εδιταλ, χοmπροϖαο δε τερ εξερχιδο εφετιϖαmεντε α φυνο δε ϕυραδο, χασο τενηα δεχλαραδο νο φορmυλ〈ριο 
δε ινσχριο.  

15.4 Οσ δεmαισ πρ−ρεθυισιτοσ δεσχριτοσ νο Χαπτυλο 3 σερο ϖεριφιχαδοσ πορ οχασιο δα αδmισσο, δε αχορδο χοm ο Χαπτυλο 17. 
15.5 Α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ, νο mοmεντο δο ρεχεβιmεντο δοσ δοχυmεντοσ παρα α αδmισσο, 

αφιξαρ〈 1 (υmα) φοτο 3ξ4 δο χανδιδατο νο Χαρτο δε Αυτεντιχαο ε, να σεθυνχια, χολεταρ〈 α συα ασσινατυρα ε α τρανσχριο 
δε φρασε, παρα ποστεριορ ρεmεσσα ◊ Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, θυε εmιτιρ〈 υm λαυδο τχνιχο ινφορmανδο σε ο εmποσσαδο  α 
mεσmα πεσσοα θυε ρεαλιζου α προϖα. 

15.6 Ο νο χοmπαρεχιmεντο, α νο απρεσενταο δοσ δοχυmεντοσ ε/ου α νο χοmπροϖαο δοσ πρ−ρεθυισιτοσ, να δατα 
εσταβελεχιδα δε συα χονϖοχαο, ιmπλιχαρ〈 α εξχλυσο δο χανδιδατο δο χερταmε. 

15.7 Νο σερο αχειτοσ προτοχολοσ δοσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ, νεm φοτοχ⌠πιασ ου ξεροχ⌠πιασ, αινδα θυε αυτεντιχαδασ. 
15.8 Α χοmπροϖαο δε πρ−ρεθυισιτοσ ε δε δοχυmεντοσ εξιγιδοσ τεm χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο. 
15.9 Νο χαβερ〈 ρεχυρσο εm ρελαο α εστα φασε. 
 
16. DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο Μ⊃DΙΧΑ ΑDΜΙΣΣΙΟΝΑΛ 
 
16.1 Οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ να εταπα δε Χοmπροϖαο δε Πρ−Ρεθυισιτοσ σερο χονϖοχαδοσ, εm ορδεm δεχρεσχεντε δε 

ποντυαο, ε χονφορmε α νεχεσσιδαδε δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ παρα α Αϖαλιαο Μδιχα 
Αδmισσιοναλ. 

16.2 Ο χανδιδατο σερ〈 χονϖοχαδο πορ mειο ελετρνιχο (ε−mαιλ) ου Τελεγραmα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), ινφορmανδο α 
δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ ονδε δεϖερ〈 χοmπαρεχερ παρα α Αϖαλιαο Μδιχα Αδmισσιοναλ. 

16.3 Οσ χανδιδατοσ θυε νο χοmπαρεχερεm, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο δια ε ηορ〈ριο απραζαδοσ σερο χονσιδεραδοσ δεσιστεντεσ ε 
εξχλυδοσ δο χερταmε. 

16.4 Α Αϖαλιαο Μδιχα Αδmισσιοναλ τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο. 
16.5 Νο χαβερ〈 ρεχυρσο εm ρελαο α εστα φασε. 
 
17. DΑ ΑDΜΙΣΣ℘Ο 
 
17.1 Οσ χανδιδατοσ σερο χονϖοχαδοσ παρα αδmισσο α χριτριο δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ, χυϕα 

χονϖοχαο οβεδεχερ〈, ριγοροσαmεντε, ◊ ορδεm δε χλασσιφιχαο. 
17.2 Νο χασο δε δεσιστνχια φορmαλ δο χανδιδατο, προσσεγυιρ−σε−〈 ◊ χονϖοχαο δοσ δεmαισ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, οβσερϖαδα α 

ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια. 
17.3 Ο χανδιδατο σερ〈 χονϖοχαδο πορ mειο ελετρνιχο ε−mαιλ ου πορ Τελεγραmα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), ινφορmανδο α 

δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ ονδε δεϖερ〈 χοmπαρεχερ παρα α απρεσενταο δα δοχυmενταο σολιχιταδα. 
17.4 Ο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα αδmισσο δεϖερ〈 αλm δε ατενδερ ασ εξιγνχιασ δεσχριτασ νο Χαπτυλο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ, 

απρεσενταρ: 
α)        Χοmπροϖαο δοσ πρ−ρεθυισιτοσ/εσχολαριδαδε χονσταντεσ δο Χαπτυλο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 
β)       Χερτιδο νεγατιϖα δε αντεχεδεντεσ χριmιναισ. 
χ)       Χερτιδο δε νασχιmεντο, χδυλα δε Ιδεντιδαδε ε ΧΠΦ. 
δ)       Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ に ΧΤΠΣ. 
ε)        Ττυλο δε ελειτορ, χοm ο χοmπροϖαντε δε ϖοταο δα λτιmα ελειο ου χερτιδο δε θυιταο ελειτοραλ. 
φ)         Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα ου δε Dισπενσα δε Ινχορποραο, παρα οσ χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο. 
γ)        Dοχυmεντο δε ινσχριο νο ΠΙΣ ου ΠΑΣΕΠ χοm δατα δε εmισσο, εξχετο σε φορ ο πριmειρο εmπρεγο. 
η)          Χοmπροϖαντε δε θυαλιφιχαο χαδαστραλ (χονσυλτα δε δοχυmενταο εξιγιδα πελο ε−Σοχιαλ, πορ mειο δο σιτε: 
 ωωω.χονσυλταχαδαστραλ.ινσσ.γοϖ.βρ) 
ι)          1 (υmα) φοτο 3ξ4 ρεχεντε. 
ϕ)         Χερτιδο δε χασαmεντο, χοm ασ ρεσπεχτιϖασ αϖερβα⌡εσ, σε φορ ο χασο. 
κ)         Χερτιδο δε νασχιmεντο, χδυλα δε Ιδεντιδαδε ε ΧΠΦ δοσ φιληοσ. 
 

http://www.consultacadastral.inss.gov.br/
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17.5 Νο σερο αχειτοσ προτοχολοσ δοσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ, νεm φοτοχ⌠πιασ ου ξεροχ⌠πιασ αινδα θυε αυτεντιχαδασ. 
17.6 Οσ χανδιδατοσ θυε νο χοmπαρεχερεm, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο δια ε ηορ〈ριο απραζαδοσ σερο χονσιδεραδοσ δεσιστεντεσ ε 

εξχλυδοσ δο χερταmε. 
17.7 Α νο απρεσενταο δε θυαλθυερ υm δοσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ, δεντρο δο πραζο δεφινιδο πελα Χοmπανηια δο 

Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ, ινϖιαβιλιζαρ〈 α αδmισσο δο χανδιδατο ε ρεσυλταρ〈 να συα εξχλυσο δο χερταmε. 
17.8 Α αδmισσο εσταρ〈 χονδιχιοναδα αο ατενδιmεντο αοσ ινχισοσ ΞςΙ ε ΞςΙΙ δο αρτιγο 37 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ. 
17.9 Σοmεντε σερο αδmιτιδοσ οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ απτοσ να Αϖαλιαο Μδιχα Αδmισσιοναλ. 
17.10 Α φαλτα δε χοmπροϖαο δε θυαλθυερ δοσ ρεθυισιτοσ ου α πρ〈τιχα δε φαλσιδαδε ιδεολ⌠γιχα εm προϖα δοχυmενταλ αχαρρεταρο 

χανχελαmεντο δα ινσχριο δο χανδιδατο, συα ελιmιναο δο ρεσπεχτιϖο Χονχυρσο Πβλιχο ε ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ χοm 
ρεσπειτο α ελε πρατιχαδοσ πελα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ, αινδα θυε ϕ〈 τενηα σιδο πυβλιχαδο ο 
εδιταλ δε ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ λεγαισ χαβϖεισ. 

 
18 DΟΣ ΒΕΝΕΦ⊆ΧΙΟΣ 
 
18.1 Ο χανδιδατο θυε ϖιερ α σερ αδmιτιδο φαρ〈 ϕυσ αοσ βενεφχιοσ λεγαισ ε α αθυελεσ δεφινιδοσ εm Αχορδο Χολετιϖο ϖιγεντε.  
 Εξεmπλοσ: 
α) Βιληετε δε Σερϖιο (αχεσσο γρατυιτο αο ΜΕΤΡ ε ΧΠΤΜ); 
β) Πρεϖιδνχια Συπλεmενταρ − οπχιοναλ; 
χ) Πλανο δε Σαδε − οπχιοναλ; 
δ) Αυξλιο Αλιmενταο;  
ε) Αυξλιο Ρεφειο; 
φ) Σεγυρο δε ςιδα εm Γρυπο − οπχιοναλ. 
 
19. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 
 
19.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο δασ πρεσεντεσ ινστρυ⌡εσ ε α τ〈χιτα αχειταο δασ χονδι⌡εσ δο 

Χονχυρσο, ταισ χοmο σε αχηαm εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε νασ νορmασ λεγαισ περτινεντεσ, βεm χοmο εm εϖεντυαισ 
αδιταmεντοσ ε ινστρυ⌡εσ εσπεχφιχασ παρα α ρεαλιζαο δο χερταmε, αχερχα δασ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 

19.2 Α λεγισλαο χοm ϖιγνχια απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, βεm χοmο ασ αλτερα⌡εσ εm δισποσιτιϖοσ χονστιτυχιοναισ, 
λεγαισ ε νορmατιϖοσ α ελα ποστεριορεσ νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο νασ προϖασ δο Χονχυρσο. 

19.3 Ο Χονχυρσο Πβλιχο τερ〈 ϖαλιδαδε δε 01 (υm) ανο, α χονταρ δα δατα δα πυβλιχαο δα ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, 
ποδενδο σερ προρρογαδο πορ υmα νιχα ϖεζ, πορ ιγυαλ περοδο, α χριτριο δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο − 
ΜΕΤΡ.  

19.4 Α απροϖαο ε χλασσιφιχαο νο Χονχυρσο γεραm παρα ο χανδιδατο απενασ εξπεχτατιϖα δε διρειτο ◊ αδmισσο.  
19.5 Χασο ηαϕα νεχεσσιδαδε δε ατενδιmεντο α δετερmινα⌡εσ γοϖερναmενταισ ου α ρεεστρυτυρα⌡εσ αδmινιστρατιϖασ, α 

Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ ποδερ〈 αλτεραρ ο σευ Πλανο δε Ρεmυνεραο ε Χαρρειρα. Θυαλθυερ 
αλτεραο πορϖεντυρα οχορριδα νο ατυαλ πλανο, πορ οχασιο δα αδmισσο δοσ χανδιδατοσ, σιγνιφιχαρ〈, πορ παρτε δεστεσ, α 
ιντεγραλ ε ιρρεστριτα αδεσο αο νοϖο πλανο. 

19.6 Α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ ρεσερϖα−σε ο διρειτο δε προχεδερ ασ αδmισσ⌡εσ εm νmερο θυε 
ατενδα αο ιντερεσσε ε ◊σ νεχεσσιδαδεσ δο σερϖιο, δε αχορδο χοm α δισπονιβιλιδαδε οραmεντ〈ρια ε ο νmερο δε ϖαγασ 
εξιστεντεσ ου θυε ϖιερεm α συργιρ δυραντε α ϖαλιδαδε δο χονχυρσο. 

19.7 Α χοντραταο σερ〈 δε χαρ〈τερ εξπεριmενταλ δε ατ 90 (νοϖεντα) διασ, αο τρmινο δοσ θυαισ, σε ο δεσεmπενηο δο 
προφισσιοναλ φορ σατισφατ⌠ριο, ο χοντρατο χονϖερτερ−σε−〈, αυτοmατιχαmεντε, εm πραζο ινδετερmιναδο. 

19.8 Σερο πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δε Σο Παυλο οσ Εδιταισ δε Αβερτυρα δε Ινσχρι⌡εσ ε δε Ηοmολογαο.  
19.9 Τοδοσ οσ ατοσ ρελατιϖοσ αο πρεσεντε Χονχυρσο, χονϖοχα⌡εσ, αϖισοσ ε χοmυνιχαδοσ φιχαρο ◊ δισποσιο δοσ χανδιδατοσ νοσ 

σιτεσ δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ) ε δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ 
(ωωω.mετρο.σπ.γοϖ.βρ). 

19.10 Σερ〈 δισπονιβιλιζαδο ο βολετιm δε δεσεmπενηο νασ προϖασ παρα χονσυλτα πορ mειο δο ΧΠΦ ε δο νmερο δε ινσχριο δο 
χανδιδατο, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ. 

19.11 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο δε Αϖισοσ, Χοmυνιχαδοσ ε δεmαισ πυβλιχα⌡εσ 
ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο ατ α ηοmολογαο νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ.  

19.12 Νο σερο φορνεχιδοσ ατεσταδοσ, δεχλαρα⌡εσ, χερτιφιχαδοσ ου χερτιδ⌡εσ ρελατιϖοσ ◊ ηαβιλιταο, χλασσιφιχαο ου νοτα δε 
χανδιδατοσ, ϖαλενδο παρα ταλ φιm ο βολετιm δε δεσεmπενηο δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, 
χονφορmε ιτεm 19.11 δεστε Χαπτυλο, ε α πυβλιχαο δα ηοmολογαο δο ρεσυλταδο δο χονχυρσο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο 
δε Σο Παυλο, χονφορmε Χαπτυλο 14 δεστε Εδιταλ. 

19.13 Εm χασο δε αλτεραο δοσ δαδοσ πεσσοαισ (εξεmπλοσ: νοmε, δατα δε νασχιmεντο, σεξο, ενδερεο, τελεφονε παρα χοντατο ε 
ετχ), χονσταντεσ νο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

19.13.1 Εφετυαρ α ατυαλιζαο δοσ δαδοσ πεσσοαισ ατ ο τερχειρο δια τιλ απ⌠σ α απλιχαο δασ προϖασ, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 
9.6 δο Χαπτυλο 9 δεστε Εδιταλ, πορ mειο δο σιτε ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ. 

19.13.2 Απ⌠σ ο πραζο εσταβελεχιδο νο ιτεm 19.14 αχιmα, ατ ο φιναλ δο Χονχυρσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενχαmινηαρ α σολιχιταο δε 
ατυαλιζαο δοσ δαδοσ πεσσοαισ (ενδερεο, τελεφονε ε ε−mαιλ) ϕυνταmεντε χοm α χ⌠πια δο Dοχυmεντο δε Ιδεντιδαδε ε ο 
χοmπροϖαντε δε ενδερεο ατυαλιζαδο, σε φορ ο χασο, παρα ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο に ΣΑΧ δα Φυνδαο Χαρλοσ 
Χηαγασ, πορ mειο δο ε−mαιλ: σαχ≅φχχ.ορ.βρ. 

19.13.3 Απ⌠σ α ηοmολογαο δοσ Ρεσυλταδοσ, ενχαmινηαρ ϖια Σεδεξ ου Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), ◊ Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο 
δε Σο Παυλο − ΜΕΤΡ にΡΗΑ/ΧΗΣ/Σελεο − Προτοχολο Γεραλ, σιτο ◊ Ρυα Βοα ςιστα, 175 − Χεντρο − Σο Παυλο − ΧΕΠ 01014−001. 
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19.13.4 Ασ αλτερα⌡εσ νοσ δαδοσ πεσσοαισ θυαντο αο χριτριο δε δεσεmπατε σοmεντε σερο χονσιδεραδασ θυανδο σολιχιταδασ νο πραζο 
εσταβελεχιδο νο ιτεm 19.14 δεστε Χαπτυλο, πορ φαζερ παρτε δο χριτριο δε δεσεmπατε δοσ χανδιδατοσ.  

19.14 ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο mαντερ σευ ενδερεο, ε−mαιλ ε τελεφονε ατυαλιζαδοσ παρα ϖιαβιλιζαρ οσ χοντατοσ 
νεχεσσ〈ριοσ, σοβ πενα δε, θυανδο φορ χονϖοχαδο, περδερ ο πραζο παρα αδmισσο, χασο νο σεϕα λοχαλιζαδο. 

19.14.1 Ο χανδιδατο απροϖαδο δεϖερ〈 mαντερ σευ ενδερεο, τελεφονεσ ε ε−mαιλ ατυαλιζαδο ατ θυε σε εξπιρε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο 
Χονχυρσο. 

19.15 Α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ εϖεντυαισ 
πρεϕυζοσ αο χανδιδατο δεχορρεντεσ δε: 

α) ενδερεο ελετρνιχο νο ατυαλιζαδο ου ινχορρετο; 
β) ενδερεο ρεσιδενχιαλ νο ατυαλιζαδο ου ινχορρετο; 
χ) ενδερεο δε διφχιλ αχεσσο; 
δ) φραχασσο να εντρεγα δα χορρεσπονδνχια, απ⌠σ τρσ τεντατιϖασ πορ παρτε δα Εmπρεσα δε Χορρειοσ ε Τελγραφοσ − ΕΧΤ; 
ε) χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ ε νο ρεπασσαδα αο χανδιδατο. 
φ) χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πελα Εmπρεσα δε Χορρειοσ ε Τελγραφοσ − ΕΧΤ πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ δε φορνεχιmεντο. 
19.16 Α θυαλθυερ τεmπο ποδερ−σε−〈 ανυλαρ α ινσχριο, προϖα ε/ου τορναρ σεm εφειτο α αδmισσο δο χανδιδατο, εm τοδοσ οσ ατοσ 

ρελαχιοναδοσ αο Χονχυρσο, θυανδο χονσταταδα α οmισσο, δεχλαραο φαλσα ου διϖερσα δα θυε δεϖια σερ εσχριτα, χοm α 
φιναλιδαδε δε πρεϕυδιχαρ διρειτο ου χριαρ οβριγαο. 

19.16.1 Χοmπροϖαδα α δεχλαραο φαλσα ου ινεξατιδο δοσ δαδοσ δεσχριτοσ νο ιτεm 19.16 δεστε Χαπτυλο, ο χανδιδατο εσταρ〈 συϕειτο α 
ρεσπονδερ χιϖιλ ε χριmιναλmεντε πελοσ σευσ ατοσ. 

19.16.2 Ο χανδιδατο θυε να οχασιο δα χοmπροϖαο δε πρ−ρεθυισιτοσ νο απρεσενταρ δοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δε τερ εξερχιδο 
εφετιϖαmεντε α φυνο δε ϕυραδο, εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο χερταmε, νο χαβενδο ρεχυρσο. 

19.17 Οσ ιτενσ δεστε Εδιταλ ποδερο σοφρερ εϖεντυαισ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ ου αχρσχιmοσ ενθυαντο νο χονσυmαδα α 
προϖιδνχια ου εϖεντο θυε ληεσ δισσερ ρεσπειτο, χιρχυνστνχια θυε σερ〈 mενχιοναδα εm Εδιταλ ου αϖισο α σερ πυβλιχαδο. 

19.18 Ασ δεσπεσασ ρελατιϖασ ◊ παρτιχιπαο δο χανδιδατο νο Χονχυρσο ε ◊ απρεσενταο παρα αδmισσο ε εξερχχιο χορρερο ◊σ 
εξπενσασ δο πρ⌠πριο χανδιδατο. 

19.19 Α Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ θυαισθυερ 
χυρσοσ, τεξτοσ, αποστιλασ ε ουτρασ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο. 

19.20 Τοδοσ οσ χ〈λχυλοσ δεσχριτοσ νεστε Εδιταλ, ρελατιϖοσ αοσ ρεσυλταδοσ δασ προϖασ, σερο ρεαλιζαδοσ χοm δυασ χασασ δεχιmαισ, 
αρρεδονδανδο−σε παρα χιmα σεmπρε θυε α τερχειρα χασα δεχιmαλ φορ mαιορ ου ιγυαλ α χινχο, εξχετο οσ ιτενσ 7.3 ε 7.4, δο 
Χαπτυλο 7. 

19.21 Ασ οχορρνχιασ νο πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ, οσ χασοσ οmισσοσ ε οσ χασοσ δυϖιδοσοσ σερο ρεσολϖιδοσ, εm χαρ〈τερ ιρρεχορρϖελ, 
πελα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ ε πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, νο θυε α χαδα υm χουβερ. 

 

ΑΝΕΞΟ Ι 

ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ 

Οβσερϖαο: Χονσιδεραρ−σε−〈 α λεγισλαο ϖιγεντε, ινχλυσιϖε χοm τοδασ ασ ρεσπεχτιϖασ αλτερα⌡εσ ε/ου χοmπλεmεντα⌡εσ, ατ α δατα 
δε πυβλιχαο δο Εδιταλ δε Αβερτυρα δε Ινσχρι⌡εσ. 

 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α ΜΕΤΡΟςΙℑΡΙΑ Ι (ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ Ε ΦΕΜΙΝΙΝΟ) 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 
Πορτυγυσ 
Ορτογραφια οφιχιαλ. Αχεντυαο γρ〈φιχα. Φλεξο νοmιναλ ε ϖερβαλ. Προνοmεσ: εmπρεγο, φορmασ δε τραταmεντο ε χολοχαο. Εmπρεγο 
δε τεmποσ ε mοδοσ ϖερβαισ. ςοζεσ δο ϖερβο. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Οχορρνχια δα χρασε. 
Ποντυαο. Ρεδαο. Ιντερπρεταο δε τεξτο. 
Ματεm〈τιχα ε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο−Ματεm〈τιχο 
Νmεροσ ιντειροσ ε ραχιοναισ: οπερα⌡εσ (αδιο, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο, ποτενχιαο); εξπρεσσ⌡εσ νυmριχασ; mλτιπλοσ ε 
διϖισορεσ δε νmεροσ νατυραισ; προβλεmασ. Φρα⌡εσ ε οπερα⌡εσ χοm φρα⌡εσ. Νmεροσ ε γρανδεζασ προπορχιοναισ: ραζ⌡εσ ε 
προπορ⌡εσ; διϖισο εm παρτεσ προπορχιοναισ; ρεγρα δε τρσ; πορχενταγεm ε προβλεmασ. Προβλεmασ χοm Σιστεmασ δε mεδιδασ: 
mεδιδασ δε τεmπο; σιστεmα δεχιmαλ δε mεδιδασ; σιστεmα mονετ〈ριο βρασιλειρο. Γεοmετρια: περπενδιχυλαρεσ; παραλελασ; νγυλοσ; 
θυαδραδοσ ε θυαδριλ〈τεροσ; πολγονοσ ε mοσαιχοσ; χρχυλο. ℑρεα, ϖολυmε ε φορmα. Χ〈λχυλο δε 〈ρεασ ε ου δε ϖολυmεσ. Α ρετα ε οσ 
νmεροσ ρεαισ. Εθυα⌡εσ δο 1≡ γραυ ε Γρ〈φιχο δε εθυα⌡εσ. Ινεθυα⌡εσ δο 1≡ γραυ. Σιστεmασ δο 1≡ γραυ ε γρ〈φιχοσ δε σιστεmασ.  
Ραχιοχνιο λ⌠γιχο−mατεm〈τιχο: Εστρυτυρα λ⌠γιχα δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ εντρε πεσσοασ, λυγαρεσ, οβϕετοσ ου εϖεντοσ φιχτχιοσ; δεδυζιρ 
νοϖασ ινφορmα⌡εσ δασ ρελα⌡εσ φορνεχιδασ ε αϖαλιαρ ασ χονδι⌡εσ υσαδασ παρα εσταβελεχερ α εστρυτυρα δαθυελασ ρελα⌡εσ. 
Χοmπρεενσο ε ελαβοραο δα λ⌠γιχα δασ σιτυα⌡εσ πορ mειο δε: ραχιοχνιο ϖερβαλ, ραχιοχνιο mατεm〈τιχο, ραχιοχνιο σεθυενχιαλ, 
οριενταο εσπαχιαλ ε τεmποραλ, φορmαο δε χονχειτοσ, δισχριmιναο δε ελεmεντοσ. Χοmπρεενσο δο προχεσσο λ⌠γιχο θυε, α παρτιρ 
δε υm χονϕυντο δε ηιπ⌠τεσεσ, χονδυζ, δε φορmα ϖ〈λιδα, α χονχλυσ⌡εσ δετερmιναδασ. 
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Ατυαλιδαδεσ 
Ελεmεντοσ δε πολτιχα βρασιλειρα. Πανοραmα δα εχονοmια ναχιοναλ. Ο δεσενϖολϖιmεντο υρβανο βρασιλειρο. Μειο αmβιεντε ε 
σοχιεδαδε: προβλεmασ, πολτιχασ πβλιχασ, οργανιζα⌡εσ νο γοϖερναmενταισ, ασπεχτοσ λεγαισ ε ασπεχτοσ γλοβαισ. 

 

ΑΝΕΞΟ ΙΙ 

ΜΟDΕΛΟ DΕ ΑΤΕΣΤΑDΟ Μ⊃DΙΧΟ 

ΤΙΜΒΡΕ/ΧΑΡΙΜΒΟ DΟ ΡΓ℘Ο DΕ ΣΑ∨DΕ 

ΑΤΕΣΤΑDΟ 

Ατεστο, σοβ πενασ δα Λει, θυε ο(α) Σρ.(α) _____________________________, Ρ.Γ. ν≡__________, ΥΦ ___, νασχιδο (α) εm ___/___/___, 
ενχοντρα−σε απτο παρα ρεαλιζαρ εσφοροσ φσιχοσ, ποδενδο παρτιχιπαρ δο ΤΑΦ に Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, δεσχριτο νο Χαπτυλο 11 δο Εδιταλ 
δο Χονχυρσο Πβλιχο 01/2019 δα Χοmπανηια δο Μετροπολιτανο δε Σο Παυλο に ΜΕΤΡ, παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Σεγυρανα 
Μετροϖι〈ρια Ι. 

_____________________________________________________ 
                                            Λοχαλ ε δατα 
  (m〈ξιmο δε 30 διασ δε αντεχεδνχια ◊ δατα δα προϖα, ινχλυσιϖε) 
 

_____________________________________________________ 
                      Ασσινατυρα δο Προφισσιοναλ に Χαριmβο/ΧΡΜ                                             

 

 

ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ DΕ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ 

Ατιϖιδαδεσ Dατασ Πρεϖιστασ 

Περοδο δε Ινσχρι⌡εσ. 22/08/2019 α 13/09/2019 

Πεδιδο δε Ισενο ου ρεδυο δα Ταξα δε Ινσχριο.  22/08/2019 α 26/08/2019 

Dιϖυλγαο δα Ρελαο δοσ Πεδιδοσ δε Ισενο ου Ρεδυο δα Ταξα δε Ινσχριο Dεφεριδοσ ε Ινδεφεριδοσ. 30/08/2019 

Απλιχαο δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 13/10/2019 

Πραζο δε ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ θυαντο ◊ απλιχαο δα Προϖα, α σερεm ενχαmινηαδοσ πελοσ χανδιδατοσ 
πορ mειο δο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

14/10/2019 α 15/10/2019 

Dιϖυλγαο δασ θυεστ⌡εσ δε προϖα ε δοσ γαβαριτοσ πρελιmιναρεσ, νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, α 
παρτιρ δασ 17η. 

14/10/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ, θυαντο ◊ διϖυλγαο δοσ γαβαριτοσ ε δασ θυεστ⌡εσ δε Προϖα, α σερεm 
ενχαmινηαδοσ πελοσ χανδιδατοσ πορ mειο δο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

15/10/2019 α 16/10/2019 

Dιϖυλγαο νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ δοσ Ρεσυλταδοσ Πρελιmιναρεσ δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ 
Β〈σιχοσ.  

18/11/2019 

ςιστα δασ Φοληασ δε Ρεσποστασ δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ. 22/11/2019 α 25/11/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ, θυαντο αοσ ρεσυλταδοσ δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ α σερεm 
ενχαmινηαδοσ πελοσ χανδιδατοσ πορ mειο δο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

26/11/2019 α 27/11/2019 

Dιϖυλγαο νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ δο Ρεσυλταδο Φιναλ δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ ε 
Χονϖοχαο παρα ο ΤΑΦ に Τεστε δε Απτιδο Φσιχα 

10/12/2019 

Απλιχαο δο ΤΑΦ に Τεστε δε Απτιδο Φσιχα 14/12/2019 α 15/12/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ θυαντο ◊ απλιχαο δο ΤΑΦ に Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, α σερεm 
ενχαmινηαδοσ πελοσ χανδιδατοσ πορ mειο δο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, α παρτιρ δασ 10 ηορασ. 

16/12/2019 α 17/12/2019 

Dιϖυλγαο δο Εδιταλ δε Ρεσυλταδο δασ Προϖασ Πρ〈τιχασ δε Χαπαχιδαδε Φσιχα. 24/01/2020 

Πραζο παρα ιντερποσιο δοσ ρεχυρσοσ θυαντο αοσ Ρεσυλταδοσ δασ Προϖασ Πρ〈τιχασ δε Χαπαχιδαδε Φσιχα. 28/01/2020 α 29/01/2020 

Πυβλιχαο δοσ Ρεσυλταδοσ, απ⌠σ Προϖα Πρ〈τιχα, ε Χονϖοχαο παρα α Χοmισσο δα ςεραχιδαδε δα 
Αυτοδεχλαραο (ςεριφιχαο παρα ΠΠΙ). 

12/02/2020 

Οβσ.: Χρονογραmα συϕειτο ◊ αλτερα⌡εσ. 


