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ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ Ο ΘΥΑDΡΟ ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΟΣ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΑΥΞΙΛΙΑΡΕΣ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ 
Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΡΙΟ DΕ ϑΑΝΕΙΡΟ 

Ο ΠΡΟΧΥΡΑDΟΡ−ΓΕΡΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΡΙΟ DΕ ϑΑΝΕΙΡΟ, νο υσο δε συασ ατριβυι⌡εσ 
λεγαισ, φαζ σαβερ αοσ ιντερεσσαδοσ θυε εσταρο αβερτασ, νο περοδο 14η00mιν δο δια 16 δε σετεmβρο 
δε 2019 ατ ασ 16η00mιν δο δια 24 δε ουτυβρο δε 2019, ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο 
ϖισανδο αο πρεενχηιmεντο δε χαργοσ δο Θυαδρο Περmανεντε δε Σερϖιοσ Αυξιλιαρεσ δο Μινιστριο 
Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, θυε σε ρεγερ〈 πελο εστατυδο νο πρεσεντε Εδιταλ. 

1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο, ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ, πελοσ διπλοmασ λεγαισ ε ρεγυλαmενταρεσ, σευσ ανεξοσ ε 
ποστεριορεσ ρετιφιχα⌡εσ, χασο εξισταm, ϖισα αο πρεενχηιmεντο δε ϖαγασ παρα οσ χαργοσ δε Αναλιστα 
δο Μινιστριο Πβλιχο − ℑρεα: Προχεσσυαλ, Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο − ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα, 
Τχνιχο δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα ε Οφιχιαλ δο Μινιστριο Πβλιχο, οβσερϖαδοσ: 

α) ο πραζο δε ϖαλιδαδε πρεϖιστο νο συβιτεm 15.4; 

β) ο περχεντυαλ mνιmο δε 10% (δεζ πορ χεντο) δασ ϖαγασ παρα οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, 
χονφορmε δισποστο να Λει Εσταδυαλ ν≡ 2.298, δε 28 δε ϕυληο δε 1994, να Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 81, δε 
31 δε ϕανειρο δε 2012, θυε δισπ⌡ε σοβρε α ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια; 

χ) ο περχεντυαλ δε ατ 20% (ϖιντε πορ χεντο) δασ ϖαγασ αοσ χανδιδατοσ θυε σε αυτοδεχλαραρεm 
νεγροσ ε νδιοσ, χονφορmε πρεϖιστο να Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 170, δε 13 δε ϕυνηο δε 2017, ε να Λει 
Εσταδυαλ ν≡ 6.067, δε 25 δε ουτυβρο δε 2011; 

δ) ο περχεντυαλ δε 10% (δεζ πορ χεντο) αοσ χανδιδατοσ εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ, 
χονφορmε α Λει Εσταδυαλ ν≡ 7.747, δε 16 δε ουτυβρο δε 2017. 

1.2 Ο χονχυρσο σερ〈 οργανιζαδο ε ρεαλιζαδο πελα Φυνδαο Γετυλιο ςαργασ, δοραϖαντε δενοmιναδα 
ΦΓς. 

1.3 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α χονχορδνχια πλενα ε ιντεγραλ χοm οσ τερmοσ δεστε Εδιταλ, 
σευσ ανεξοσ, εϖεντυαισ αλτερα⌡εσ ε λεγισλαο ϖιγεντε. 

2. DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΣΕΛΕ∩℘Ο 

2.1 Α σελεο δοσ χανδιδατοσ δαρ−σε−〈 πορ mειο δε υmα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο 
ε χλασσιφιχατ⌠ριο. 

2.2 Οσ ρεσυλταδοσ σερο διϖυλγαδοσ να Ιντερνετ, νο σεγυιντε ενδερεο ελετρνιχο: 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019. 

2.3 Ασ προϖασ σερο ρεαλιζαδασ νο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, νασ σεγυιντεσ χιδαδεσ: Χαβο Φριο, Χαmποσ 
δοσ Γοψταχαζεσ, Dυθυε δε Χαξιασ, Ιταπερυνα, Νιτερ⌠ι, Νοϖα Φριβυργο, Νοϖα Ιγυαυ, Πετρ⌠πολισ, Ριο 
δε ϑανειρο, Τερεσ⌠πολισ ε ςολτα Ρεδονδα. 

2.4 Χασο ο νmερο δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ εξχεδα α οφερτα δε λυγαρεσ εξιστεντεσ παρα απλιχαο δασ 
προϖασ νασ χιδαδεσ ρελαχιοναδασ νο συβιτεm 2.3, α ΦΓς σε ρεσερϖα ο διρειτο δε αλοχ〈−λοσ εm χιδαδεσ 
πρ⌠ξιmασ ◊σ δετερmιναδασ, νο ασσυmινδο, εντρεταντο, θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε θυαντο αο 
δεσλοχαmεντο ε ◊ ηοσπεδαγεm δεσσεσ χανδιδατοσ. 

2.5 Οσ ηορ〈ριοσ δεφινιδοσ νεστε Εδιταλ, εm σευσ ανεξοσ ε εm χοmυνιχαδοσ οφιχιαισ τm χοmο ρεφερνχια 
ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δα χιδαδε δο Ριο δε ϑανειρο. 
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3. DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

3.1 Α δενοmιναο δο χαργο, εσπεχιαλιδαδε, ρεθυισιτοσ δε εσχολαριδαδε, ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, 
ϖενχιmεντο β〈σιχο ε νmερο δε ϖαγασ εστο εσταβελεχιδοσ νασ ταβελασ α σεγυιρ: 

ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 
Ρεθυισιτοσ δε εσχολαριδαδε ςαλορ δα ταξα δε ινσχριο 

 Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: 
Αδmινιστρατιϖα 

Νϖελ Συπεριορ χοmπλετο χοm φορmαο εm  
Αδmινιστραο / Χινχιασ Χοντ〈βεισ / Εχονοmια ου 
Dιρειτο 
 Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: Προχεσσυαλ 

Νϖελ Συπεριορ χοmπλετο χοm φορmαο εm Dιρειτο 

Ρ∃ 120,00 

ΘΥΑDΡΟ DΕ ςΑΓΑΣ 

Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

Ρεmυνεραο ε ςαγασ παρα οσ Χαργοσ 

ςενχιmεντο Β〈σιχο 
Αmπλα 

Χονχορρνχια 

Χανδιδατο
σ χοm 

Dεφιχινχι
α 

Χανδιδατ
οσ Νεγροσ 
ε ⊆νδιοσ 

Εχονοmιχαmεν
τε 

Ηιποσσυφιχιεντε
σ 

Τοταλ δε 
ςαγασ 

Αναλιστα δο 
Μινιστριο 

Πβλιχο 

Αδmινιστρατιϖα 
Ρ∃ 7.139,16 

2 − 1 − 3 

Προχεσσυαλ 4 1 2 1 8 

Τοταλ 6 1 3 1 11 
 

ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 
Ρεθυισιτοσ δε εσχολαριδαδε ςαλορ δα ταξα δε ινσχριο 

 Τχνιχο δο Μινιστριο Πβλιχο 
Νϖελ Μδιο χοmπλετο, αβρανγιδο ο χυρσο προφισσιοναλ 
τχνιχο 

  Οφιχιαλ δο Μινιστριο Πβλιχο 
Νϖελ Μδιο χοmπλετο, αβρανγιδο ο χυρσο προφισσιοναλ 
τχνιχο 

Ρ∃ 95,00 

ΘΥΑDΡΟ DΕ ςΑΓΑΣ 

Χαργο Εσπεχιαλιδαδε 

Ρεmυνεραο ε ςαγασ παρα οσ Χαργοσ 

ςενχιmεντο 
Β〈σιχο 

Αmπλα 
Χονχορρνχι

α 

Χανδιδατοσ 
χοm 

Dεφιχινχια 

Χανδιδατ
οσ Νεγροσ 
ε ⊆νδιοσ 

Εχονοmιχαmεν
τε 

Ηιποσσυφιχιεντε
σ 

Τοταλ δε 
ςαγασ 

Τχνιχο δο 
Μινιστριο 

Πβλιχο 
Αδmινιστρατιϖα 

Ρ∃ 4.382,84 

3 1 1 1 6 

Οφιχιαλ δο 
Μινιστριο 

Πβλιχο 
− 1 − − − 1 

Τοταλ 4 1 1 1 7 
 
3.2 Α ρεmυνεραο ινιχιαλ δοσ χαργοσ τεm πορ βασε α Λει Εσταδυαλ ν≡ 5.891, δε 14 δε ϕανειρο δε 2011. 
3.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ατενδερ, χυmυλατιϖαmεντε, παρα ινϖεστιδυρα νο χαργο, αοσ σεγυιντεσ 

ρεθυισιτοσ: 
α) τερ σιδο χλασσιφιχαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο να φορmα εσταβελεχιδα νεστε Εδιταλ, εm σευσ ανεξοσ ε 

εϖεντυαισ ρετιφιχα⌡εσ; 
β) τερ ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα; νο χασο δε ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα, εσταρ αmπαραδο πελο 

εστατυτο δε ιγυαλδαδε εντρε βρασιλειροσ ε πορτυγυεσεσ, χοm ρεχονηεχιmεντο δο γοζο δοσ 



 

 

  ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΡΙΟ DΕ ϑΑΝΕΙΡΟ 

ΠΡΟΧΥΡΑDΟΡΙΑ−ΓΕΡΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α 
ΕDΙΤΑΛ 
 

 

  

 

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  3 

 

διρειτοσ πολτιχοσ, νοσ τερmοσ δο ♣1≡ δο αρτιγο 12 δα Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο 
Βρασιλ ε να φορmα δο δισποστο νο αρτιγο 13 δο Dεχρετο ν≡ 70.436, δε 18 δε αβριλ δε 1972; 

χ) τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ χοmπλετοσ; 
δ) εσταρ εm πλενο γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ; 
ε) εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε, σε δο σεξο mασχυλινο, ταmβm χοm ασ mιλιταρεσ;  
φ) φιρmαρ δεχλαραο δε νο εσταρ χυmπρινδο ε νεm τερ σοφριδο, νο εξερχχιο δα φυνο πβλιχα, 

πεναλιδαδε πορ πρ〈τιχα δε ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα, απλιχαδα πορ θυαλθυερ ⌠ργο πβλιχο ου 
εντιδαδε δα εσφερα φεδεραλ, εσταδυαλ ου mυνιχιπαλ; 

γ) απρεσενταρ δεχλαραο θυαντο αο εξερχχιο δε ουτρο(σ) χαργο(σ), εmπρεγο(σ) ου φυνο(⌡εσ) 
πβλιχα(σ) ε σοβρε ρεχεβιmεντο δε προϖεντοσ δεχορρεντεσ δε αποσενταδορια ε πενσο;  

η) απρεσενταρ δεχλαραο δε βενσ ε ϖαλορεσ θυε χονστιτυαm πατριmνιο; 
ι) φιρmαρ δεχλαραο δε νο εσταρ χυmπρινδο σανο πορ ινιδονειδαδε, απλιχαδα πορ θυαλθυερ 

⌠ργο πβλιχο ου εντιδαδε δα εσφερα φεδεραλ, εσταδυαλ ου mυνιχιπαλ; 
ϕ) σερ χονσιδεραδο απτο νο εξαmε αδmισσιοναλ α σερ ρεαλιζαδο πελο Νχλεο δε Σαδε Οχυπαχιοναλ 

δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, mεδιαντε απρεσενταο δοσ λαυδοσ ε εξαmεσ 
θυε φορεm πορ ελε εξιγιδοσ; 

κ) απρεσενταρ διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο ου νϖελ 
συπεριορ, εm χονφορmιδαδε χοm ο χαργο αλmεϕαδο, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο ε χοmπροϖαδο πορ mειο δα απρεσενταο δε οριγιναλ 
ε χ⌠πια δο ρεσπεχτιϖο δοχυmεντο; 

λ) νο τερ σιδο χονδεναδο ◊ πενα πριϖατιϖα δε λιβερδαδε τρανσιταδα εm ϕυλγαδο ου θυαλθυερ ουτρα 
χονδεναο ινχοmπατϖελ χοm α φυνο πβλιχα; 

m) εσταρ ρεγιστραδο ε χοm α σιτυαο ρεγυλαριζαδα ϕυντο αο ⌠ργο δε χονσεληο δε χλασσε 
χορρεσπονδεντε ◊ συα φορmαο προφισσιοναλ, θυανδο φορ ο χασο; 

ν) εσταρ απτο φσιχα ε mενταλmεντε παρα ο εξερχχιο δο χαργο, νο σενδο, ινχλυσιϖε, πεσσοα χοm 
δεφιχινχια ινχοmπατϖελ χοm ασ ατριβυι⌡εσ δεστε, ο θυε σερ〈 απυραδο πελο Νχλεο δε Σαδε 
Οχυπαχιοναλ δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο; 

ο) νο ρεγιστραρ αντεχεδεντεσ χριmιναισ θυε σε απρεσεντεm, α χριτριο δο ΜΠΡϑ, ινχοmπατϖεισ χοm 
α νατυρεζα δο χαργο; ε 

π) χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δεστε Εδιταλ. 
3.4 Νο ατο δα ποσσε, τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εσπεχιφιχαδοσ νο συβιτεm 3.3 δεϖερο σερ χοmπροϖαδοσ 

mεδιαντε α απρεσενταο δε δοχυmενταο οριγιναλ. 
3.5 Ασ ατριβυι⌡εσ δοσ χαργοσ εστο δεσχριτασ νο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 
3.6 Αντεσ δε εφετυαρ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονηεχερ ο Εδιταλ ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε 

τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ. 
3.7 Ασ ϖαγασ ινδιχαδασ νασ ταβελασ δο συβιτεm 3.1 σο παρα πρεενχηιmεντο ιmεδιατο, σεm πρεϕυζο δασ 

θυε σερο δισπονιβιλιζαδασ νο χυρσο δο χερταmε ε δυραντε σευ πραζο δε ϖαλιδαδε. 
 

4. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 

4.1 Ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο ενχοντραρ−σε−ο αβερτασ νο περοδο δε 14η00mιν δο δια 
16 δε σετεmβρο δε 2019 ατ ασ 16η00mιν δο δια 24 δε ουτυβρο δε 2019, πελα ιντερνετ. 
4.1.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈 ρεαλιζαρ mαισ δε υmα ινσχριο, δεσδε θυε ατενδα αοσ πρ−ρεθυισιτοσ 

εξιγιδοσ παρα ο χαργο πρετενδιδο ε θυε ασ προϖασ ρελαχιοναδασ αοσ χαργοσ σεϕαm απλιχαδασ 
εm mοmεντοσ διστιντοσ. 
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4.1.2 Νο σερο αχειτασ ινσχρι⌡εσ χονδιχιοναισ ου εξτεmπορνεασ, νεm ασ ρεθυεριδασ πορ ϖια 
ποσταλ, ϖια φαξ ε/ου χορρειο ελετρνιχο. 

4.1.3 Παρα εφετυαρ α ινσχριο  ιmπρεσχινδϖελ ο νmερο δε Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) δο 
χανδιδατο. 

4.2 Παρα εφετυαρ συα ινσχριο, ο ιντερεσσαδο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019, οβσερϖανδο ο σεγυιντε: 
α) αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο α παρτιρ δασ 14η00mιν δο δια 16 δε σετεmβρο δε 2019 ατ ασ 

16η00mιν δο δια 24 δε ουτυβρο δε 2019; 
β) πρεενχηερ ο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο θυε σερ〈 εξιβιδο ε, εm σεγυιδα, ενϖι〈−λο δε αχορδο χοm 

ασ ρεσπεχτιϖασ ινστρυ⌡εσ; 
χ) α χονχλυσο δο πρεενχηιmεντο ε ενϖιο δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο γεραρ〈, αυτοmατιχαmεντε, 

ο βολετο βανχ〈ριο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, θυε δεϖερ〈 σερ ιmπρεσσο ε παγο εm 
εσπχιε εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια, ου πορ mειο ελετρνιχο, σενδο δε ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α ιmπρεσσο ε γυαρδα δο χοmπροϖαντε δε ινσχριο; 

δ) α ινσχριο σοmεντε σερ〈 εφετιϖαδα απ⌠σ α χονφιρmαο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο πελα 
ρεδε βανχ〈ρια ου ο δεφεριmεντο δα σολιχιταο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο, νοσ τερmοσ δο 
συβιτεm 5.1 ε σεγυιντεσ δεστε Εδιταλ; 

ε) ο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο ε α ΦΓς νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ 
ρεθυεριmεντο δε ινσχριο θυε νο τενηα σιδο ρεχεβιδο πορ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα δοσ 
χοmπυταδορεσ, θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δοσ δαδοσ ε/ου χαυσεm φαληασ δε 
χοmυνιχαο ου χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε τρανσmισσο δε δαδοσ; 

φ) ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο πορ mειο ελετρνιχο ποδερ〈 σερ εφετυαδο ατ ο 
πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε α 24 δε ουτυβρο δε 2019. Οσ παγαmεντοσ εφετυαδοσ απ⌠σ εσσε 
πραζο νο σερο αχειτοσ ε ο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο σερ〈 χανχελαδο χασο ο παγαmεντο δα ταξα 
δε ινσχριο (βολετο) νο σεϕα εφετυαδο να φορmα πρεϖιστα νεστα αλνεα; 

γ) απ⌠σ ◊σ 16η00mιν δο δια 24 δε ουτυβρο δε 2019, νο σερ〈 mαισ ποσσϖελ αχεσσαρ ο 
φορmυλ〈ριο δε ρεθυεριmεντο δε ινσχριο. 

4.3 Τοδοσ οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο περοδο εντρε 14η00mιν δο δια 16 δε σετεmβρο δε 2019 ατ 
ασ 16η00mιν δο δια 24 δε ουτυβρο δε 2019 ποδερο ρειmπριmιρ, χασο νεχεσσ〈ριο, ο βολετο 
βανχ〈ριο, νο m〈ξιmο ατ ασ 23η59mιν δο πριmειρο δια τιλ ποστεριορ α 24 δε ουτυβρο δε 
2019, mοmεντο εm θυε εσσε ρεχυρσο σερ〈 ρετιραδο δο στιο ελετρνιχο δα ΦΓς. 

4.4 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο πορ mειο δε βολετο 
βανχ〈ριο εmιτιδο πελα ΦΓς, γεραδο αο τρmινο δο προχεσσο δε ινσχριο. 

4.5 Α ρεαλιζαο δε θυαλθυερ mοδαλιδαδε δε παγαmεντο θυε νο σεϕα πελα θυιταο δο βολετο βανχ〈ριο 
ε/ου ο παγαmεντο δε ϖαλορ διστιντο δο εστιπυλαδο νεστε Εδιταλ ιmπλιχα ο χανχελαmεντο δα 
ινσχριο.  
4.5.1 Νο σερο αχειτοσ οσ παγαmεντοσ δασ ινσχρι⌡εσ πορ δοχυmεντο δε αγενδαmεντο βανχ〈ριο, 

δεπ⌠σιτο εm χαιξα ελετρνιχο, χαρτο δε χρδιτο, ϖια ποσταλ, φαχ−σmιλε (φαξ), τρανσφερνχια 
ου δεπ⌠σιτο εm χοντα χορρεντε, DΟΧ/ΤΕD, ορδεm δε παγαmεντο, ου πορ θυαλθυερ ουτρα ϖια 
θυε νο ασ εσπεχιφιχαδασ νεστε Εδιταλ. 

4.5.2 Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ να 
λοχαλιδαδε εm θυε σε ενχοντρα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αντεχιπαρ ο παγαmεντο δο βολετο ου 
ρεαλιζ〈−λο πορ ουτρο mειο ϖ〈λιδο, δεϖενδο σερ ρεσπειταδο ο πραζο−λιmιτε δετερmιναδο νεστε 
Εδιταλ. 
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4.5.3 Θυανδο δο παγαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο, ο χανδιδατο τεm ο δεϖερ δε χονφεριρ τοδοσ οσ 
σευσ δαδοσ χαδαστραισ ε δα ινσχριο νελε ρεγιστραδοσ, βεm χοmο νο χοmπροϖαντε δε 
παγαmεντο. Ασ ινσχρι⌡εσ ε/ου οσ παγαmεντοσ θυε νο φορεm ιδεντιφιχαδοσ δεϖιδο α ερρο 
να ινφορmαο δε δαδοσ πελο χανδιδατο ου τερχειροσ νο παγαmεντο δο ρεφεριδο βολετο νο 
σερο αχειτοσ, νο χαβενδο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ νεσσε σεντιδο. 

4.6 Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο δο χανδιδατο εσταρ〈 δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019, σενδο δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο 
χανδιδατο α οβτενο δεσσε δοχυmεντο. 

4.7 ⊃ ϖεδαδα α τρανσφερνχια δο ϖαλορ παγο, α ττυλο δε ταξα, παρα τερχειροσ, παρα ουτρα ινσχριο ου 
παρα ουτρο χονχυρσο. 

4.8 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, βεm χοmο 
θυαντο ◊ ρεαλιζαο δασ προϖασ νοσ πραζοσ εστιπυλαδοσ. 

4.9 Α θυαλθυερ τεmπο, mεσmο απ⌠σ ο τρmινο δασ εταπασ δο προχεσσο δε σελεο, 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. 
4.9.1  Ο χανδιδατο θυε χοmετερ, νο ατο δε ινσχριο, ερρο γροσσειρο να διγιταο δε σευ νοmε ου 

απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο θυε νο χονστε να φιχηα δε χαδαστρο δο χονχυρσο 
σερ〈 ελιmιναδο δο χερταmε, α θυαλθυερ τεmπο. 

4.10 Χασο σεϕα ϖεριφιχαδα α εξιστνχια δε mαισ δε υmα ινσχριο εφετιϖαδα πορ υm mεσmο χανδιδατο παρα 
υm mεσmο χαργο ου τυρνο δε προϖα, θυερ σεϕα πορ παγαmεντο ου ισενο δα ταξα, σοmεντε σερ〈 
χονσιδεραδα ϖ〈λιδα ε ηοmολογαδα αθυελα ινσχριο θυε τιϖερ σιδο ρεαλιζαδα πορ λτιmο, σενδο εστα 
ιδεντιφιχαδα πελο σιστεmα δε ινσχρι⌡εσ ονλινε δα ΦΓς πελα δατα ε ηορα δε ενϖιο δο ρεθυεριmεντο 
δε ινσχριο ϖια ιντερνετ. Χονσεθυεντεmεντε, ασ δεmαισ ινσχρι⌡εσ δο χανδιδατο σερο 
αυτοmατιχαmεντε χανχελαδασ, νο χαβενδο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ νεσσε σεντιδο, νεm mεσmο 
θυαντο ◊ ρεστιτυιο δο ϖαλορ παγο α ττυλο δε ταξα δε ινσχριο. 

4.11 Ο ϖαλορ ρεφερεντε αο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο νο σερ〈 δεϖολϖιδο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σαλϖο 
εm χασο δε χανχελαmεντο δο χονχυρσο πορ χονϖενινχια δα Αδmινιστραο Πβλιχα. 

4.12 Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ε/ου παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο δεϖερ〈 σερ mαντιδο εm ποδερ 
δο χανδιδατο ε απρεσενταδο νοσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ ου θυανδο σολιχιταδο. 

4.13 Απ⌠σ α ηοmολογαο δα ινσχριο, νο σερ〈 αχειτα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σολιχιταο δε αλτεραο 
δοσ δαδοσ χοντιδοσ να ινσχριο, σαλϖο εξχε⌡εσ πρεϖιστασ νεστε εδιταλ.  

 

5. DΑ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο  

5.1 Σοmεντε ηαϖερ〈 ισενο δα ταξα δε ινσχριο παρα οσ χανδιδατοσ θυε δεχλαραρεm ε χοmπροϖαρεm 
ηιποσσυφιχινχια εχονmιχα παρα παγαmεντο δα ταξα, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.135, δε 
26 δε ϕυνηο δε 2007, ε δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.593, δε 02 δε ουτυβρο δε 2008. 
5.1.1 Φαρ〈 ϕυσ ◊ ισενο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ο χανδιδατο εχονοmιχαmεντε 

ηιποσσυφιχιεντε θυε εστιϖερ ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο 
Φεδεραλ ‒ Χαδ∨νιχο ε φορ 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.  

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
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5.1.2 Χονσιδερα−σε ρενδα φαmιλιαρ α σοmα δοσ ρενδιmεντοσ βρυτοσ αυφεριδοσ πορ τοδοσ οσ 
mεmβροσ δα φαmλια ε ρενδα φαmιλιαρ περ χαπιτα α διϖισο δα ρενδα φαmιλιαρ πελο τοταλ δε 
ινδιϖδυοσ δα φαmλια. 

5.1.3 Ο χανδιδατο θυε ρεθυερερ α ισενο δεϖερ〈 ινφορmαρ, νο ατο δα ινσχριο, οσ mεσmοσ δαδοσ 
πεσσοαισ θυε φοραm οριγιναλmεντε ινφορmαδοσ αο ργο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ δο Μυνιχπιο 
ρεσπονσ〈ϖελ πελο σευ χαδαστραmεντο νο Χαδ∨νιχο, mεσmο θυε ατυαλmεντε ταισ δαδοσ 
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 ναχιοναλ δο Χαδ∨νιχο. 
Απ⌠σ ο ϕυλγαmεντο δο πεδιδο δε ισενο, ο χανδιδατο ποδερ〈 εφετυαρ α ατυαλιζαο δοσ σευσ 
δαδοσ χαδαστραισ ϕυντο ◊ ΦΓς ατραϖσ δο σιστεmα δε ινσχρι⌡εσ ον−λινε. 

5.1.4 Α ινοβσερϖνχια αο δισποστο νο συβιτεm αντεριορ ποδερ〈 ιmπλιχαρ ο ινδεφεριmεντο δο 
πεδιδο δε ισενο δο χανδιδατο, mεσmο θυε ινσχριτο νο Χαδ∨νιχο, πορ διϖεργνχια εντρε 
οσ δαδοσ χαδαστραισ ινφορmαδοσ ε οσ χονσταντεσ νο βανχο ναχιοναλ δε δαδοσ δο Χαδ∨νιχο. 

5.2 Α ισενο mενχιοναδα νο συβιτεm 5.1 ποδερ〈 σερ σολιχιταδα νο περοδο εντρε 14η00mιν δο δια 
δε 16 δε σετεmβρο δε 2019 ε 16η00mιν δο δια 18 δε σετεmβρο δε 2019, νο mοmεντο δα 
ινσχριο νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 δεϖενδο 
ο χανδιδατο, οβριγατοριαmεντε, ινδιχαρ ο σευ Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ ‒ ΝΙΣ, ατριβυδο πελο 
Χαδ∨νιχο, βεm χοmο δεχλαραρ−σε mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, αχοmπανηαδα δοσ σεγυιντεσ 
δοχυmεντοσ:  

α) χ⌠πια σιmπλεσ δα Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ (ΧΤΠΣ), εσπεχιφιχαmεντε δα π〈γινα 
χοm φοτο ατ α πριmειρα π〈γινα δα ΧΤΠΣ δεστιναδα αο ρεγιστρο δε χοντρατοσ δε τραβαληο, ε ασ 
π〈γινασ χοντενδο ουτρασ ανοτα⌡εσ περτινεντεσ, θυανδο ηουϖερ, δο πρ⌠πριο χανδιδατο ε δε 
χαδα υm δοσ δεmαισ ιντεγραντεσ δο νχλεο φαmιλιαρ, ινχλυσιϖε δοσ θυε νο τενηαm ατινγιδο α 
mαιοριδαδε; 

β) δεχλαραο, νοσ mολδεσ δο Ανεξο ΙΙΙ, παρα τοδοσ οσ ινδιχαδοσ να αλνεα αντεριορ θυε νο 
ποσσυρεm ΧΤΠΣ, ινχλυσιϖε οσ θυε νο τενηαm ατινγιδο α mαιοριδαδε; 

χ)  φορmυλ〈ριο δε ιδεντιφιχαο δα ρενδα δο νχλεο φαmιλιαρ, νοσ τερmοσ δο Ανεξο Ις; ε 
δ) δεχλαραο δε ηιποσσυφιχινχια εχονmιχα, νοσ τερmοσ δο mοδελο χονσταντε δο Ανεξο ς δεστε 

Εδιταλ. 
5.2.1 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ πορ φαξ, χορρειο ελετρνιχο, ϖια ποσταλ, εντρεγυεσ 

πεσσοαλmεντε να σεδε δα ΦΓς ου ουτρασ ϖιασ θυε νο α εξπρεσσαmεντε πρεϖιστα νο συβιτεm 
5.2 δεστε εδιταλ.  

5.2.2 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ α ισενο δεφεριδα, mασ θυε τενηα ρεαλιζαδο ουτρα ινσχριο παγα, 
τερ〈 συα ισενο χανχελαδα. 

5.3 Ο δεφεριmεντο δα ισενο παρα ο χανδιδατο εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντε νο αχαρρεταρ〈, εm 
νενηυmα ηιπ⌠τεσε, α χονχορρνχια δο mεσmο ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ εχονοmιχαmεντε 
ηιποσσυφιχιεντεσ. Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ 
εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ δεϖερ〈 οβσερϖαρ, οβριγατοριαmεντε, οσ προχεδιmεντοσ 
δισποστοσ νο ιτεm 8 δεστε εδιταλ.  

5.4 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο ε νο φορmυλ〈ριο δε ισενο σερο δε ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Ο χανδιδατο θυε πρεσταρ δεχλαρα⌡εσ φαλσασ σερ〈 εξχλυδο δο 
προχεσσο, εm θυαλθυερ φασε δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ε ρεσπονδερ〈 λεγαλmεντε πελασ χονσεθυνχιασ 
δεχορρεντεσ δο σευ ατο.  

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
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5.5 Ο σιmπλεσ πρεενχηιmεντο δοσ δαδοσ νεχεσσ〈ριοσ ε ενϖιο δοσ δοχυmεντοσ παρα α σολιχιταο δα 
ισενο δε ταξα δε ινσχριο νο γαραντε ο βενεφχιο αο ιντερεσσαδο, ο θυαλ εσταρ〈 συϕειτο ◊ αν〈λισε 
ε αο δεφεριmεντο πορ παρτε δα ΦΓς.  

5.6 Ο φατο δε ο χανδιδατο εσταρ παρτιχιπανδο δε αλγυm προγραmα σοχιαλ δο Γοϖερνο Φεδεραλ (Προυνι, 
Φιεσ, Βολσα Φαmλια, ετχ.), ασσιm χοmο ο φατο δε τερ οβτιδο α ισενο εm ουτροσ χερταmεσ, νο 
γαραντε, πορ σι σ⌠, α ισενο δα ταξα δε ινσχριο.  

5.7 Ο νο χυmπριmεντο δε υmα δασ εταπασ φιξαδασ, α φαλτα ου α ινχονφορmιδαδε δε αλγυmα ινφορmαο 
ου δοχυmεντο ε/ου α σολιχιταο απρεσενταδα φορα δο περοδο φιξαδο ιmπλιχαρο α ελιmιναο 
αυτοm〈τιχα δο προχεσσο δε ισενο.  

5.8 Ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο σερ〈 διϖυλγαδο νο 
δια 09 δε ουτυβρο δε 2019, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019, σενδο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο 
αχοmπανηαρ α πυβλιχαο ε τοmαρ χινχια δο σευ χοντεδο.  

5.9 Ο χανδιδατο χυϕο ρεθυεριmεντο δε ισενο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο φορ ινδεφεριδο 
ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε 2 (δοισ) διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε 
αο δα διϖυλγαο δο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ, πορ mειο δε λινκ δισπονιβιλιζαδο νο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 

5.10 Α ρελαο δοσ πεδιδοσ δε ισενο δεφεριδοσ απ⌠σ ρεχυρσο σερ〈 διϖυλγαδα ατ ο δια 23 δε ουτυβρο 
δε 2019, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 

5.11 Οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm σευσ πεδιδοσ δε ισενο ινδεφεριδοσ ποδερο εφετιϖαρ συα ινσχριο 
αχεσσανδο ο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 ε 
ιmπριmινδο ο βολετο παρα παγαmεντο χονφορmε πραζο δεσχριτο νο συβιτεm 4.3 δεστε Εδιταλ.  

5.12 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ πεδιδο δε ισενο ινδεφεριδο ε θυε νο εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε 
ινσχριο να φορmα ε νο πραζο εσταβελεχιδοσ νο συβιτεm αντεριορ, εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε 
εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

 

6. DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ℵΣ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

6.1 Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, ασσιm εντενδιδασ αθυελασ θυε σε ενθυαδραm νασ χατεγοριασ 
δισχριmιναδασ νο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298/99, θυε ρεγυλαmεντα α Λει ν≡ 7.853/89, 
νο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 5.296/2004 ε να Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια (ΣΤϑ), 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. 
6.1.1 Dο τοταλ δε ϖαγασ παρα οσ χαργοσ ε δασ ϖαγασ θυε ϖιερεm α σερ χριαδασ δυραντε ο πραζο δε 

ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, φιχαρο ρεσερϖαδασ 10% (δεζ πορ χεντο) αοσ χανδιδατοσ θυε 
σε δεχλαραρεm πεσσοασ χοm δεφιχινχια, χονφορmε δισποστο να Λει Εσταδυαλ ν≡ 2.298, δε 28 
δε ϕυληο δε 1994, ε να Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 81, δε 31 δε ϕανειρο δε 2012.  

6.1.2 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο συβιτεm 6.1.1 ρεσυλτε νmερο φραχιον〈ριο, 
εστε δεϖερ〈 σερ ελεϖαδο ατ ο πριmειρο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε, δεσδε θυε νο 
υλτραπασσε 20% (ϖιντε πορ χεντο) δασ ϖαγασ, χονφορmε πρεϖιστο νο αρτ. 5≡, ♣ 2°, δα Λει ν≡ 
8.112, δε 1990. 

6.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 mαρχαρ 
α ρεσπεχτιϖα οπο νο λινκ δε ινσχριο ε ενϖιαρ λαυδο mδιχο (ιmαγεm διγιταλιζαδα δο οριγιναλ ου 
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δα χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), νο πραζο δε ινσχριο, ιmπρετεριϖελmεντε, ατραϖσ δε απλιχαο 
εσπεχφιχα νο λινκ δε ινσχριο. 
6.2.1 Ο λαυδο mδιχο δεϖερ〈 ατεσταρ α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα 

ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ ‒ ΧΙD, 
χονφορmε εσπεχιφιχαδο νο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999 ε συασ 
αλτερα⌡εσ, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια, ε χοντερ νοmε, ασσινατυρα ε ΧΡΜ δο 
mδιχο ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα εmισσο. 

6.2.2 Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ νοσ φορmατοσ ΠDΦ, ϑΠΕΓ ε ϑΠΓ, χυϕο 
ταmανηο νο εξχεδα 3 ΜΒ. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ασ δεmαισ οριεντα⌡εσ χοντιδασ 
νο λινκ δε ινσχριο παρα εφετυαρ ο ενϖιο δα δοχυmενταο. 

6.2.3 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ενχαmινηαδοσ πορ mειο διϖερσο δο ινδιχαδο νο συβιτεm 
6.2. 

6.2.4 Α σιmπλεσ ινσχριο δο χανδιδατο χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια ε ο ρεσπεχτιϖο ενϖιο δε 
λαυδο mδιχο νο χονφιγυραm παρτιχιπαο αυτοm〈τιχα δο mεσmο να χονχορρνχια παρα ασ 
ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ϖιστο θυε ο λαυδο mδιχο ενϖιαδο σερ〈 συβmετιδο ◊ αν〈λισε φορmαλ δα 
ΦΓς, θυαντο αοσ θυεσιτοσ δισποστοσ νεστε Εδιταλ.  

6.2.5 Νο χασο δε ινδεφεριmεντο, ο χανδιδατο χονχορρερ〈 σοmεντε ◊σ ϖαγασ δε αmπλα 
χονχορρνχια.  

6.2.6 Α θυαλιφιχαο δο χανδιδατο χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια ου νο, οχορρερ〈 ποστεριορmεντε 
αο ρεσυλταδο φιναλ δο χονχυρσο, νοσ τερmοσ δο συβιτεm 6.8 δεστε εδιταλ. 

6.3 Ο χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια ποδερ〈 ρεθυερερ ατενδιmεντο 
εσπεχιαλ, χονφορmε εστιπυλαδο νο ιτεm 9 δεστε Εδιταλ, ινδιχανδο ασ χονδι⌡εσ δε θυε νεχεσσιτα παρα 
α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

6.4 Α ρελαο δοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm α ινσχριο δεφεριδα παρα χονχορρερ να χονδιο δε πεσσοασ 
χοm δεφιχινχια σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019. 

6.5 Ο χανδιδατο χυϕο πεδιδο δε ινσχριο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια σεϕα ινδεφεριδο 
ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε δοισ διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο 
δα διϖυλγαο δο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ, mεδιαντε ρεθυεριmεντο διριγιδο ◊ ΦΓς πελο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019. 

6.6 Ο χανδιδατο θυε νο ατο δα ινσχριο δεχλαραρ−σε 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 πεσσοασ χοm δεφιχινχια πορ χαργο.  

6.7 Ο χανδιδατο θυε πορϖεντυρα δεχλαραρ ινδεϖιδαmεντε σερ πεσσοα χοm δεφιχινχια, δεϖερ〈, απ⌠σ 
τοmαρ χονηεχιmεντο δα σιτυαο δα ινσχριο νεσσα χονδιο, εντραρ εm χοντατο χοm α ΦΓς πελο 
ε−mαιλ χονχυρσοmπρϕ2019≅φγϖ.βρ σολιχιτανδο α χορρεο δα ινφορmαο, πορ σε τραταρ δε ερρο 
mατεριαλ ε ινχονσιστνχια εφετιϖαδα νο ατο δα ινσχριο.  

6.8 Οσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σε χονϖοχαδοσ παρα α ρεαλιζαο δοσ 
προχεδιmεντοσ πρ−αδmισσιοναισ, δεϖερο σε συβmετερ ◊ περχια mδιχα, θυε φιχαρ〈 α χαργο δε υmα 
εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ, ινστιτυδα πελο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, νοσ 
mολδεσ δα Λει ν≡ 7.853, δε 24 δε ουτυβρο δε 1989, ε δο αρτιγο 5≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 9.508, δε 
24 δε σετεmβρο δe にどなぱ┸ que verificará sobre a condição de cada candidato como ╉pessoa com deficiência╊┸ ou não┻ 
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6.8.1 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ ◊ περχια mδιχα mυνιδοσ δε λαυδο mδιχο να φορmα 
δο συβιτεm 6.2.1 δεστε εδιταλ. 

6.8.2 Α νο οβσερϖνχια δο δισποστο νο συβιτεm 6.8.1 αχιmα, α ρεπροϖαο να περχια mδιχα ου 
ο νο χοmπαρεχιmεντο ◊ περχια αχαρρεταρο α περδα δο διρειτο αοσ θυαντιτατιϖοσ 
ρεσερϖαδοσ αοσ χανδιδατοσ εm ταισ χονδι⌡εσ.  

6.9 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο mαντερ εm σευ ποδερ οσ οριγιναισ δοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ 
διγιταλmεντε θυανδο δα ινσχριο παρα χονχορρνχια ατραϖσ δα ρεσερϖα δε ϖαγασ, ϖιστο θυε, α 
θυαλθυερ τεmπο, α Χοmισσο δε Χονχυρσο δο Μινιστριο Πβλιχο ποδερ〈 ρεθυερερ α απρεσενταο 
δοσ mεσmοσ, ινχλυσιϖε να οχασιο δα περχια mδιχα. 

6.10 Α χοmπατιβιλιδαδε εντρε ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο ε α δεφιχινχια δο χανδιδατο σερ〈 αϖαλιαδα δυραντε 
ο εστ〈γιο προβατ⌠ριο. 

6.11 Ο χανδιδατο θυε πρεσταρ δεχλαρα⌡εσ φαλσασ εm ρελαο ◊ συα δεφιχινχια σερ〈 εξχλυδο δο προχεσσο 
εm θυαλθυερ φασε δεστε Χονχυρσο Πβλιχο ε ρεσπονδερ〈, χιϖιλ ε χριmιναλmεντε, πελασ χονσεθυνχιασ 
δε σευ ατο.  

6.12 O candidato convocado para a perícia médica que não for enquadrado como ╉pessoa com deficiência╊┸ caso seja aprovado nas demais fases┸ continuará figurando apenas na lista de 
χλασσιφιχαο γεραλ.  

6.13 Σε, θυανδο δα χονϖοχαο, νο εξιστιρεm χανδιδατοσ να χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια 
απροϖαδοσ νο Εξαmε Μδιχο Πρ−Αδmισσιοναλ, σερο χονϖοχαδοσ οσ δεmαισ χανδιδατοσ 
απροϖαδοσ, οβσερϖαδα α λισταγεm δε χλασσιφιχαο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ αο χαργο. 

6.14 Απ⌠σ α ινϖεστιδυρα δο χανδιδατο, α δεφιχινχια νο ποδερ〈 σερ αργυιδα παρα ϕυστιφιχαρ πεδιδο δε 
ρεαδαπταο ου αποσενταδορια πορ ινϖαλιδεζ, σαλϖο νοσ χασοσ δε αγραϖαmεντοσ πρεϖιστοσ να 
λεγισλαο. 

 

7. DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΝΕΓΡΟΣ Ε ⊆ΝDΙΟΣ  

7.1 Ο περχεντυαλ δεστιναδο ◊ ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα νεγροσ ε νδιοσ οβεδεχερ〈 αοσ χριτριοσ δισποστοσ 
να Λει Εσταδυαλ ν≡ 6.067, δε 25 δε ουτυβρο δε 2011, ε Ρεσολυο δο ΧΝΜΠ ν≡ 170, δε 13 δε ϕυνηο 
δε 2017.  

7.2 Ποδερο χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ ε νδιοσ αθυελεσ θυε σε 
αυτοδεχλαραρεm πρετοσ, παρδοσ ου νδιοσ νο ατο δα ινσχριο νο χονχυρσο πβλιχο: 
α) νεγροσ, χονφορmε ο θυεσιτο δε χορ ου ραα υτιλιζαδο πελο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε Γεογραφια ε 

Εστατστιχα ‒ ΙΒΓΕ; 
β) νδιοσ, απρεσεντανδο Ρεγιστρο Αδmινιστρατιϖο δε Νασχιmεντο δε Ινδγενα (ΡΑΝΙ), δοχυmεντο 

αδmινιστρατιϖο φορνεχιδο πελα ΦΥΝΑΙ. 
7.2.1 Αοσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm νεγροσ ου νδιοσ, σερ〈 ρεσερϖαδα α χοτα δε 20% (ϖιντε 

πορ χεντο) δασ ϖαγασ πορ χαργο, χονφορmε ο θυαντιτατιϖο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ.  
7.2.2 Α ρεσερϖα δε ϖαγασ σερ〈 δισπονιβιλιζαδα σεmπρε θυε ο νmερο δε ϖαγασ οφερεχιδασ νο 

χονχυρσο φορ ιγυαλ ου συπεριορ α 3 (τρσ).  
7.2.3 Σε δα απλιχαο δο περχεντυαλ δε ρεσερϖα δε ϖαγασ α χανδιδατοσ νεγροσ ε νδιοσ ρεσυλταρ 

νmερο δεχιmαλ ιγυαλ ου mαιορ θυε 0,5 (χινχο δχιmοσ), αδοταρ−σε−〈 ο νmερο ιντειρο 
ιmεδιαταmεντε συπεριορ; σε mενορ θυε 0,5 (χινχο δχιmοσ), ο νmερο ιντειρο 
ιmεδιαταmεντε ινφεριορ.  
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7.3 Παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ παρα νεγροσ ε νδιοσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 mανιφεσταρ, νο φορmυλ〈ριο δε 
ινσχριο, ο δεσεϕο δε παρτιχιπαρ δο χερταmε νεσσα χονδιο, οβσερϖαδο ο περοδο δε ινσχριο 
δισποστο νο ιτεm 4 δεστε εδιταλ.  
7.3.1 Α αυτοδεχλαραο  φαχυλτατιϖα, φιχανδο ο χανδιδατο συβmετιδο ◊σ ρεγρασ γεραισ 

εσταβελεχιδασ παρα ο Χονχυρσο, χασο νο οπτε πελα ρεσερϖα δε ϖαγασ.  
7.3.2 Α ρελαο δοσ χανδιδατοσ να χονδιο δε νεγροσ ου νδιοσ σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο 

ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019. 
7.4 Απ⌠σ α ρεαλιζαο δασ προϖασ εσχριτασ, σερο χονϖοχαδοσ παρα υmα εντρεϖιστα χανδιδατοσ θυε νο 

ατο δα ινσχριο σε δεχλαραραm νεγροσ ε νο φοραm ελιmιναδοσ, νο θυαντιτατιϖο χορρεσπονδεντε α 
10 (δεζ) ϖεζεσ ο νmερο δε ϖαγασ ατριβυδο α χαδα χαργο νεστε Εδιταλ. 
7.4.1 Α χονϖοχαο παρα α εντρεϖιστα οχορρερ〈 πορ mειο δε Εδιταλ πρ⌠πριο, θυε εσταρ〈 δισπονϖελ 

νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 ε σερ〈 
πυβλιχαδο αντεσ δα ηοmολογαο δο χονχυρσο.  

7.4.2 Α εντρεϖιστα δε νεγροσ σερ〈 ρεαλιζαδα να χιδαδε δο Ριο δε ϑανειρο/Ρϑ, πελα Χοmισσο δε 
Χονχυρσο ινστιτυδα πελο ΜΠΡϑ.  

7.4.3 Να εντρεϖιστα σερ〈 ϖεριφιχαδα α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελοσ χανδιδατοσ 
θυε σε αυτοδεχλαραραm νεγροσ, πορ mειο δε αν〈λισε δο φεν⌠τιπο, σενδο ενθυαδραδο χοmο 
νεγρο ο χανδιδατο θυε ασσιm φορ ρεχονηεχιδο πελα mαιορια δοσ mεmβροσ πρεσεντεσ δα 
Χοmισσο mενχιοναδα νο συβιτεm 7.4.2, θυε προφεριρ〈 παρεχερ δεφινιτιϖο α εσσε ρεσπειτο.  

7.4.4 Νο ηαϖερ〈 εντρεϖιστα παρα χανδιδατοσ νδιοσ; 
7.4.5 Dυραντε ο περοδο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο ποδερο σερ ρεαλιζαδασ νοϖασ χονϖοχα⌡εσ 

παρα ασ εντρεϖιστασ, δεσδε θυε σεϕαm χανδιδατοσ θυε νο ατο δα ινσχριο σε δεχλαραραm 
νεγροσ ε νο φοραm ελιmιναδοσ δο χονχυρσο. 

7.5 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ ◊ εντρεϖιστα mυνιδο δο φορmυλ〈ριο δε αυτοδεχλαραο, πυβλιχαδο 
νο στιο δα ΦΓς, α φιm δε σερ χονφρονταδο χοm ο φεν⌠τιπο δεχλαραδο, αλm δε δοχυmεντο δε 
ιδεντιδαδε (οριγιναλ ε χ⌠πια), ε χ⌠πια δα χερτιδο δε νασχιmεντο. Ασ χ⌠πιασ σερο ρετιδασ πελα 
Χοmισσο. 

7.6 Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σοβρε α εντρεϖιστα δε νεγροσ ε απρεσενταο δοσ ρεσπεχτιϖοσ δοχυmεντοσ 
χονσταρο δο Εδιταλ δε χονϖοχαο παρα α εντρεϖιστα. 

7.7 Α νο οβσερϖνχια δο δισποστο νο συβιτεm 7.5 ε/ου α νο απροϖαο δα αν〈λισε δοχυmενταλ 
ρεαλιζαδα αχαρρεταρο α περδα δο διρειτο αο θυαντιτατιϖο ρεσερϖαδο αοσ χανδιδατοσ εm ταισ 
χονδι⌡εσ.  

7.8 Να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο δε δεχλαραο φαλσα, ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ε, σε 
ηουϖερ σιδο νοmεαδο, φιχαρ〈 συϕειτο ◊ νυλιδαδε δε συα νοmεαο ε ποσσε νο χαργο εφετιϖο, απ⌠σ 
προχεδιmεντο αδmινιστρατιϖο νο θυαλ ληε σεϕαm ασσεγυραδοσ ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα, σεm 
πρεϕυζο δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ.  

7.9 Οσ χανδιδατοσ νεγροσ ου νδιοσ, εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ ε πεσσοασ χοm δεφιχινχια 
ποδερο σε ινσχρεϖερ χονχοmιταντεmεντε παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια, αοσ 
εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ ε παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α νεγροσ ε νδιοσ.  
7.9.1 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα ασ ϖαγασ δεστιναδασ α νεγροσ ε νδιοσ ε παρα ασ ρεσερϖαδασ 

◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε/ου παρα ασ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ εχονοmιχαmεντε 
ηιποσσυφιχιεντεσ, χονϖοχαδοσ χονχοmιταντεmεντε πορ mαισ δε υmα ϖια παρα ο προϖιmεντο 
δοσ χαργοσ, δεϖερο mανιφεσταρ οπο πορ υmα δελασ.  

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
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7.9.2 Να ηιπ⌠τεσε δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, χασο οσ χανδιδατοσ νο σε mανιφεστεm 
πρεϖιαmεντε, σερο νοmεαδοσ δεντρο δασ ϖαγασ δεστιναδασ α νεγροσ ε νδιοσ.  

7.9.3 Να ηιπ⌠τεσε δε ο χανδιδατο απροϖαδο ταντο να χονδιο δε νεγρο ου νδιο θυαντο να δε 
δεφιχιεντε σερ χονϖοχαδο πριmειραmεντε παρα ο προϖιmεντο δε ϖαγα δεστιναδα α χανδιδατο 
νεγρο ου νδιο, ου οπταρ πορ εστα να ηιπ⌠τεσε δο συβιτεm 7.9.1, φαρ〈 ϕυσ αοσ mεσmοσ 
διρειτοσ ε βενεφχιοσ ασσεγυραδοσ αο σερϖιδορ χοm δεφιχινχια.  

7.10 Ο χανδιδατο θυε πορϖεντυρα δεχλαραρ ινδεϖιδαmεντε σερ νεγρο ου νδιο, θυανδο δο 
πρεενχηιmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ϖια Ιντερνετ, δεϖερ〈, απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δα 
σιτυαο δα ινσχριο νεσσα χονδιο, εντραρ εm χοντατο χοm α ΦΓς πορ mειο δο ε−mαιλ 
χονχυρσοmπρϕ2019≅φγϖ.βρ ατ ο δια 24 δε ουτυβρο δε 2019, σολιχιτανδο α χορρεο δα 
ινφορmαο, πορ σε τραταρ δε ερρο mατεριαλ ε ινχονσιστνχια εφετιϖαδα νο ατο δα ινσχριο. 

7.11 Ο χανδιδατο χυϕο ενθυαδραmεντο να χονδιο δε νεγρο ου νδιο φορ ινδεφεριδο, ποδερ〈 ιντερπορ 
ρεχυρσο νο πραζο δε δοισ διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δα 
λιστα, mεδιαντε ρεθυεριmεντο ενδερεαδο αο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, πελο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019. 
7.11.1 Ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ ο ινδεφεριmεντο ου θυε νο χοmπαρεχερ ◊ εντρεϖιστα παρα 

ϖεριφιχαο δα χονδιο δε νεγρο, περδερ〈 ο διρειτο αοσ θυαντιτατιϖοσ ρεσερϖαδοσ αοσ 
χανδιδατοσ εm ταισ χονδι⌡εσ, φιγυρανδο απενασ να λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ.  

7.12 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο mαντερ εm σευ ποδερ οσ οριγιναισ δοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ 
διγιταλmεντε θυανδο δα ινσχριο παρα χονχορρνχια ατραϖσ δα ρεσερϖα δε ϖαγασ, ϖιστο θυε, α 
θυαλθυερ τεmπο, α Χοmισσο δε Χονχυρσο δο Μινιστριο Πβλιχο ποδερ〈 ρεθυερερ α απρεσενταο 
δοσ mεσmοσ. 

7.13 Α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ρεσπειταρ〈 οσ χριτριοσ δε αλτερννχια ε δε 
προπορχιοναλιδαδε, θυε χονσιδεραm α ρελαο εντρε ο νmερο τοταλ δε ϖαγασ ε ο νmερο δε ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, αοσ χανδιδατοσ ηιποσσυφιχιεντεσ εχονοmιχαmεντε ε 
αοσ χανδιδατοσ νεγροσ ου νδιοσ.  

7.14 Ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α νεγροσ ε νδιοσ θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ, πορ 
ρεπροϖαο νο χονχυρσο ου πορ νο ενθυαδραmεντο νο προγραmα δε ρεσερϖα δε ϖαγασ, σερο 
πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, χοm εστριτα οβσερϖνχια ◊ ορδεm γεραλ δε 
χλασσιφιχαο. 

 

8. DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΕΧΟΝΟΜΙΧΑΜΕΝΤΕ ΗΙΠΟΣΣΥΦΙΧΙΕΝΤΕΣ 

8.1 Ο περχεντυαλ δεστιναδο ◊ ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ 
οβεδεχερ〈 αοσ χριτριοσ δισποστοσ να Λει Εσταδυαλ ν≡ 7.747, δε 16 δε ουτυβρο δε 2017.  

8.2 Ποδερο χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ αθυελεσ 
θυε σε αυτοδεχλαραρεm εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ νο ατο δα ινσχριο νο χονχυρσο πβλιχο 
ε χοmπροϖαρεm ποσσυιρ ρενδα φαmιλιαρ περ χαπιτα δε ατ mειο σαλ〈ριο mνιmο.  
8.2.1 Αοσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ σερ〈 ρεσερϖαδα α χοτα 

δε 10% (δεζ πορ χεντο) δασ ϖαγασ πορ χαργο, χονφορmε ο θυαντιτατιϖο εσταβελεχιδο νεστε 
Εδιταλ.  

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

8.3 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ 
δεϖερ〈 mαρχαρ α οπο χορρεσπονδεντε νο λινκ δε ινσχριο οβσερϖαδο ο περοδο δε ινσχριο, 
δεχλαρανδο σερ πεσσοα εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντε.  
8.3.1 Α αυτοδεχλαραο δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ  φαχυλτατιϖα, φιχανδο ο χανδιδατο 

συβmετιδο ◊σ ρεγρασ γεραισ εσταβελεχιδασ παρα ινσχριο νο χερταmε, χασο νο οπτε πελα 
ρεσερϖα δε ϖαγασ.  

8.3.2 Νο σερ〈 αχειτα σολιχιταο δε χονχορρνχια ◊ ρεσερϖα δε ϖαγασ ρεθυεριδα πορ φαξ, χορρειο 
ελετρνιχο ου πελοσ Χορρειοσ, βεm χοmο σολιχιταο εξτεmπορνεα.  

8.3.3 Α ρελαο δοσ χανδιδατοσ θυε σε αυτοδεχλαραρεm εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ σερ〈 
διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019. 

8.4 Α ΦΓς ε α Χοmισσο δε Χονχυρσο ινστιτυδα πελο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο 
αναλισαρο α δοχυmενταο φορνεχιδα πελο χανδιδατο αυτοδεχλαραδο ηιποσσυφιχιεντε, 
ενθυαδρανδο−ο χοmο ταλ, χασο χοmπροϖαδο ο ρεθυισιτο δο συβιτεm 8.2.  
8.4.1 Α χονϖοχαο εσπεχφιχα παρα χοmπροϖαο δα χονδιο δε εχονοmιχαmεντε 

ηιποσσυφιχιεντε σερ〈 ρεαλιζαδα οπορτυναmεντε νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019, ρελαχιονανδο οσ δοχυmεντοσ 
χοmπροβατ⌠ριοσ νεχεσσ〈ριοσ, α φορmα ε ο πραζο δε απρεσενταο δοσ mεσmοσ. ⊃ δε 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο ε τοmαρ χινχια δο σευ χοντεδο.  

8.4.2 Ο ρεσυλταδο δα ρεφεριδα αν〈λισε σερ〈 πυβλιχαδο ϕυνταmεντε χοm ο ρεσυλταδο δο χονχυρσο.  
8.4.3 Α νο οβσερϖνχια δο δισποστο νο συβιτεm 8.2 ε/ου α νο απροϖαο να αν〈λισε δοχυmενταλ 

ρεαλιζαδα αχαρρεταρο α περδα δο διρειτο αοσ θυαντιτατιϖοσ ρεσερϖαδοσ αοσ χανδιδατοσ εm 
ταισ χονδι⌡εσ.  

8.5 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ε να δοχυmενταο εξιγιδα να 
χονϖοχαο εσπεχφιχα σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο 
δε δεχλαραο φαλσα, ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ε, σε ηουϖερ σιδο νοmεαδο, φιχαρ〈 
συϕειτο ◊ νυλιδαδε δε συα νοmεαο ε ποσσε νο χαργο εφετιϖο, απ⌠σ προχεδιmεντο αδmινιστρατιϖο 
νο θυαλ ληε σεϕαm ασσεγυραδοσ ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα, σεm πρεϕυζο δε ουτρασ σαν⌡εσ 
χαβϖεισ.  

8.6 Οσ χανδιδατοσ εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ θυε σε ενθυαδρεm εm ουτρασ ηιπ⌠τεσεσ δε 
ρεσερϖα δε ϖαγασ (ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ νεγροσ ε νδιοσ ε/ου πορταδορεσ δε 
δεφιχινχια) ποδερο σε ινσχρεϖερ χονχοmιταντεmεντε παρα τοδασ ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ.  
8.6.1 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα ασ ϖαγασ δεστιναδασ α mαισ δε υm τιπο δε ρεσερϖα δε ϖαγασ, 

χονϖοχαδοσ χονχοmιταντεmεντε παρα ο προϖιmεντο δοσ χαργοσ, δεϖερο mανιφεσταρ οπο 
πορ υmα δελασ πορ οχασιο δα χονϖοχαο.  

8.6.2 Να ηιπ⌠τεσε δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, χασο οσ χανδιδατοσ νο σε mανιφεστεm 
πρεϖιαmεντε, σερο νοmεαδοσ δεντρο δασ ϖαγασ δεστιναδασ α νεγροσ ε νδιοσ; σε εσγοταδασ 
εσσασ, σερο νοmεαδοσ δεντρο δασ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ.  

8.7 Ο χανδιδατο θυε πορϖεντυρα δεχλαραρ−σε ινδεϖιδαmεντε εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντε, θυανδο 
δο πρεενχηιmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ϖια Ιντερνετ, δεϖερ〈, απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο 
δα σιτυαο δα ινσχριο νεσσα χονδιο, εντραρ εm χοντατο χοm α ΦΓς πορ mειο δο ε−mαιλ 
χονχυρσοmπρϕ2019≅φγϖ.βρ παρα α χορρεο δα ινφορmαο, πορ σε τραταρ δε ερρο mατεριαλ ε 
ινχονσιστνχια εφετιϖαδα νο ατο δα ινσχριο.  
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8.8 Ο χανδιδατο χυϕο ενθυαδραmεντο να χονδιο δε εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντε φορ ινδεφεριδο 
απ⌠σ αν〈λισε δοχυmενταλ ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε δοισ διασ τεισ, α χονταρ δο 
πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δα λιστα, πελο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019. 
8.8.1 Ο ινδεφεριmεντο δο χανδιδατο να αφεριο δα χονδιο δε εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντε 

αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αοσ θυαντιτατιϖοσ ρεσερϖαδοσ αοσ χανδιδατοσ εm ταισ 
χονδι⌡εσ, ε ελε φιγυραρ〈 απενασ να λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ.  

8.9 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο mαντερ εm σευ ποδερ οσ οριγιναισ δοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ 
διγιταλmεντε θυανδο δα ινσχριο παρα χονχορρνχια ατραϖσ δα ρεσερϖα δε ϖαγασ, ϖιστο θυε, α 
θυαλθυερ τεmπο, α Χοmισσο δε Χονχυρσο δο Μινιστριο Πβλιχο ποδερ〈 ρεθυερερ α απρεσενταο 
δοσ mεσmοσ. 

8.10 Α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ρεσπειταρ〈 οσ χριτριοσ δε αλτερννχια ε δε 
προπορχιοναλιδαδε, θυε χονσιδεραm α ρελαο εντρε ο νmερο τοταλ δε ϖαγασ ε ο νmερο δε ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, α χανδιδατοσ νεγροσ ε νδιοσ ε α χανδιδατοσ 
εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ.  

8.11 Ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε 
χανδιδατοσ, πορ ρεπροϖαο νο χονχυρσο ου πορ νο ενθυαδραmεντο νο προγραmα δε ρεσερϖα δε 
ϖαγασ, σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, χοm εστριτα οβσερϖνχια ◊ ορδεm 
γεραλ δε χλασσιφιχαο. 

8.12 Α χονχορρνχια ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντεσ νο αχαρρεταρ〈, 
εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, δεφεριmεντο δα ισενο παρα ο χανδιδατο εχονοmιχαmεντε ηιποσσυφιχιεντε. 
Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ οβτερ ισενο δα ταξα δε ινσχριο δεϖερ〈 οβσερϖαρ, οβριγατοριαmεντε, οσ 
προχεδιmεντοσ δισποστοσ νο ιτεm 5 δεστε εδιταλ. 

 

9. DΟ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ ΝΕΧΕΣΣΙDΑDΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ 

9.1 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερ〈 ινδιχαρ, 
νο πραζο δε ινσχριο, νο φορmυλ〈ριο δε σολιχιταο δε ινσχριο, οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ δοσ θυαισ 
νεχεσσιταρ〈 εm χαδα φασε δο Χονχυρσο, ε αινδα ενϖιαρ, ατραϖσ δε απλιχαο εσπεχφιχα νο λινκ δε 
ινσχριο, λαυδο mδιχο (ιmαγεm διγιταλιζαδα δο οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα) θυε ϕυστιφιθυε ο 
ατενδιmεντο εσπεχιαλ σολιχιταδο, χοντενδο νοmε, ασσινατυρα ε ΧΡΜ δο mδιχο ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα 
εmισσο. 

9.2 Α σολιχιταο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε δε 
ραζοαβιλιδαδε. 
9.2.1 Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ νοσ φορmατοσ ΠDΦ, ϑΠΕΓ ε ϑΠΓ, χυϕο 

ταmανηο νο εξχεδα 3 ΜΒ. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ασ δεmαισ οριεντα⌡εσ χοντιδασ 
νο λινκ δε ινσχριο παρα εφετυαρ ο ενϖιο δα δοχυmενταο. 

9.2.3 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ενχαmινηαδοσ πορ mειο διϖερσο δο ινδιχαδο νο συβιτεm 
9.1. 

9.3 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο mαντερ εm σευ ποδερ οσ οριγιναισ δοσ λαυδοσ απρεσενταδοσ παρα 
ρεθυεριmεντο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, ϖιστο θυε, α θυαλθυερ τεmπο, α 
Χοmισσο δε Χονχυρσο ινστιτυδα πελο ΜΠΡϑ ποδερ〈 ρεθυερερ α απρεσενταο δοσ mεσmοσ. 
9.3.1 Ο φορνεχιmεντο δο λαυδο mδιχο ου δο παρεχερ, πορ θυαλθυερ mειο,  δε ρεσπονσαβιλιδαδε 

εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. 

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
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9.3.2 Ο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο ε α ΦΓς νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ 
θυαλθυερ τιπο δε εξτραϖιο θυε ιmπεα α χηεγαδα δο λαυδο ◊ ΦΓς. Ο λαυδο mδιχο ου ο 
παρεχερ τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο ε νο σερ〈 δεϖολϖιδο, ασσιm χοmο νο 
σερο φορνεχιδασ χ⌠πιασ δεσσε λαυδο.  

9.3.3 ςεριφιχαδα φαλσιδαδε εm θυαλθυερ δεχλαραο ε/ου νοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ παρα 
οβτενο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ποδερ−σε−〈 ανυλαρ α 
ινσχριο, ασ προϖασ ε α νοmεαο δο χανδιδατο, α θυαλθυερ τεmπο, mεσmο απ⌠σ ο τρmινο 
δασ εταπασ δο προχεσσο δε σελεο. 

9.4 Α χονχεσσο δε τεmπο αδιχιοναλ, δε σαλα ινδιϖιδυαλ ου δε ρεαλιζαο δε προϖα εm mειο ελετρνιχο 
σοmεντε σερ〈 δεφεριδα χασο ταλ ρεχοmενδαο σεϕα δεχορρεντε δε οριενταο mδιχα εσπεχφιχα 
χοντιδα νο λαυδο mδιχο ενϖιαδο πελο χανδιδατο. Εm νοmε δα ισονοmια εντρε οσ χανδιδατοσ, πορ 
παδρο, σερ〈 χονχεδιδα υmα ηορα α mαισ παρα οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm δεφεριδο ο ατενδιmεντο 
δε τεmπο αδιχιοναλ. 

9.5 Α χανδιδατα θυε τιϖερ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερ〈 σολιχιταρ 
πρεϖιαmεντε ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα ταλ φιm.  
9.5.1 Α χανδιδατα δεϖερ〈 τραζερ υm αχοmπανηαντε, mαιορ δε 18 (δεζοιτο) ανοσ θυε φιχαρ〈 εm 

σαλα ρεσερϖαδα χοm α χριανα ε σερ〈 ο ρεσπονσ〈ϖελ πελα συα γυαρδα. 
9.5.2 Α χανδιδατα θυε νο ατενδερ ο δισποστο νο συβιτεm αντεριορ, νο ποδερ〈 περmανεχερ χοm 

α χριανα νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
9.5.3 Νο ηαϖερ〈 χοmπενσαο δο τεmπο δε αmαmενταο εm φαϖορ δα χανδιδατα.  
9.5.4 Παρα γαραντιρ α απλιχαο δοσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ, α χανδιδατα, δυραντε ο 

περοδο δε αmαmενταο, σερ〈 αχοmπανηαδα πορ υmα φισχαλ, σεm α πρεσενα δο 
ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα.  

9.6 Νοσ χασοσ δε φορα mαιορ, εm θυε σεϕα νεχεσσ〈ριο σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ απ⌠σ α δατα δε 24 
δε ουτυβρο δε 2019, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ διριγιδα αο 
ε−mαιλ χονχυρσοmπρϕ2019≅φγϖ.βρ ϕυνταmεντε χοm οσ δοχυmεντοσ θυε ϕυστιφιχαm σευ πεδιδο, 
φορνεχενδο, ινχλυσιϖε, οσ δαδοσ δε συα ινσχριο. Αο χανδιδατο νεσσα σιτυαο απλιχαm−σε, νο θυε 
χουβερ, ασ δισποσι⌡εσ ε εξιγνχιασ δεστε ιτεm 9 δο εδιταλ.  

9.7 Σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 α 
ρελαο δε χανδιδατοσ θυε τιϖερεm δεφεριδοσ ου ινδεφεριδοσ οσ πεδιδοσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ 
παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
9.7.1 Ο χανδιδατο χυϕο πεδιδο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ φορ ινδεφεριδο ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο 

νο πραζο δε δοισ διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δο 
ρεσυλταδο δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ, mεδιαντε ρεθυεριmεντο διριγιδο ◊ ΦΓς πελο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 

9.7.2 Πορταδορεσ δε δοενασ ινφεχτοχονταγιοσασ θυε νο τιϖερεm χοmυνιχαδο ο φατο ◊ ΦΓς, πορ 
ινεξιστιρ α δοενα να δατα−λιmιτε ρεφεριδα, δεϖερο φαζ−λο πελο ε−mαιλ 
χονχυρσοmπρϕ2019≅φγϖ.βρ το λογο α χονδιο σεϕα διαγνοστιχαδα, δε αχορδο χοm ο 
συβιτεm 9.6 δεστε εδιταλ.  
9.7.2.1 Οσ χανδιδατοσ νεσσα σιτυαο, θυανδο δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, δεϖερο σε 

ιδεντιφιχαρ αο φισχαλ νο πορτο δε εντραδα, mυνιδοσ δε λαυδο mδιχο οριγιναλ ου 
χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο, απλιχανδο−σε, νο θυε χουβερ, ασ δισποσι⌡εσ ε 
εξιγνχιασ δεστε ιτεm 9 δο εδιταλ. 

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
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9.8 Εm νοmε δα σεγυρανα δο Χονχυρσο, ε χονσιδερανδο α ποσσιβιλιδαδε δοσ χανδιδατοσ σερεm 
συβmετιδοσ ◊ δετεχο δε mεταισ δυραντε ασ προϖασ, αθυελεσ θυε, πορ ραζ⌡εσ δε σαδε, φααm υσο 
δε mαρχα−πασσο, πινοσ χιρργιχοσ, απαρεληο αυριχυλαρ, ιmπλαντε χοχλεαρ, mεδιδορ δε γλιχεmια, 
σονδασ, ουτροσ απαρεληοσ διϖερσοσ ου ουτροσ ινστρυmεντοσ mετ〈λιχοσ δεϖερο, πρεϖιαmεντε, 
χοmυνιχαρ α σιτυαο ◊ ΦΓς, νοσ mολδεσ δοσ συβιτενσ 9.1, 9.2, 9.3 ε 9.6 δεστε Εδιταλ, 
χοmπαρεχενδο αο λοχαλ δε ρεαλιζαο δε προϖασ mυνιδοσ δοσ εξαmεσ ε λαυδοσ (οριγιναλ ου χ⌠πια 
αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) θυε χοmπροϖεm ο υσο δε ταισ εθυιπαmεντοσ. 
9.8.1 Νο χασο δε δεσχυmπριmεντο δεστε προχεδιmεντο ου σε φορ ϖεριφιχαδα m〈−φ νο υσο δοσ 

ρεφεριδοσ απαρεληοσ, οσ χανδιδατοσ ποδερο σερ ελιmιναδοσ δο χονχυρσο. 
 

10. DΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ 

10.1 Α προϖα εσχριτα οβϕετιϖα σερ〈 ρεαλιζαδα νοσ mυνιχπιοσ δε Χαβο Φριο, Χαmποσ δοσ Γοψταχαζεσ, 
Dυθυε δε Χαξιασ, Ιταπερυνα, Νιτερ⌠ι, Νοϖα Φριβυργο, Νοϖα Ιγυαυ, Πετρ⌠πολισ, Ριο δε ϑανειρο, 
Τερεσ⌠πολισ ε ςολτα Ρεδονδα, νο εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, νο δια 24 δε νοϖεmβρο δε 2019, δασ 
8η00mιν ◊σ 13η00mιν παρα ρεαλιζαο δασ Προϖασ παρα Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο − ℑρεα: 
Προχεσσυαλ ε Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο − ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα ε νο δια 24 δε νοϖεmβρο δε 
2019, δασ 15η00mιν ◊σ 19η00mιν, παρα ρεαλιζαο δασ Προϖασ παρα Τχνιχο δο Μινιστριο 
Πβλιχο ‒ ℑρεα Αδmινιστρατιϖα ε Οφιχιαλ δο Μινιστριο Πβλιχο.  

10.2 Οσ λοχαισ παρα ρεαλιζαο δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα σερο διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 

10.3 ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ ε ο χοmπαρεχιmεντο νο ηορ〈ριο δετερmιναδο. 

10.4 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ χοm αντεχεδνχια 
mνιmα δε υmα ηορα δο ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο σευ ινχιο.  

10.5 Ασ προϖασ παρα Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα ε παρα Αναλιστα δο Μινιστριο 
Πβλιχο ‒ ℑρεα: Προχεσσυαλ σερο χοmποστασ, χαδα υmα, πορ 100 (χεm) θυεστ⌡εσ, νυmεραδασ 
σεθυενχιαλmεντε, χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ παρα ρεσποστα ε απενασ υmα ρεσποστα χορρετα. 
10.5.1 Χαδα θυεστο ϖαλερ〈 1 (υm) ποντο, σενδο 100 (χεm) ποντοσ α ποντυαο m〈ξιmα οβτιδα 

νασ προϖασ παρα οσ χαργοσ δε Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα ε 
Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: Προχεσσυαλ. 

10.6 Ασ προϖασ παρα Τχνιχο δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα ε Οφιχιαλ δο Μινιστριο 
Πβλιχο σερο χοmποστασ, χαδα υmα, πορ 80 (οιτεντα) θυεστ⌡εσ, νυmεραδασ σεθυενχιαλmεντε, χοm 
5 (χινχο) αλτερνατιϖασ παρα ρεσποστα ε απενασ υmα ρεσποστα χορρετα. 
10.6.1 Χαδα θυεστο ϖαλερ〈 1 (υm) ποντο, σενδο 80 (οιτεντα) ποντοσ α ποντυαο m〈ξιmα οβτιδα 

νασ προϖασ παρα ο χαργο δε Τχνιχο δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα ε Οφιχιαλ 
δο Μινιστριο Πβλιχο. 

10.7 Ασ θυεστ⌡εσ δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα σερο ελαβοραδασ χοm βασε νοσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ 
χονσταντεσ δο Ανεξο Ι δεστε εδιταλ. 
10.7.1 Ασ 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 χονσταντεσ δο Ανεξο 
Ι δεστε Εδιταλ. 

10.7.2 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 

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
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αϖαλιαο νασ προϖασ δο Χονχυρσο, ρεσσαλϖαδο ο δισποστο νο Ανεξο Ι, νοσ χοντεδοσ 
προγραm〈τιχοσ δε Dιρειτο Προχεσσυαλ Χιϖιλ (Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: 
Προχεσσυαλ) ε Νο⌡εσ δε Dιρειτο Προχεσσυαλ (Οφιχιαλ δο Μινιστριο Πβλιχο). 

10.8 Ασ ταβελασ αβαιξο απρεσενταm ασ δισχιπλινασ, ο νmερο δε θυεστ⌡εσ ε ο mνιmο δε αχερτοσ 
ατριβυδοσ α χαδα δισχιπλινα: 

 
ΠΡΟςΑ DΕ ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 

Χαργο Dισχιπλινασ 
Ν≡ δε 

Θυεστ⌡εσ 
Μνιmο δε 

αχερτοσ 

ΠΡΟςΑ DΕ ΑΝΑΛΙΣΤΑ 
DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ 
Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ 
ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ  

ΓΡΥΠΟ Ι 
Λνγυα Πορτυγυεσα 30  

16 θυεστ⌡εσ Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο Ματεm〈τιχο 10 
ΓΡΥΠΟ ΙΙ 

Οργανιζαο δο Μινιστριο Πβλιχο 10 

24 θυεστ⌡εσ 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα 10 
Νο⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο ε 
Χονστιτυχιοναλ 

15 

Αδmινιστραο Γεραλ, 
Αδmινιστραο Πβλιχα ε 
Χονταβιλιδαδε Πβλιχα 

25 

ΤΟΤΑΛ 100  
 

ΠΡΟςΑ DΕ ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ 

Χαργο Dισχιπλινασ 
Ν≡ δε 

Θυεστ⌡εσ 
Μνιmο δε 

αχερτοσ 

ΠΡΟςΑ DΕ ΑΝΑΛΙΣΤΑ 
DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ 
Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ 
ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ 

ΓΡΥΠΟ Ι 
Λνγυα Πορτυγυεσα 30 

16 θυεστ⌡εσ 
Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο Ματεm〈τιχο 10 

ΓΡΥΠΟ ΙΙ 
Οργανιζαο δο Μινιστριο Πβλιχο 10 

24 θυεστ⌡εσ 

Τυτελα Χολετιϖα ε Dιρειτο δα 
Ινφνχια ε ϑυϖεντυδε 

10 

Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο ε Dιρειτο 
Χονστιτυχιοναλ 

10 

Dιρειτο Χιϖιλ ε Dιρειτο Προχεσσυαλ 
Χιϖιλ 

15 

Dιρειτο Πεναλ ε Dιρειτο Προχεσσυαλ 
Πεναλ 

15 

ΤΟΤΑΛ 100  
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ΠΡΟςΑ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 

Χαργο Dισχιπλινασ 
Ν≡ δε 

Θυεστ⌡εσ 
Μνιmο δε 

αχερτοσ 

ΠΡΟςΑ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 
DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ 
Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ 
ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 

ΓΡΥΠΟ Ι 
Λνγυα Πορτυγυεσα 30  

16θυεστ⌡εσ Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο Ματεm〈τιχο 10 
ΓΡΥΠΟ ΙΙ 

Οργανιζαο δο Μινιστριο Πβλιχο  10  
 
16θυεστ⌡εσ 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα 10 
Νο⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο 
ε Χονστιτυχιοναλ 

20 

ΤΟΤΑΛ 80  
 

ΠΡΟςΑ DΕ ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

Χαργο Dισχιπλινασ 
Ν≡ δε 

Θυεστ⌡εσ 
Μνιmο δε 

αχερτοσ 

ΠΡΟςΑ DΕ ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ 
ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

ΓΡΥΠΟ Ι 
Λνγυα Πορτυγυεσα 30 

16θυεστ⌡εσ 
Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο Ματεm〈τιχο 10 

ΓΡΥΠΟ ΙΙ 
Οργανιζαο δο Μινιστριο Πβλιχο  10 

16θυεστ⌡εσ 
Νο⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο 
ε Χονστιτυχιοναλ 

10 

Νο⌡εσ δε Dιρειτο Προχεσσυαλ 20 
ΤΟΤΑΛ 80  

 

10.9 Σερ〈 ατριβυδα νοτα ζερο ◊ θυεστο θυε νο απρεσενταρ νενηυmα ρεσποστα ασσιναλαδα, απρεσενταρ 
εmενδα ου ρασυρα ου χοντιϖερ mαισ δε υmα ρεσποστα ασσιναλαδα. 

10.10 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α ρεσποστα δα θυεστο οβϕετιϖα, υσανδο χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα 
αζυλ ου πρετα, φαβριχαδα εm mατεριαλ τρανσπαρεντε, νο χαρτο δε ρεσποστασ, θυε σερ〈 ο νιχο 
δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο δασ προϖασ. 

10.11 Οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δο πρεενχηιmεντο ινδεϖιδο δο χαρτο δε ρεσποστασ σερο δε ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Σερο χονσιδεραδασ mαρχα⌡εσ ινδεϖιδασ ασ θυε εστιϖερεm εm 
δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ ου χοm ασ ινστρυ⌡εσ δο χαρτο δε ρεσποστασ, χοmο mαρχαο ρασυραδα, 
εmενδαδα ου χοm ο χαmπο δε mαρχαο νο πρεενχηιδο ιντεγραλmεντε. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα 
ηαϖερ〈 συβστιτυιο δο χαρτο δε ρεσποστασ πορ ερρο δο χανδιδατο. 

10.12 Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ, mανχηαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ 
ο σευ χαρτο δε ρεσποστασ, σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε 
ρεαλιζαο δα λειτυρα ⌠πτιχα. 

10.13 Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα χονφερνχια δε σευσ δαδοσ πεσσοαισ, εm εσπεχιαλ σευ νοmε, σευ 
νmερο δε ινσχριο, συα δατα δε νασχιmεντο ε ο νmερο δε σευ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 

10.14 Τοδοσ οσ χανδιδατοσ, αο τερmιναρεm ασ προϖασ, δεϖερο, οβριγατοριαmεντε, εντρεγαρ αο φισχαλ δε 
απλιχαο ο δοχυmεντο θυε σερ〈 υτιλιζαδο παρα α χορρεο δε συα προϖα (χαρτο δε ρεσποστασ). Ο 
χανδιδατο θυε δεσχυmπριρ α ρεγρα δε εντρεγα δεσσε δοχυmεντο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο. 
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10.15 Α ΦΓς διϖυλγαρ〈 α ιmαγεm δο χαρτο δε ρεσποστασ δοσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαρεm α προϖα εσχριτα 
οβϕετιϖα, εξχετο δοσ ελιmιναδοσ να φορmα δεστε Εδιταλ, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019, απ⌠σ α δατα δε διϖυλγαο δο ρεσυλταδο δα 
προϖα εσχριτα οβϕετιϖα. Α ιmαγεm φιχαρ〈 δισπονϖελ πορ ατ 15 (θυινζε) διασ χορριδοσ, χονταδοσ 
δα δατα δε πυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

10.16 Απ⌠σ ο πραζο δετερmιναδο νο συβιτεm αντεριορ, νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε δισπονιβιλιζαο δα 
ιmαγεm δο χαρτο δε ρεσποστασ. 

10.17 Οσ χαδερνοσ δε θυεστ⌡εσ σερο δισπονιβιλιζαδοσ 48 ηορασ απ⌠σ ασ απλιχα⌡εσ δασ προϖασ, νο στιο 
ελετρνιχο δα ΦΓς. 

10.18 Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο να προϖα εσχριτα οβϕετιϖα ο χανδιδατο θυε, χυmυλατιϖαmεντε: 
α) νο οβτιϖερ νοτα ζερο εm θυαλθυερ δισχιπλινα; 
β) αχερταρ, νο mνιmο, 16 θυεστ⌡εσ νο Γρυπο Ι ε αχερταρ, νο mνιmο, 24 θυεστ⌡εσ νο Γρυπο ΙΙ παρα 

Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο‒ ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα; 
χ) αχερταρ, νο mνιmο, 16 θυεστ⌡εσ νο Γρυπο Ι ε αχερταρ, νο mνιmο, 24 θυεστ⌡εσ νο Γρυπο ΙΙ παρα 

Αναλιστα δο Μινιστριο Πβλιχο‒ ℑρεα: Προχεσσυαλ;  
δ) αχερταρ, νο mνιmο, 16 θυεστ⌡εσ νο Γρυπο Ι ε αχερταρ, νο mνιmο, 16 θυεστ⌡εσ νο Γρυπο ΙΙ παρα 

Τχνιχο δο Μινιστριο Πβλιχο ‒ ℑρεα: Αδmινιστρατιϖα; ε  
ε) αχερταρ, νο mνιmο, 16 θυεστ⌡εσ νο Γρυπο Ι ε αχερταρ, νο mνιmο, 16 θυεστ⌡εσ νο Γρυπο ΙΙ παρα 

Οφιχιαλ δο Μινιστριο Πβλιχο. 
10.19 Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ αοσ ρεθυισιτοσ δο συβιτεm 10.18 σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο. 
10.20 Οσ χανδιδατοσ νο ελιmιναδοσ σερο ορδεναδοσ δε αχορδο χοm οσ ϖαλορεσ δεχρεσχεντεσ δασ νοτασ 

φιναισ να προϖα εσχριτα οβϕετιϖα. 
10.21 Παρα γαραντιρ α σεγυρανα νο χερταmε, νο σερ〈 αδmιτιδο πορταρ νασ σαλασ δε απλιχαο δε προϖα 

τελεφονεσ χελυλαρεσ ου θυαλθυερ απαρεληο ρεχεπτορ ε τρανσmισσορ δε ινφορmα⌡εσ. 
10.22 ςισανδο γαραντιρ α λισυρα ε α ιδονειδαδε δο Χονχυρσο, σερο αδοταδοσ οσ προχεδιmεντοσ α σεγυιρ 

εσπεχιφιχαδοσ: 
α) απ⌠σ σερ ιδεντιφιχαδο, νενηυm χανδιδατο ποδερ〈 σε ρετιραρ δα σαλα σεm αυτοριζαο ε 

αχοmπανηαmεντο δα φισχαλιζαο; 
β) σοmεντε απ⌠σ δεχορριδασ δυασ ηορασ ε τριντα mινυτοσ δο ινχιο δα προϖα, ο χανδιδατο ποδερ〈 

εντρεγαρ σευ χαδερνο δε θυεστ⌡εσ δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα ε σευ χαρτο δε ρεσποστασ αο φισχαλ 
δε σαλα, ε ρετιραρ−σε δα σαλα δε προϖα; 

χ) ο χανδιδατο θυε ινσιστιρ εm σαιρ δα σαλα δε προϖα, δεσχυmπρινδο ο αθυι δισποστο, δεϖερ〈 ασσιναρ 
ο Τερmο δε Οχορρνχια, θυε σερ〈 λαϖραδο πελο ρεσπονσ〈ϖελ πελα απλιχαο δα προϖα, δεχλαρανδο 
συα δεσιστνχια δο Χονχυρσο Πβλιχο; 
χ.1) Χασο ο χανδιδατο ρεχυσε−σε α ασσιναρ ο Τερmο δε Οχορρνχια, ο φισχαλ δεϖερ〈 ρεγιστραρ ο 

αχοντεχιδο νο Τερmο δε Οχορρνχια χοληενδο α ασσινατυρα δε δυασ τεστεmυνηασ; 
δ) νο σερ〈 περmιτιδο, σοβ ηιπ⌠τεσε αλγυmα, δυραντε α απλιχαο δα προϖα, ο ρετορνο δο χανδιδατο 

◊ σαλα δε προϖα απ⌠σ τερ−σε ρετιραδο δο ρεχιντο, σεm αυτοριζαο, αινδα θυε πορ θυεστ⌡εσ δε 
σαδε; 

ε) ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 λεϖαρ ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ τριντα mινυτοσ αντεσ δο ηορ〈ριο 
πρεϖιστο παρα τρmινο δα προϖα; 
ε.1) Αο τερmιναρ α προϖα, ο χανδιδατο εντρεγαρ〈, οβριγατοριαmεντε, αο φισχαλ δε σαλα, ο σευ 

χαρτο δε ρεσποστασ ε ο σευ χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, εστε λτιmο ρεσσαλϖαδο ο δισποστο νο 
συβιτεm αχιmα; 

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
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φ) οσ χανδιδατοσ σερο συβmετιδοσ, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, αο σιστεmα δε δετεχο δε 
mεταισ θυανδο δο ινγρεσσο ε δα σαδα δοσ σανιτ〈ριοσ ε αλεατοριαmεντε, α θυαλθυερ mοmεντο, 
δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ;  
φ.1) νο σερ〈 περmιτιδο ο υσο δοσ σανιτ〈ριοσ πορ χανδιδατοσ θυε τενηαm τερmιναδο ασ προϖασ. 

Α εξχλυσιϖο χριτριο δα Χοορδεναο δο λοχαλ, ποδερ〈 σερ περmιτιδο, χασο ηαϕα 
δισπονιβιλιδαδε, ο υσο δε ουτροσ σανιτ〈ριοσ θυε νο εστεϕαm σενδο υσαδοσ παρα ο 
ατενδιmεντο α χανδιδατοσ θυε αινδα εστεϕαm ρεαλιζανδο ασ προϖασ; 

φ.2) εξχεπχιοναλmεντε, πορ ραζ⌡εσ δε σεγυρανα, ουτροσ προχεδιmεντοσ δε ϖιστορια αλm δοσ 
δεσχριτοσ ποδερο σερ ρεαλιζαδοσ εm θυαλθυερ mοmεντο δυραντε α απλιχαο δα προϖα; 

γ) χασο ο χανδιδατο δεσεϕε εφετυαρ θυαλθυερ ρεχλαmαο θυε ϖερσε σοβρε α απλιχαο δασ προϖασ, 
δεϖερ〈 σολιχιταρ αο φισχαλ θυε ρελατε α σιτυαο να ατα δα σαλα εm θυε εστιϖερ ρεαλιζανδο ο 
χονχυρσο, ϕ〈 θυε εστε  ο δοχυmεντο η〈βιλ παρα ο ρεγιστρο δοσ φατοσ ρελεϖαντεσ ϖεριφιχαδοσ 
δυραντε α απλιχαο δασ προϖασ. 

10.23 Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ Μιλιταρεσ, 
πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα, πελοσ Ινστιτυτοσ δε Ιδεντιφιχαο ε πελοσ Χορποσ δε 
Βοmβειροσ Μιλιταρεσ; χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ ⌠ργοσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ 
(ορδενσ, χονσεληοσ ετχ.); πασσαπορτε βρασιλειρο; χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα; χαρτειρασ φυνχιοναισ 
εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαληαm χοmο ιδεντιδαδε; χαρτειρα δε τραβαληο; 
χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο (σοmεντε ο mοδελο χοm φοτο). 
10.23.1 Νο σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χερτιδ⌡εσ δε νασχιmεντο, ΧΠΦ, ττυλοσ 

ελειτοραισ, χαρτειρασ δε mοτοριστα (mοδελο σεm φοτο), χαρτειρασ δε εστυδαντε, χαρτειρασ 
φυνχιοναισ σεm ϖαλορ δε ιδεντιδαδε, νεm δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε/ου 
δανιφιχαδοσ. 

10.23.2 Νο σερ〈 αχειτα χ⌠πια δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, αινδα θυε αυτεντιχαδα, νεm προτοχολο 
δο δοχυmεντο. 

10.23.3 Ο δοχυmεντο απρεσενταδο σοmεντε σερ〈 χονσιδεραδο ϖ〈λιδο σε χονσταρ, δε φορmα ϖισϖελ, 
α ασσινατυρα δε σευ πορταδορ. ⊃ ϖεδαδα α απρεσενταο δε δοχυmεντοσ σεm ασσινατυρα ου que possuam em seu lugar termos como ╉não alfabetizado╊┸ ╉documento infantil╊┸ entre 
ουτροσ. 

10.23.4 Τενδο εm ϖιστα α νεχεσσιδαδε δε ιδεντιφιχαο χιϖιλ δοσ χανδιδατοσ νο απενασ νο ινγρεσσο 
νοσ λοχαισ δε προϖασ χοmο ταmβm δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ε εm ραζο δα 
προιβιο δο υσο δε χελυλαρεσ ε απαρεληοσ ελετρνιχοσ, φιχα ϖεδαδα α απρεσενταο πελο 
χανδιδατο εξχλυσιϖαmεντε δα Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εm mειο ελετρνιχο (ΧΝΗε). 
Παρα φινσ δε ιδεντιφιχαο χιϖιλ, ο χανδιδατο οβριγατοριαmεντε δεϖερ〈 απρεσενταρ 
δοχυmεντο οριγιναλ χοm φοτο ε εm mειο φσιχο, δεντρε αθυελεσ αδmιτιδοσ νο συβιτεm 10.23 
δεστε Εδιταλ. 

10.24 Πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οριγιναλ, να φορmα δεφινιδα νο συβιτεm 10.23 δεστε Εδιταλ, νο ποδερ〈 φαζερ ασ προϖασ ε σερ〈 
αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

10.25 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, νο m〈ξιmο, τριντα διασ αντεσ. Να 
οχασιο, σερ〈 συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, χοmπρεενδενδο χολετα δε δαδοσ, δε ασσινατυρασ 
ε δε ιmπρεσσο διγιταλ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. 
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10.25.1 Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ ταmβm σερ〈 εξιγιδα δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε 
ιδεντιφιχαο συσχιτε δϖιδασ ρελατιϖασ ◊ φισιονοmια ου ◊ ασσινατυρα δο πορταδορ. 

10.26 Παρα α σεγυρανα δοσ χανδιδατοσ ε α γαραντια δα λισυρα δο χερταmε, α ΦΓς προχεδερ〈, χοmο φορmα 
δε ιδεντιφιχαο, ◊ χολετα δα ιmπρεσσο διγιταλ δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ νο δια δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ. 
10.26.1 Α ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα χοmπρεενδερ〈 α χολετα δα ιmπρεσσο διγιταλ δο πολεγαρ 

διρειτο δοσ χανδιδατοσ, mεδιαντε α υτιλιζαο δε mατεριαλ εσπεχφιχο παρα εσσε φιm, αφιξαδο 
εm χαmπο εσπεχφιχο δε σευ χαρτο δε ρεσποστασ (προϖα εσχριτα οβϕετιϖα). 

10.26.2 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα φισιχαmεντε ιmπεδιδο δε περmιτιρ α χολετα δα ιmπρεσσο διγιταλ δο 
πολεγαρ διρειτο, δεϖερ〈 σερ χοληιδα α διγιταλ δο πολεγαρ εσθυερδο ου δε ουτρο δεδο, σενδο 
ρεγιστραδο ο φατο να ατα δε απλιχαο δα ρεσπεχτιϖα σαλα. 

10.27 Νο σερο απλιχαδασ προϖασ εm λοχαλ, δατα ου ηορ〈ριο διφερεντεσ δοσ πρεδετερmιναδοσ εm Εδιταλ 
ου εm χοmυνιχαδο οφιχιαλ. 

10.28 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 περmανεχερ οβριγατοριαmεντε νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ πορ, νο 
mνιmο, δυασ ηορασ ε τριντα mινυτοσ απ⌠σ ο σευ ινχιο, σοβ πενα δε ελιmιναο δο χανδιδατο. 
10.28.1 Οσ τρσ λτιmοσ χανδιδατοσ α τερmιναρεm ασ προϖασ δεϖερο περmανεχερ ϕυντοσ νο ρεχιντο, 

σενδο λιβεραδοσ σοmεντε απ⌠σ οσ τρσ τερεm εντρεγαδο ο mατεριαλ υτιλιζαδο ε τερεm σευσ 
νοmεσ ρεγιστραδοσ να ατα, αλm δε εσταβελεχιδασ συασ ρεσπεχτιϖασ ασσινατυρασ. 

10.28.2 Α ρεγρα δο συβιτεm αντεριορ ποδερ〈 σερ ρελατιϖιζαδα θυανδο σε τραταρ δε χασοσ εξχεπχιοναισ 
νοσ θυαισ ηαϕα νmερο ρεδυζιδο δε χανδιδατοσ αχοmοδαδοσ εm υmα δετερmιναδα σαλα δε 
απλιχαο, χοmο, πορ εξεmπλο, νο χασο δε χανδιδατοσ χοm νεχεσσιδαδεσ εσπεχιαισ θυε 
νεχεσσιτεm δε σαλα εm σεπαραδο παρα α ρεαλιζαο δο χονχυρσο, οπορτυνιδαδε εm θυε ο 
λαχρε δα εmβαλαγεm δε σεγυρανα σερ〈 τεστεmυνηαδο πελοσ mεmβροσ δα εθυιπε δε 
απλιχαο, ϕυνταmεντε χοm ο(σ) χανδιδατο(σ) πρεσεντε(σ) να σαλα δε απλιχαο. 

10.29 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 λεϖαρ χονσιγο ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, αο φιναλ δα προϖα, σε συα σαδα 
οχορρερ νοσ λτιmοσ τριντα mινυτοσ αντεριορεσ αο ηορ〈ριο δετερmιναδο παρα ο τρmινο δα προϖα. 

10.30 Νο ηαϖερ〈, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, προρρογαο δο τεmπο πρεϖιστο παρα α απλιχαο δασ προϖασ εm 
ραζο δο αφασταmεντο δε χανδιδατο δα σαλα δε προϖασ. 
10.30.1 Σε, πορ θυαλθυερ ραζο φορτυιτα, ο χονχυρσο σοφρερ ατρασο εm σευ ινχιο ου νεχεσσιταρ δε 

ιντερρυπο, σερ〈 χονχεδιδο πραζο αδιχιοναλ αοσ χανδιδατοσ δο λοχαλ αφεταδο, δε mοδο θυε 
τενηαm ο τεmπο τοταλ πρεϖιστο νεστε Εδιταλ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ, εm γαραντια ◊ 
ισονοmια δο χερταmε. 

10.30.2 Οσ χανδιδατοσ αφεταδοσ δεϖερο περmανεχερ νο λοχαλ δο χονχυρσο. Dυραντε ο περοδο εm 
θυε εστιϖερεm αγυαρδανδο, παρα φινσ δε ιντερπρεταο δασ ρεγρασ δεστε Εδιταλ, ο τεmπο 
παρα ρεαλιζαο δα προϖα σερ〈 ιντερροmπιδο. 

10.31 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. Ο νο χοmπαρεχιmεντο ιmπλιχαρ〈 α 
ελιmιναο αυτοm〈τιχα δο χανδιδατο. 

10.32 Νο σερ〈 περmιτιδα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ ου α 
υτιλιζαο δε m〈θυινασ χαλχυλαδορασ ε/ου σιmιλαρεσ, λιϖροσ, ανοτα⌡εσ, ργυασ δε χ〈λχυλο, 
ιmπρεσσοσ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ δε χονσυλτα, ινχλυσιϖε χ⌠διγοσ ε/ου λεγισλαο. 

10.33 Σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ο χανδιδατο θυε, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, φορ συρπρεενδιδο 
πορτανδο απαρεληοσ ελετρνιχοσ, ταισ χοmο ιΠοδ, σmαρτπηονε, τελεφονε χελυλαρ, αγενδα ελετρνιχα, 
απαρεληο ΜΠ3 πλαψερ, νοτεβοοκ, ταβλετ, παλmτοπ, πεν δριϖε, ρεχεπτορ, γραϖαδορ, m〈θυινα δε χαλχυλαρ, 
m〈θυινα φοτογρ〈φιχα, χοντρολε δε αλαρmε δε χαρρο ετχ., βεm χοmο ρελ⌠γιο δε θυαλθυερ εσπχιε, 
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⌠χυλοσ εσχυροσ ου θυαισθυερ αχεσσ⌠ριοσ δε χηαπελαρια, ταισ χοmο χηαπυ, βον, γορρο ετχ. ε, αινδα, 
λ〈πισ, λαπισειρα (γραφιτε), χορρετορ λθυιδο ε/ου βορραχηα. Ο χανδιδατο θυε εστιϖερ πορτανδο αλγο 
δεφινιδο ου σιmιλαρ αο δισποστο νεστε συβιτεm δεϖερ〈 ινφορmαρ αο φισχαλ δα σαλα, θυε δετερmιναρ〈 
ο σευ ρεχοληιmεντο εm εmβαλαγεm νο ρευτιλιζ〈ϖελ φορνεχιδα πελοσ φισχαισ, α θυαλ δεϖερ〈 
περmανεχερ λαχραδα δυραντε τοδο ο περοδο δα προϖα, σοβ α γυαρδα δο χανδιδατο. 
10.33.1 Α ΦΓς νο φιχαρ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δε θυαισθυερ δοσ οβϕετοσ συπραχιταδοσ, ε 

ρεχοmενδα θυε οσ mεσmοσ νο σεϕαm λεϖαδοσ νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
10.33.2  Α ΦΓς νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ περδασ ου εξτραϖιοσ δε οβϕετοσ ου δε εθυιπαmεντοσ 

ελετρνιχοσ οχορριδοσ να εντραδα ου να σαδα δοσ λοχαισ δε προϖα, νεm πορ δανοσ α ελεσ 
χαυσαδοσ. 

10.33.3 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, σεϕα ϖεριφιχαδα 
εσσα σιτυαο, ο χανδιδατο σερ〈 ενχαmινηαδο ◊ Χοορδεναο δα υνιδαδε, ονδε δεϖερ〈 
εντρεγαρ α αρmα παρα γυαρδα δεϖιδαmεντε ιδεντιφιχαδα, mεδιαντε τερmο δε αχαυτελαmεντο 
δε αρmα δε φογο, νο θυαλ πρεενχηερ〈 οσ δαδοσ ρελατιϖοσ αο αρmαmεντο. 

10.33.4 Θυανδο δο ινγρεσσο να σαλα δε απλιχαο δε προϖασ, οσ χανδιδατοσ δεϖερο ρεχοληερ τοδοσ 
οσ εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ ε/ου mατεριαισ νο περmιτιδοσ εm ενϖελοπε δε σεγυρανα 
νο ρευτιλιζ〈ϖελ, φορνεχιδο πελο φισχαλ δε απλιχαο, θυε δεϖερ〈 περmανεχερ λαχραδο 
δυραντε τοδα α ρεαλιζαο δασ προϖασ ε σοmεντε ποδερ〈 σερ αβερτο απ⌠σ ο χανδιδατο δειξαρ 
ο λοχαλ δε προϖασ. 

10.33.5 Βολσασ, mοχηιλασ ε ουτροσ περτενχεσ δοσ χανδιδατοσ δεϖερο ιγυαλmεντε περmανεχερ αο 
λαδο ου εmβαιξο δα χαρτειρα/χαδειρα δο χανδιδατο. Τοδοσ οσ mατεριαισ δε εστυδο δεϖερο 
σερ δεϖιδαmεντε γυαρδαδοσ αντεσ δο ινχιο δασ προϖασ, νο ποδενδο εσταρ δε ποσσε δοσ 
χανδιδατοσ θυανδο δο υσο δε σανιτ〈ριοσ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, σοβ πενα δε 
ελιmιναο. 

10.34 Α υτιλιζαο δε απαρεληοσ ελετρνιχοσ  ϖεδαδα εm θυαλθυερ παρτε δο λοχαλ δε προϖασ. Ασσιm, αινδα 
θυε ο χανδιδατο τενηα τερmιναδο συα προϖα ε εστεϕα σε ενχαmινηανδο παρα α σαδα δο λοχαλ, νο 
ποδερ〈 υτιλιζαρ θυαισθυερ απαρεληοσ ελετρνιχοσ, σενδο ρεχοmενδ〈ϖελ θυε α εmβαλαγεm νο 
ρευτιλιζ〈ϖελ φορνεχιδα παρα ο ρεχοληιmεντο δε ταισ απαρεληοσ σοmεντε σεϕα ροmπιδα απ⌠σ α σαδα 
δο χανδιδατο δο λοχαλ δε προϖασ. 

10.35 Ο χανδιδατο θυε δεσχυmπριρ α ρεγρα δο συβιτεm αντεριορ, σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο. 
10.36 Τερ〈 συα προϖα ανυλαδα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε, 

δυραντε α συα ρεαλιζαο: 
α) φορ συρπρεενδιδο δανδο ου ρεχεβενδο αυξλιο παρα α εξεχυο δασ προϖασ;  
β) υτιλιζαρ−σε δε λιϖροσ, m〈θυινασ δε χαλχυλαρ ου εθυιπαmεντο σιmιλαρ, διχιον〈ριο, νοτασ ου 

ιmπρεσσοσ θυε νο φορεm εξπρεσσαmεντε περmιτιδοσ, ου θυε σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο 
χανδιδατο;  

χ) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο απαρεληοσ ελετρνιχοσ ε θυαισθυερ υτενσλιοσ δεσχριτοσ νοσ συβιτενσ 
10.33 ε 10.34; 

δ) νο γυαρδαρ οσ οβϕετοσ εm εmβαλαγεm νο ρευτιλιζ〈ϖελ, χονφορmε ασ ρεγρασ δο συβιτεm 10.34; 
ε) φαλταρ χοm ο δεϖιδο ρεσπειτο παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ προϖασ, 

χοm ασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ου χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ;  
φ) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ νο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου εm 

θυαλθυερ ουτρο mειο; 
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γ) νο εντρεγαρ ο mατεριαλ δασ προϖασ αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο παρα α συα ρεαλιζαο;  
η) αφασταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, σεm ο αχοmπανηαmεντο δε φισχαλ;  
ι) αυσενταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, πορτανδο ο χαρτο δε ρεσποστασ; 
ϕ) δεσχυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ε νο χαρτο δε ρεσποστασ; 
κ) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο ινδεϖιδο; 
λ) υτιλιζαρ−σε ου τενταρ σε υτιλιζαρ δε mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια 

ου δε τερχειροσ, εm θυαλθυερ εταπα δο Χονχυρσο Πβλιχο;  
m) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα;  
ν) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο ανοτα⌡εσ εm παπισ θυε νο οσ περmιτιδοσ;  
ο) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο θυαλθυερ τιπο δε αρmα ε/ου σε νεγαρ α εντρεγαρ α αρmα ◊ 

Χοορδεναο;  
π) νο περmιτιρ σερ συβmετιδο αο δετεχτορ δε mεταλ;  
θ) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ιmπρεσσο διγιταλ νο χαρτο δε ρεσποστασ. 

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

10.38 Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερο φορνεχιδασ, πορ θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε 
απλιχαο δεστασ ε/ου πελασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο σευ χοντεδο ε/ου 
αοσ χριτριοσ δε αϖαλιαο ε δε χλασσιφιχαο. 

10.39 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. 

10.40 Ο δεσχυmπριmεντο δε θυαισθυερ δασ ινστρυ⌡εσ συπραχιταδασ ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο δο χανδιδατο, 
ποδενδο χονστιτυιρ τεντατιϖα δε φραυδε. 

 

11. DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ 

11.1 Α νοτα φιναλ σερ〈 α ποντυαο οβτιδα να προϖα εσχριτα οβϕετιϖα. 
11.2 Α χλασσιφιχαο φιναλ σερ〈 οβτιδα, απ⌠σ οσ χριτριοσ δε δεσεmπατε, χοm βασε να λισταγεm δοσ 

χανδιδατοσ ρεmανεσχεντεσ νο χονχυρσο. 

 

12. DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ 

12.1 Εm χασο δε εmπατε, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α σεσσεντα ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε χονχυρσο, νοσ 

τερmοσ δο αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δο Εστατυτο δο Ιδοσο; 
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα νο Γρυπο ΙΙ; 
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα εm Λνγυα Πορτυγυεσα; ε 
δ) περσιστινδο ο εmπατε, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο mαισ ιδοσο. 
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13. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

13.1 Ο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ ε ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα σερο διϖυλγαδοσ 
νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 

13.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ ε χοντρα ο ρεσυλταδο 
πρελιmιναρ δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα, mενχιοναδοσ νο συβιτεm 13.1, δισπορ〈 δε δοισ διασ τεισ παρα 
φαζ−λο, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δεστεσ. 

13.3 Παρα ρεχορρερ χοντρα ο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα ε ο ρεσυλταδο 
πρελιmιναρ δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 υσαρ φορmυλ〈ριοσ πρ⌠πριοσ, ενχοντραδοσ 
νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 ρεσπειτανδο ασ 
ρεσπεχτιϖασ ινστρυ⌡εσ. 
13.3.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο εm σευ πλειτο. Ρεχυρσο ινχονσιστεντε 

ου ιντεmπεστιϖο σερ〈 λιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 
13.3.2 Ο φορmυλ〈ριο πρεενχηιδο δε φορmα ινχορρετα, χοm χαmποσ εm βρανχο ου φαλτανδο 

ινφορmα⌡εσ σερ〈 αυτοmατιχαmεντε δεσχονσιδεραδο, νο σενδο σεθυερ ενχαmινηαδο ◊ 
Βανχα Εξαmιναδορα δα ΦΓς. 

13.3.3 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα, α Βανχα 
Εξαmιναδορα δα ΦΓς ποδερ〈 mαντερ ο γαβαριτο, αλτερ〈−λο ου ανυλαρ α θυεστο. 

13.3.4 Σε, δο εξαmε δε ρεχυρσο, ρεσυλταρ α ανυλαο δε θυεστο ιντεγραντε δα προϖα εσχριτα 
οβϕετιϖα, α ποντυαο χορρεσπονδεντε α ελα σερ〈 ατριβυδα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ. 

13.3.5 Σε ηουϖερ αλτεραο, πορ φορα δοσ ρεχυρσοσ, δο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δε θυεστο 
ιντεγραντε δε Προϖα εσχριτα οβϕετιϖα, εσσα αλτεραο ϖαλερ〈 παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ, 
ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 

13.3.6 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα εσχριτα οβϕετιϖα, α 
Βανχα Εξαmιναδορα δα ΦΓς ποδερ〈 mαντερ ου αλτεραρ ο ρεσυλταδο διϖυλγαδο. 

13.3.7 Τοδοσ οσ ρεχυρσοσ σερο αναλισαδοσ, ε ασ δεχισ⌡εσ σερο διϖυλγαδασ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 

13.3.8 Νο σερο αχειτοσ ρεχυρσοσ ϖια φαξ, χορρειο ελετρνιχο ου πελοσ Χορρειοσ, ασσιm χοmο φορα 
δο πραζο. 

13.4 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεϖισο δε ρεχυρσο ου ρεχυρσο δε γαβαριτο οφιχιαλ 
δεφινιτιϖο, βεm χοmο χοντρα ο ρεσυλταδο φιναλ δασ προϖασ. 

13.5 Σερ〈 λιmιναρmεντε ινδεφεριδο ο ρεχυρσο χυϕο τεορ δεσρεσπειταρ α Βανχα Εξαmιναδορα. 
 

14. DΑ ΗΟΜΟΛΟΓΑ∩℘Ο Ε DΑ ΝΟΜΕΑ∩℘Ο 

14.1 Ο ρεσυλταδο φιναλ σερ〈 ηοmολογαδο πελο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, mεδιαντε 
πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ, ε διϖυλγαδο να Ιντερνετ νο σιτε δα ΦΓς εm 
ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 

14.2 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερο χονϖοχαδοσ οβεδεχενδο ◊ ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια πορ χαργο, 
οβσερϖαδο ο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ εξιστεντεσ νο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε 
ϑανειρο. 

14.3 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ τερο συα χονϖοχαο πυβλιχαδα νο Dι〈ριο Οφιχιαλ. 
14.4 Ο χανδιδατο, αλm δε ατενδερ αοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ νο ιτεm 3.3 δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈 απρεσενταρ, 

νεχεσσαριαmεντε, ατ ο ατο δα ποσσε, οσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ οριγιναισ ε συασ φοτοχ⌠πιασ σιmπλεσ: 

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
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α) χοmπροϖαντε δε ινσχριο νο ΠΙΣ/ΠΑΣΕΠ, σε ϕ〈 φορ χαδαστραδο; 
β) Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα ‒ ΧΠΦ; 
χ) Χδυλα δε Ιδεντιδαδε; 
δ) Χερτιδο δε Χασαmεντο ου Εσχριτυρα Πβλιχα δε Υνιο Εστ〈ϖελ. Σε ϖιϖο, απρεσενταρ ταmβm α 

Χερτιδο δε βιτο; σε διϖορχιαδο, απρεσενταρ α Αϖερβαο να Χερτιδο δε Χασαmεντο; 
ε) Χερτιδο δε Νασχιmεντο δοσ φιληοσ mενορεσ δε 24 ανοσ; 
φ) Χ⌠πια δα Dεχλαραο δε Βενσ ενχαmινηαδα ◊ Ρεχειτα Φεδεραλ, ρελατιϖα αο λτιmο εξερχχιο φισχαλ; 
γ) Χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια (χοντα δε 〈γυα, λυζ, τελεφονε, χοντα δε γ〈σ ετχ.); 
η) Ττυλο δε Ελειτορ ε Χερτιδο δε Θυιταο Ελειτοραλ εmιτιδα πελο ⌠ργο χοmπετεντε; 
ι) Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα ε/ου Χαρτα−πατεντε παρα χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο χοm ιδαδε ατ 

45 ανοσ; 
ϕ) Ρεγιστρο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δα χατεγορια προφισσιοναλ, θυανδο φορ ο χασο; ε 
κ) 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. 

14.5 Χασο ηαϕα νεχεσσιδαδε, ο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο ποδερ〈 σολιχιταρ ουτροσ 
δοχυmεντοσ χοmπλεmενταρεσ. 

14.6 Ο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα νοmεαο θυε νο σε απρεσενταρ νο λοχαλ ε νοσ πραζοσ εσταβελεχιδοσ 
σερ〈 χονσιδεραδο δεσιστεντε, ιmπλιχανδο συα ελιmιναο δεφινιτιϖα ε α χονϖοχαο δο χανδιδατο 
συβσεθυεντε ιmεδιαταmεντε χλασσιφιχαδο. 

14.7 Ο χανδιδατο απροϖαδο, αο σερ εmποσσαδο, φιχαρ〈 συϕειτο ◊ λεγισλαο ϖιγεντε, θυαλ σεϕα: ο Εστατυτο 
δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, ρεσπεχτιϖο Ρεγυλαmεντο, Λει Εσταδυαλ 
ν≡ 5.891/2011, συασ αλτερα⌡εσ ε νορmασ ρεγυλαmενταρεσ χοmπλεmενταρεσ. 

14.8 Ο χανδιδατο εmποσσαδο, αο εντραρ εm εξερχχιο, φιχαρ〈 συϕειτο αο εστ〈γιο προβατ⌠ριο πελο περοδο 
δε 3 (τρσ) ανοσ, χοmο δετερmινα ο αρτιγο 41 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ. 

14.9 Ο χανδιδατο εmποσσαδο ποδερ〈 εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ινερεντεσ αο χοντεδο οχυπαχιοναλ δο 
χαργο ου ρελατιϖασ ◊ φορmαο/εξπερινχια εσπεχφιχα. 

14.10 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. 

14.11 Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ, νο ατο δα ποσσε, αοσ ρεθυισιτοσ δοσ συβιτενσ 3.3 ε 14.4 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. 
14.11.1 Dα mεσmα φορmα, σερ〈 χονσιδεραδο δεσιστεντε ο χανδιδατο θυε, νο ατο δα ποσσε, ρεχυσαρ α 

ϖαγα θυε ληε φορ δισπονιβιλιζαδα παρα ασσυνο δο χαργο. 
14.12 Οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ σερο χονϖοχαδοσ παρα νοmεαο πορ mειο δε πυβλιχαο νο Dι〈ριο 

Οφιχιαλ ε τελεγραmα ενϖιαδο πελα ΕΧΤ (Εmπρεσα Βρασιλειρα δε Χορρειοσ ε Τελγραφοσ). 
 

15. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

15.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α αχειταο δασ νορmασ χοντιδασ νεστε Εδιταλ ε εm ουτροσ θυε 
ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ. 
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15.2 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο δοσ ατοσ, εδιταισ ε 
χοmυνιχαδοσ οφιχιαισ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο, διϖυλγαδοσ ιντεγραλmεντε νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπσ://ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/mπρϕ2019 ατ α πυβλιχαο δο ρεσυλταδο 
φιναλ ηοmολογαδο, να φορmα δο συβιτεm 14.1 δεστε εδιταλ. 

15.3 Οσ χαναισ δισπονιβιλιζαδοσ παρα ατενδιmεντο σο ο τελεφονε 0800−2834628 ου ο ε−mαιλ 
χονχυρσοmπρϕ2019≅φγϖ.βρ  

15.4 Ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο σερ〈 δε 2 (δοισ) ανοσ, χονταδοσ α παρτιρ δα δατα δε ηοmολογαο 
δο ρεσυλταδο φιναλ, ποδενδο σερ προρρογαδο, α χριτριο δο Μινιστριο Πβλιχο. 

15.5 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ ατυαλιζαδο ο σευ ενδερεο χοm α ΦΓς, ενθυαντο εστιϖερ παρτιχιπανδο 
δο χονχυρσο, ατ α δατα δε διϖυλγαο δο ρεσυλταδο φιναλ, πορ mειο δε ρεθυεριmεντο α σερ ενϖιαδο 
◊ ΦΓς χονχυρσοmπρϕ2019≅φγϖ.βρ 

15.6 Απ⌠σ α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, ασ mυδανασ δε ενδερεο δοσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ 
δεϖερο σερ χοmυνιχαδασ διρεταmεντε ◊ Dιρετορια δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ, ⌠ργο δο Μινιστριο 
Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, ατραϖσ δο φορmυλ〈ριο ελετρνιχο δισπονϖελ νο στιο 
ελετρνιχο οφιχιαλ δο ΜΠΡϑ να ιντερνετ (ωωω.mπρϕ.mπ.βρ να ∀αβα∀ Τρανσπαρνχια>Χονχυρσο 
>Σερϖιδορ>Χονχυρσο 2019). 

15.7 Ασ δεσπεσασ δεχορρεντεσ δα παρτιχιπαο νο Χονχυρσο Πβλιχο, ινχλυσιϖε δεσλοχαmεντο, 
ηοσπεδαγεm ε αλιmενταο, σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ χανδιδατοσ. 

15.8 Νο σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεχλασσιφιχαο (φιναλ δε λιστα) να ηιπ⌠τεσε δε ο χανδιδατο mανιφεσταρ 
δεσιντερεσσε να ϖαγα θυανδο χονϖοχαδο.  

15.9 Α ΦΓς 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. 

15.10 Θυαισθυερ αλτερα⌡εσ νασ ρεγρασ φιξαδασ νεστε Εδιταλ σοmεντε ποδερο σερ φειτασ πορ mειο δε Εδιταλ 
δε Ρετιφιχαο. 

15.11 Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ πελα ΦΓς, εm χονϕυντο χοm ο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο 
Ριο δε ϑανειρο. 

 
Ριο δε ϑανειρο, 12 δε σετεmβρο δε 2019. 

 
ϑοσ Εδυαρδο Χιοτολα Γυσσεm 

Προχυραδορ−Γεραλ δε ϑυστια 
 

 

 

  

http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mprj2019
http://www.mprj.mp.br/
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ΑΝΕΞΟ Ι ‒ ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ 

 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 

 

ΓΡΥΠΟ Ι 

 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Ελεmεντοσ δε χονστρυο δο τεξτο ε σευ σεντιδο: γνερο δο τεξτο (λιτερ〈ριο ε νο λιτερ〈ριο, ναρρατιϖο, 
δεσχριτιϖο ε αργυmεντατιϖο); ιντερπρεταο ε οργανιζαο ιντερνα. Σεmντιχα: σεντιδο ε εmπρεγο δοσ 
ϖοχ〈βυλοσ; χαmποσ σεmντιχοσ; εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ δοσ ϖερβοσ εm πορτυγυσ. Μορφολογια: 
ρεχονηεχιmεντο, εmπρεγο ε σεντιδο δασ χλασσεσ γραmατιχαισ; προχεσσοσ δε φορmαο δε παλαϖρασ; 
mεχανισmοσ δε φλεξο δοσ νοmεσ ε ϖερβοσ. Σινταξε: φρασε, οραο ε περοδο; τερmοσ δα οραο; προχεσσοσ 
δε χοορδεναο ε συβορδιναο; χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; τρανσιτιϖιδαδε ε ρεγνχια δε νοmεσ ε 
ϖερβοσ; παδρ⌡εσ γεραισ δε χολοχαο προνοmιναλ νο πορτυγυσ; mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 
Ορτογραφια. Αχεντυαο γρ〈φιχα. Εmπρεγο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε. Ποντυαο. Ρεεσχριτα δε φρασεσ: 
συβστιτυιο, δεσλοχαmεντο, παραλελισmο; ϖαριαο λινγυστιχα: νορmα χυλτα. Οβσερϖαο: οσ ιτενσ δεστε 
προγραmα σερο χονσιδεραδοσ σοβ ο ποντο δε ϖιστα τεξτυαλ, ου σεϕα, δεϖερο σερ εστυδαδοσ σοβ ο φοχο δε 
συα παρτιχιπαο να εστρυτυραο σιγνιφιχατιϖα δοσ τεξτοσ. 

 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΟ 

Προποσι⌡εσ, ϖαλορ−ϖερδαδε, νεγαο, χονϕυνο, δισϕυνο, ιmπλιχαο, εθυιϖαλνχια, προποσι⌡εσ 
χοmποστασ. Εθυιϖαλνχιασ λ⌠γιχασ. Προβλεmασ δε ραχιοχνιο: δεδυζιρ ινφορmα⌡εσ δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ 
εντρε οβϕετοσ, λυγαρεσ, πεσσοασ ε/ου εϖεντοσ φιχτχιοσ δαδοσ. Dιαγραmασ λ⌠γιχοσ, ταβελασ ε γρ〈φιχοσ. 
Χονϕυντοσ ε συασ οπερα⌡εσ. Νmεροσ νατυραισ, ιντειροσ, ραχιοναισ, ρεαισ ε συασ οπερα⌡εσ. 
Ρεπρεσενταο να ρετα. Υνιδαδεσ δε mεδιδα: διστνχια, mασσα ε τεmπο. Ρεπρεσενταο δε ποντοσ νο 
πλανο χαρτεσιανο. ℑλγεβρα β〈σιχα: εθυα⌡εσ, σιστεmασ ε προβλεmασ δο πριmειρο γραυ. Πορχενταγεm ε 
προπορχιοναλιδαδε διρετα ε ινϖερσα. Σεθυνχιασ, ρεχονηεχιmεντο δε παδρ⌡εσ, προγρεσσ⌡εσ αριτmτιχα ε 
γεοmτριχα. ϑυροσ. Γεοmετρια β〈σιχα: διστνχιασ ε νγυλοσ, πολγονοσ, χιρχυνφερνχια, περmετρο ε 〈ρεα. 
Σεmεληανα ε ρελα⌡εσ mτριχασ νο τρινγυλο ρετνγυλο. Μεδιδασ δε χοmπριmεντο, 〈ρεα, ϖολυmε. 
Πρινχπιοσ δε χονταγεm ε νοο δε προβαβιλιδαδε.  

 

ΓΡΥΠΟ ΙΙ 

 

ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ  

Ο Μινιστριο Πβλιχο να Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988: πρινχπιοσ, γαραντιασ, ϖεδα⌡εσ, εστρυτυρα ε 
φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ; Χονσεληο Ναχιοναλ δο Μινιστριο Πβλιχο − ΧΝΜΠ: νατυρεζα ϕυρδιχα, χοmποσιο, 
⌠ργοσ, ατριβυι⌡εσ ε ρελαο χοm ασ Ινστιτυι⌡εσ χοντρολαδασ; Ινθυριτο Χιϖιλ ε ινϖεστιγαο πεναλ πελο 
Μινιστριο Πβλιχο: ινστρυmεντοσ παρα ο εξερχχιο δασ φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ. Προχεδιmεντο 
ινϖεστιγατ⌠ριο χριmιναλ: ινσταυραο ε τραmιταο, νο mβιτο δο ΜΠΡϑ (Ρεσολυο ΓΠΓϑ 1.678/2011); 
Ρεσολυο ΧΝΜΠ 181/2011.Ινθυριτο χιϖιλ πβλιχο, προχεδιmεντο πρεπαρατ⌠ριο, τερmο δε αϕυσταmεντο 
δε χονδυτα ε αο χιϖιλ πβλιχα, νο mβιτο δο ΜΠΡϑ (Ρεσολυο ν≡ ΓΠΓϑ 2.227/2018; Ρεσολυο ΧΝΜΠ 
ν≡ 23/2007. Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 164/2007. Ινσταυραο ε τραmιταο δα Νοτχια δε Φατο ε δο 
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Προχεδιmεντο Αδmινιστρατιϖο; Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 174/2017. Προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ ϖολταδοσ 
◊ τυτελα δοσ διρειτοσ ινδιϖιδυαισ ινδισπονϖεισ: ινσταυραο ε τραmιταο (Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 
1.778/2012); Οργανιζαο δο Μινιστριο Πβλιχο: Λει ν≡ 8.625/93, Λει Χοmπλεmενταρ Εσταδυαλ ν≡ 
106/03 ε συασ αλτερα⌡εσ; Λει Εσταδυαλ ν≡ 5.891/2011 (Dισπ⌡ε σοβρε ο Θυαδρο Περmανεντε δοσ Σερϖιοσ 
Αυξιλιαρεσ δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο). Εστατυτο δοσ Φυνχιον〈ριοσ Πβλιχοσ Χιϖισ 
δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο (Dεχρετο−Λει ν≡ 220, δε 18 δε ϕυληο δε 1975) ε σευ 
ρεγυλαmεντο (Dεχρετο ν≡ 2479 δε 08 δε mαρο δε 1979). 

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.037, δε 1≡ δε αβριλ δε 2016. Ρεγυλαmεντα, νο mβιτο δο Μινιστριο Πβλιχο δο 
Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, α Λει Εσταδυαλ ν≡ 4.340, δε 27 δε mαιο δε 2004. (χοτα παρα δεφιχιεντεσ νασ 
χοντρατα⌡εσ δο ΜΠΡϑ)  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.058, δε 4 δε αγοστο δε 2016. Ρεγυλαmεντα, νο mβιτο δο Μινιστριο Πβλιχο δο 
Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, ο αρτ. 48, ΙΙΙ, δα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 123/2006. (χοτα παρα ΜΕ ε ΕΠΠ)  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.059, δε 4 δε αγοστο δε 2016. Dισπ⌡ε σοβρε mεδιδασ α σερεm αδοταδασ νασ λιχιτα⌡εσ 
πορ πρεγο, νο mβιτο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ Ν≡ 2.123, δε 5 δε ϕυνηο δε 2017. Εσταβελεχε ασ διρετριζεσ γεραισ παρα α ιmπλανταο δο 
προγραmα πιλοτο δε τελετραβαληο νο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ Ν≡ 2.126, δε 14 δε ϕυνηο δε 2017. Dισπ⌡ε σοβρε ο Μοδελο δε Γοϖερνανα δο 
Πλανεϕαmεντο Εστρατγιχο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.144, δε 23 δε αγοστο δε 2017. Εσταβελεχε νορmασ παρα παδρονιζαο ε χοντρολε δοσ 
σερϖιοσ δε τελεφονια φιξα νο mβιτο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο ε δ〈 ουτρασ 
προϖιδνχιασ. 

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.145, δε 29 δε αγοστο δε 2017. Ρεεστρυτυρα α Σεχρεταρια−Γεραλ δο Μινιστριο Πβλιχο 
ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.189, δε 27 δε φεϖερειρο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε οσ προχεδιmεντοσ δε γεστο 
αδmινιστρατιϖα ρελαχιοναδοσ ◊ απυραο ε ◊ απλιχαο δε σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ ◊σ προπονεντεσ, 
λιχιταντεσ ε χοντραταδασ, νο mβιτο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.198, δε 12 δε αβριλ δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε ο φορνεχιmεντο δε χ⌠πιασ, ιmπρεσσ⌡εσ ε 
mδιασ δε αρmαζεναmεντο ε σοβρε α αυτεντιχαο δε δοχυmεντοσ, προχεσσοσ ε προχεδιmεντοσ νο mβιτο 
δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ Ν≡ 2.245, δε 19 δε σετεmβρο δε 2018. Ινστιτυι ο Dι〈ριο Οφιχιαλ Ελετρνιχο δο Μινιστριο 
Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.264, δε 19 δε δεζεmβρο δε 2018. Dισχιπλινα ο Σιστεmα δε Ρεγιστρο δε Πρεοσ νο 
mβιτο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.273, δε 31 δε ϕανειρο δε 2019. Dισπ⌡ε σοβρε α εστρυτυρα οργνιχα δα Προχυραδορια−
Γεραλ δε ϑυστια ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.289, δε 14 δε ϕυνηο δε 2019. Ρεγυλαmεντα α γεστο ε α υτιλιζαο δοσ ϖεχυλοσ 
οφιχιαισ θυε ιντεγραm α φροτα ◊ δισποσιο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 251, δε 16 δε mαιο δε 2019. Dισπ⌡ε σοβρε α λογστιχα ρεϖερσα δε βενσ ελετροελετρνιχοσ 
νο mβιτο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  
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Πορταρια ΣΓΜΠ ν≡ 308, δε 25 δε ϕυνηο δε 2019. Dισπ⌡ε σοβρε ασ διρετριζεσ δε συστενταβιλιδαδε α σερεm 
οβσερϖαδασ πελοσ ⌠ργοσ ρεθυισιταντεσ δε βενσ, σερϖιοσ ε οβρασ, θυανδο δα ελαβοραο δε τερmοσ δε 
ρεφερνχια ου προϕετοσ β〈σιχοσ.  

Πορταρια ΣΓΜΠ ν≡ 417, δε 25 δε σετεmβρο δε 2017. Dισπ⌡ε σοβρε ασ mεδιδασ α σερεm αδοταδασ παρα α 
ρεαλιζαο δε πεσθυισα δε πρεοσ παρα ασ αθυισι⌡εσ δε βενσ ε χοντρατα⌡εσ δε σερϖιοσ εm γεραλ  

Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 421, δε 27 δε ϕυληο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε α γεστο δε mατεριαισ δε χονσυmο νο 
Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 560, δε 29 δε ουτυβρο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε α γεστο δε βενσ περmανεντεσ νο 
Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ 

Αρθυιϖοσ διγιταισ: δοχυmεντοσ, πλανιληασ, ιmαγενσ, σονσ, ϖδεοσ; πρινχιπαισ παδρ⌡εσ ε χαραχτερστιχασ. 
Αρθυιϖοσ ΠDΦ; Σιστεmα οπεραχιοναλ Wινδοωσ 10 προ: mανιπυλαο δε ϕανελασ, προγραmασ ε αρθυιϖοσ; 
τελασ δε χοντρολε ε mενυσ τπιχοσ; mεχανισmοσ δε αϕυδα; mεχανισmοσ δε βυσχα; Εδιτορεσ δε τεξτο: 
φορmαταο, χονφιγυραο δε π〈γινασ, ιmπρεσσο, ττυλοσ, φοντεσ, ταβελασ, χορρετορεσ ορτογρ〈φιχοσ, 
mανιπυλαο δε φιγυρασ, χαβεαληοσ, ροδαπσ, ανοτα⌡εσ ε ουτρασ φυνχιοναλιδαδεσ δε φορmαταο. 
Χοmανδοσ δε λοχαλιζαο ε συβστιτυιο. Μανιπυλαο δε αρθυιϖοσ: λειτυρα ε γραϖαο; χοντρολε δε 
αλτερα⌡εσ; υσο δε σενηασ παρα προτεο. Φορmατοσ παρα γραϖαο. Ινσερο δε οβϕετοσ. Μαχροσ. 
Ιmπρεσσο. Χριαο ε mανιπυλαο δε φορmυλ〈ριοσ. Ιντεγραο χοm πλανιληασ. ΜΣ Wορδ 2010 ΒΡ ου 
συπεριορ. Πλανιληασ: χριαο, mανιπυλαο δε δαδοσ, φ⌠ρmυλασ, χ⌠πια ε ρεχορτε δε δαδοσ, φορmαταο δε 
δαδοσ ε ουτρασ φυνχιοναλιδαδεσ παρα οπεραο. Μανιπυλαο δε αρθυιϖοσ: λειτυρα ε γραϖαο. Ιντεγραο 
χοm ουτρασ πλανιληασ. Φιλτροσ. Ορδεναο. Μαχροσ. Χοντρολε δε εξιβιο. Ρεχυρσοσ παρα ιmπρεσσο. 
Ιmπορταο ε εξπορταο δε δαδοσ. Χοντρολε δε αλτερα⌡εσ. Προτεο δε δαδοσ ε πλανιληασ. ΜΣ Εξχελ 2010 
ΒΡ ου συπεριορ; Ιντερνετ: χονχειτοσ γεραισ ε φυνχιοναmεντο. Ενδερεαmεντο δε ρεχυρσοσ. Ναϖεγαο 
σεγυρα: χυιδαδοσ νο υσο δα Ιντερνετ; αmεαασ; υσο δε σενηασ ε χριπτογραφια; τοκενσ ε ουτροσ δισποσιτιϖοσ 
δε σεγυρανα; σενηασ φραχασ ε φορτεσ; Ναϖεγαδορεσ (βροωσερσ) ε συασ πρινχιπαισ φυν⌡εσ. Σιτεσ ε λινκσ; 
mεχανισmοσ δε βυσχα να ιντερνετ; Τρανσφερνχια δε αρθυιϖοσ ε δαδοσ: υπλοαδ, δοωνλοαδ, βανδα, 
ϖελοχιδαδεσ δε τρανσmισσο. 

 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ε ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ 

Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο − Πρινχπιοσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο. Ατοσ Αδmινιστρατιϖοσ Ποδερεσ 
αδmινιστρατιϖοσ. Αδmινιστραο Dιρετα ε Ινδιρετα. Χοντρατοσ Αδmινιστρατιϖοσ. Λιχιτα⌡εσ. Λει ν≡ 
8.666/93. Σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ, χριmεσ ε πενασ πρεϖιστοσ να Λει ν≡ 8.666/93. Ρεγιmε Dιφερενχιαδο 
δε Χοντρατα⌡εσ Πβλιχασ. Παρχεριασ ςολυντ〈ριασ: Λει ν≡ 13.019/2014; Προχεσσο αδmινιστρατιϖο. Αγεντεσ 
Πβλιχοσ. Ιντερϖενο δο Εσταδο σοβρε α προπριεδαδε πριϖαδα. Βενσ πβλιχοσ. Σερϖιοσ Πβλιχοσ. 
Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ δο Εσταδο. Χοντρολε δα Αδmινιστραο Πβλιχα. Μανδαδο δε Σεγυρανα. 
Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα; Λει ν≡ 12.846/2013 ‒ Λει Αντιχορρυπο; Χ⌠διγο Πεναλ: δοσ χριmεσ 
πρατιχαδοσ πορ φυνχιον〈ριο πβλιχο χοντρα α αδmινιστραο εm γεραλ; δοσ χριmεσ χοντρα ασ φινανασ 
πβλιχασ. 

Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ − Χονστιτυιο (χονχειτοσ, χλασσιφιχαο ε συπρεmαχια); ιντερπρεταο δο τεξτο 
χονστιτυχιοναλ; πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ; διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ; οργανιζαο πολτιχο−
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αδmινιστρατιϖα ε χοmπετνχιασ δοσ εντεσ φεδεραδοσ; Αδmινιστραο Πβλιχα ε σερϖιδορεσ πβλιχοσ; οσ 
Ποδερεσ Λεγισλατιϖο, Εξεχυτιϖο ε ϑυδιχι〈ριο, ο Μινιστριο Πβλιχο ε ασ δεmαισ φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϕυστια; 
φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα ε οραmεντ〈ρια; χοντρολε δε χονστιτυχιοναλιδαδε; ορδεm εχονmιχα ε 
φινανχειρα. 

 

ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΓΕΡΑΛ/ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ Ε ΧΟΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ Π∨ΒΛΙΧΑ 

Αδmινιστραο γεραλ ‒ Χονχειτοσ ε πρινχπιοσ φυνδαmενταισ εm Αδmινιστραο. Φυν⌡εσ δα 
Αδmινιστραο. Χοντρολε αδmινιστρατιϖο ε ινδιχαδορεσ δε δεσεmπενηο. Χοmπορταmεντο οργανιζαχιοναλ. 
Λιδερανα. Τραβαληο εm εθυιπε. Χοmυνιχαο. Μοτιϖαο. Νεγοχιαο. Γεστο εστρατγιχα. Προχεσσο δε 
πλανεϕαmεντο. Πλανεϕαmεντο εστρατγιχο. Βαλανχεδ Σχορεχαρδ. Γεστο εστρατγιχα δε πεσσοασ. Γεστο πορ 
χοmπετνχιασ. Αϖαλιαο δο δεσεmπενηο ηυmανο. Τρειναmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο. Αυδιτορια δε 
ρεχυρσοσ ηυmανοσ. Γεστο δε προχεσσοσ: αν〈λισε δε προχεσσοσ; χαδεια δε ϖαλορ; δεσενηο δε προχεσσοσ; 
οργανογραmασ; εστρυτυρασ οργανιζαχιοναισ. Γεστο δε προϕετοσ: προϕετοσ χοmο ινστρυmεντο δε αο 
εστρατγιχα; χιχλο δε προϕετοσ; Γεστο δα ινφορmαο ε δο χονηεχιmεντο. Προχεσσο δεχισ⌠ριο: φερραmεντασ 
ε τχνιχασ δε αποιο ◊ δεχισο; ηευρστιχασ; τιποσ δε δεχισ⌡εσ; σολυο δε προβλεmασ. Αδmινιστραο δε 
mατεριαισ. 
 
Αδmινιστραο Πβλιχα ‒ Οργανιζαο Γοϖερναmενταλ Βρασιλειρα; Πρινχπιοσ δα αδmινιστραο πβλιχα; 
Παραδιγmασ δα αδmινιστραο πβλιχα ε ρεφορmασ αδmινιστρατιϖασ: αδmινιστραο πβλιχα βυροχρ〈τιχα; 
εσταδο δο βεm−εσταρ σοχιαλ; α νοϖα γεστο πβλιχα ε νεω πυβλιχ mαναγεmεντ; πρινχπιοσ; φυνδαmεντοσ 
δε γοϖερνανα πβλιχα. Πολτιχασ Πβλιχασ: φορmυλαο ε αϖαλιαο δε πολτιχασ πβλιχασ; Εσταδο ε πολτιχασ 
πβλιχασ; ο προχεσσο δε πολτιχα πβλιχα; αρρανϕοσ ινστιτυχιοναισ ε πολτιχα πβλιχα. Πλανεϕαmεντο πβλιχο: 
πλανοσ; προγραmασ δε γοϖερνο; προχεσσο οραmεντ〈ριο; Πλανο Πλυριανυαλ ‒ ΠΠΑ; Λει δε Dιρετριζεσ 
Οραmεντ〈ριασ ‒ ΛDΟ; Λει Οραmεντ〈ρια Ανυαλ ‒ ΛΟΑ. Φλεξιβιλιζαο δα αο εσταταλ: παρχεριασ πβλιχο−
πριϖαδασ; χονσ⌠ρχιοσ; τερχειριζαο; ρεδεσ ε παρχεριασ χοm οργανιζα⌡εσ δα σοχιεδαδε χιϖιλ. Μυδανασ 
ινστιτυχιοναισ: χονσεληοσ; οργανιζα⌡εσ σοχιαισ; οργανιζα⌡εσ δα σοχιεδαδε χιϖιλ δε ιντερεσσε πβλιχο 
(ΟΣΧΙΠ); αγνχια ρεγυλαδορα; αγνχια εξεχυτιϖα; χεντραλιζαο ϖερσυσ δεσχεντραλιζαο. Γοϖερνανα: 
πρινχπιοσ δα γοϖερνανα; φυνδαmεντοσ ε γοϖερνανα πβλιχα; γοϖερναβιλιδαδε; αχχουνταβιλιτψ. 
Εστρατγια εm Οργανιζα⌡εσ Πβλιχασ: χονχειτοσ χεντραισ εm πλανεϕαmεντο; χινχο τιποσ δε εστρατγια; 
προχεσσο εστρατγιχο; εστρατεγιστασ ε γερεντεσ; τρανσφορmαο ε mυδανα εστρατγιχα. Γεστο πορ 
ρεσυλταδοσ νο σετορ πβλιχο: mετοδολογιασ δε γεστο; αϖαλιαο δε προγραmασ ε προϕετοσ πβλιχοσ; 
ινδιχαδορεσ δε δεσεmπενηο. 

 

Χονταβιλιδαδε Πβλιχα ‒ Χονταβιλιδαδε Απλιχαδα αο Σετορ Πβλιχο − Νο⌡εσ Γεραισ: χονχειτο, οβϕετο, 
χαmπο δε απλιχαο ε αβρανγνχια, ρεγιmεσ χοντ〈βεισ, σιστεmασ δε χοντασ: οραmεντ〈ριο, πατριmονιαλ ε 
χοντρολε; Πλανο δε Χοντασ Απλιχαδο αο Σετορ Πβλιχο; Νορmασ Βρασιλειρασ δε Χονταβιλιδαδε Απλιχαδασ αο 
Σετορ Πβλιχο απροϖαδασ πελο Χονσεληο Φεδεραλ δε Χονταβιλιδαδε; Οραmεντο πβλιχο να Χονστιτυιο 
Φεδεραλ − χονχειτοσ, διρετριζεσ ε πρινχπιοσ οραmεντ〈ριοσ; Μτοδοσ, τχνιχασ ε ινστρυmεντοσ δο 
οραmεντο πβλιχο; Χιχλο οραmεντ〈ριο (ελαβοραο δα προποστα, δισχυσσο, ϖοταο ε απροϖαο δα λει 
δε οραmεντο, εξεχυο ε αϖαλιαο); Προχεσσο δε πλανεϕαmεντο οραmεντ〈ριο (Πλανο Πλυριανυαλ, Λει δε 
Dιρετριζεσ Οραmεντ〈ριασ ε Λει Οραmεντ〈ρια Ανυαλ); Χρδιτοσ αδιχιοναισ (συπλεmενταρεσ, εσπεχιαισ ε 
εξτραορδιν〈ριοσ); Εξεχυο οραmεντ〈ρια ε φινανχειρα; Προγραmαο δε δεσεmβολσο ε mεχανισmοσ 
ρετιφιχαδορεσ δο οραmεντο. Λει ν≡ 4.320/1964; Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 101/2000 (Λει δε 
Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ); Μανυαλ δε Χονταβιλιδαδε Απλιχαδα αο Σετορ Πβλιχο − 8♠ εδιο; Μανυαλ δε 
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Dεmονστρατιϖοσ Φισχαισ − 9♠ Εδιο − Παρτε Ις − Ρελατ⌠ριο δε Γεστο Φισχαλ; Ρεχειτα Πβλιχα. Ρεχειτα 
Οραmεντ〈ρια ε εξτραοραmεντ〈ρια; Χονχειτυαο, χλασσιφιχαο ε εστ〈γιοσ δα ρεχειτα οραmεντ〈ρια; 
Χλασσιφιχαο δα ρεχειτα πβλιχα: ινστιτυχιοναλ, πορ χατεγοριασ εχονmιχασ, πορ φοντεσ; Dϖιδα ατιϖα; 
Dεσπεσα Πβλιχα; Dεσπεσα Οραmεντ〈ρια ε εξτραοραmεντ〈ρια; Χονχειτυαο, χλασσιφιχαο ε εστ〈γιοσ δα 
δεσπεσα οραmεντ〈ρια; Χλασσιφιχαο δα δεσπεσα πβλιχα: ινστιτυχιοναλ, φυνχιοναλ, προγραm〈τιχα, πορ 
νατυρεζα; Ρεστοσ α παγαρ; Dεσπεσα δε εξερχχιοσ αντεριορεσ; Συπριmεντο δε φυνδοσ (ρεγιmε δε 
αδιανταmεντο). 

 

ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ 

 

ΓΡΥΠΟ Ι 

 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Ελεmεντοσ δε χονστρυο δο τεξτο ε σευ σεντιδο: γνερο δο τεξτο (λιτερ〈ριο ε νο λιτερ〈ριο, ναρρατιϖο, 
δεσχριτιϖο ε αργυmεντατιϖο); ιντερπρεταο ε οργανιζαο ιντερνα. Σεmντιχα: σεντιδο ε εmπρεγο δοσ 
ϖοχ〈βυλοσ; χαmποσ σεmντιχοσ; εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ δοσ ϖερβοσ εm πορτυγυσ. Μορφολογια: 
ρεχονηεχιmεντο, εmπρεγο ε σεντιδο δασ χλασσεσ γραmατιχαισ; προχεσσοσ δε φορmαο δε παλαϖρασ; 
mεχανισmοσ δε φλεξο δοσ νοmεσ ε ϖερβοσ. Σινταξε: φρασε, οραο ε περοδο; τερmοσ δα οραο; προχεσσοσ 
δε χοορδεναο ε συβορδιναο; χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; τρανσιτιϖιδαδε ε ρεγνχια δε νοmεσ ε 
ϖερβοσ; παδρ⌡εσ γεραισ δε χολοχαο προνοmιναλ νο πορτυγυσ; mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 
Ορτογραφια. Αχεντυαο γρ〈φιχα. Εmπρεγο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε. Ποντυαο. Ρεεσχριτα δε φρασεσ: 
συβστιτυιο, δεσλοχαmεντο, παραλελισmο; ϖαριαο λινγυστιχα: νορmα χυλτα. Οβσερϖαο: οσ ιτενσ δεστε 
προγραmα σερο χονσιδεραδοσ σοβ ο ποντο δε ϖιστα τεξτυαλ, ου σεϕα, δεϖερο σερ εστυδαδοσ σοβ ο φοχο δε 
συα παρτιχιπαο να εστρυτυραο σιγνιφιχατιϖα δοσ τεξτοσ. 

 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΟ 

Προποσι⌡εσ, ϖαλορ−ϖερδαδε, νεγαο, χονϕυνο, δισϕυνο, ιmπλιχαο, εθυιϖαλνχια, προποσι⌡εσ 
χοmποστασ. Εθυιϖαλνχιασ λ⌠γιχασ. Προβλεmασ δε ραχιοχνιο: δεδυζιρ ινφορmα⌡εσ δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ 
εντρε οβϕετοσ, λυγαρεσ, πεσσοασ ε/ου εϖεντοσ φιχτχιοσ δαδοσ. Dιαγραmασ λ⌠γιχοσ, ταβελασ ε γρ〈φιχοσ. 
Χονϕυντοσ ε συασ οπερα⌡εσ. Νmεροσ νατυραισ, ιντειροσ, ραχιοναισ, ρεαισ ε συασ οπερα⌡εσ. 
Ρεπρεσενταο να ρετα. Υνιδαδεσ δε mεδιδα: διστνχια, mασσα ε τεmπο. Ρεπρεσενταο δε ποντοσ νο 
πλανο χαρτεσιανο. ℑλγεβρα β〈σιχα: εθυα⌡εσ, σιστεmασ ε προβλεmασ δο πριmειρο γραυ. Πορχενταγεm ε 
προπορχιοναλιδαδε διρετα ε ινϖερσα. Σεθυνχιασ, ρεχονηεχιmεντο δε παδρ⌡εσ, προγρεσσ⌡εσ αριτmτιχα ε 
γεοmτριχα. ϑυροσ. Γεοmετρια β〈σιχα: διστνχιασ ε νγυλοσ, πολγονοσ, χιρχυνφερνχια, περmετρο ε 〈ρεα. 
Σεmεληανα ε ρελα⌡εσ mτριχασ νο τρινγυλο ρετνγυλο. Μεδιδασ δε χοmπριmεντο, 〈ρεα, ϖολυmε. 
Πρινχπιοσ δε χονταγεm ε νοο δε προβαβιλιδαδε.  
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ΓΡΥΠΟ ΙΙ 

 

ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ  

Ο Μινιστριο Πβλιχο να Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988: πρινχπιοσ, γαραντιασ, ϖεδα⌡εσ, εστρυτυρα ε 
φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ; Χονσεληο Ναχιοναλ δο Μινιστριο Πβλιχο − ΧΝΜΠ: νατυρεζα ϕυρδιχα, χοmποσιο, 
⌠ργοσ, ατριβυι⌡εσ ε ρελαο χοm ασ Ινστιτυι⌡εσ χοντρολαδασ; Ινθυριτο Χιϖιλ ε ινϖεστιγαο πεναλ πελο 
Μινιστριο Πβλιχο: ινστρυmεντοσ παρα ο εξερχχιο δασ φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ. Προχεδιmεντο 
ινϖεστιγατ⌠ριο χριmιναλ: ινσταυραο ε τραmιταο, νο mβιτο δο ΜΠΡϑ (Ρεσολυο ΓΠΓϑ 1.678/2011); 
Ρεσολυο ΧΝΜΠ 181/2011.Ινθυριτο χιϖιλ πβλιχο, προχεδιmεντο πρεπαρατ⌠ριο, τερmο δε αϕυσταmεντο 
δε χονδυτα ε αο χιϖιλ πβλιχα, νο mβιτο δο ΜΠΡϑ (Ρεσολυο ν≡ ΓΠΓϑ 2.227/2018; Ρεσολυο ΧΝΜΠ 
ν≡ 23/2007. Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 164/2007. Ινσταυραο ε τραmιταο δα Νοτχια δε Φατο ε δο 
Προχεδιmεντο Αδmινιστρατιϖο; Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 174/2017. Προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ ϖολταδοσ 
◊ τυτελα δοσ διρειτοσ ινδιϖιδυαισ ινδισπονϖεισ: ινσταυραο ε τραmιταο (Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 
1.778/2012); Οργανιζαο δο Μινιστριο Πβλιχο: Λει ν≡ 8.625/93, Λει Χοmπλεmενταρ Εσταδυαλ ν≡ 
106/03 ε συασ αλτερα⌡εσ; Λει Εσταδυαλ ν≡ 5.891/2011 (Dισπ⌡ε σοβρε ο Θυαδρο Περmανεντε δοσ Σερϖιοσ 
Αυξιλιαρεσ δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο).Εστατυτο δοσ Φυνχιον〈ριοσ Πβλιχοσ Χιϖισ 
δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο (Dεχρετο−Λει ν≡ 220, δε 18 δε ϕυληο δε 1975) ε σευ 
ρεγυλαmεντο (Dεχρετο ν≡ 2479 δε 08 δε mαρο δε 1979). 

Ρεσολυο ΓΠΓϑ Ν≡ 2.123, δε 5 δε ϕυνηο δε 2017. Εσταβελεχε ασ διρετριζεσ γεραισ παρα α ιmπλανταο δο 
προγραmα πιλοτο δε τελετραβαληο νο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.145, δε 29 δε αγοστο δε 2017 Ρεεστρυτυρα α Σεχρεταρια−Γεραλ δο Μινιστριο Πβλιχο 
ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.198, δε 12 δε αβριλ δε 2018 Dισπ⌡ε σοβρε ο φορνεχιmεντο δε χ⌠πιασ, ιmπρεσσ⌡εσ ε 
mδιασ δε αρmαζεναmεντο ε σοβρε α αυτεντιχαο δε δοχυmεντοσ, προχεσσοσ ε προχεδιmεντοσ νο mβιτο 
δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ Ν≡ 2.245, δε 19 δε σετεmβρο δε 2018. Ινστιτυι ο Dι〈ριο Οφιχιαλ Ελετρνιχο δο Μινιστριο 
Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.273, δε 31 δε ϕανειρο δε 2019. Dισπ⌡ε σοβρε α εστρυτυρα οργνιχα δα Προχυραδορια−
Γεραλ δε ϑυστια ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ.  

Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 421, δε 27 δε ϕυληο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε α γεστο δε mατεριαισ δε χονσυmο νο 
Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο.  

Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 560, δε 29 δε ουτυβρο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε α γεστο δε βενσ περmανεντεσ νο 
Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 

 

ΤΥΤΕΛΑ ΧΟΛΕΤΙςΑ Ε DΙΡΕΙΤΟ DΑ ΙΝΦℜΝΧΙΑ Ε ϑΥςΕΝΤΥDΕ 

Τυτελα Χολετιϖα − Dιρειτοσ mετα ινδιϖιδυαισ. Dιρειτοσ ε ιντερεσσεσ ηοmογνεοσ, χολετιϖοσ ε διφυσοσ. 
Λεγιτιmαδοσ χολετιϖοσ. Ινστρυmεντοσ εξτραϕυδιχιαισ χολετιϖοσ. Προχεσσο χολετιϖο. Ιντεγραο νορmατιϖα. 
Χονστιτυιο Φεδεραλ, λεισ εσπεχιαισ ε ο Νοϖο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Χιϖιλ; Αο Χιϖιλ Πβλιχα. Τυτελα 
Πρεϖεντιϖα. Τυτελα χαυτελαρ. Μανδαδο δε σεγυρανα. Μανδαδο δε ινϕυνο. Αο ποπυλαρ. Αο χιϖιλ 
πβλιχα πορ ατο δε ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα; Ινθυριτο Χιϖιλ. Ρεσολυο ΧΝΜΠ 23/2007 ε αλτερα⌡εσ; 
Αυτο χοmποσιο. Ρεσολυο ΧΝΜΠ 118/2014. Λει Ναχιοναλ δε Μεδιαο ε ο Νοϖο Χ⌠διγο δε Προχεσσο 



 

 

  ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΡΙΟ DΕ ϑΑΝΕΙΡΟ 

ΠΡΟΧΥΡΑDΟΡΙΑ−ΓΕΡΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α 
ΕDΙΤΑΛ 
 

 

  

 

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  32 

 

Χιϖιλ. Μειοσ αλτερνατιϖοσ δε χοmποσιο δοσ χονφλιτοσ χολετιϖοσ; Ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα. Λει 
Αντιχορρυπο (Λει ν≡ 12.846/13); Τυτελα Χολετιϖα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ. Σιστεmα ∨νιχο δε Ασσιστνχια 
Σοχιαλ. Πρινχπιοσ ε Χαραχτερστιχασ. Σερϖιοσ, Προγραmασ, Προϕετοσ ε Βενεφχιοσ; Τυτελα Χολετιϖα δα Σαδε. 
Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ). Πρινχπιοσ. Dιρετριζεσ. Γεστο δο ΣΥΣ; Τυτελα Χολετιϖα δο Αmβιεντε. Λει 
Ναχιοναλ δε Σανεαmεντο Β〈σιχο. Λει δε Ρεσδυοσ Σ⌠λιδοσ; Τυτελα Χολετιϖα Υρβανστιχα. Εστατυτο δασ 
Χιδαδεσ. Εστατυτο δα Μετρ⌠πολε. Πλανο Dιρετορ; Τυτελα Χολετιϖα δο Πατριmνιο Ηιστ⌠ριχο−χυλτυραλ: Ρεγιmε 
λεγαλ παρα προτεο δοσ βενσ δε νατυρεζα mατεριαλ ε ιmατεριαλ δε ϖαλορ ηιστ⌠ριχο, αρτστιχο, χυλτυραλ, 
τυρστιχο, παισαγστιχο, αρθυεολ⌠γιχο ε παισαγενσ νατυραισ νοτ〈ϖεισ; Τυτελα Χολετιϖα Χονσυmεριστα. Dεφεσα 
δο χοντριβυιντε. Πρινχπιοσ; Τυτελα Χολετιϖα δο Ιδοσο. Χριτριο ετ〈ριο παρα φιξαο δε διρειτοσ. Χονχειτο 
δε Ιδοσο; Τυτελα Χολετιϖα Εσπεχιαλιζαδα. Dιρειτο δε Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια. Εστατυτο δα Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια −Λει ν≡ 13.146/2015.  
Dιρειτο δα Ινφνχια ε ϑυϖεντυδε − Χονχειτοσ ε πρινχπιοσ δο Dιρειτο δα Ινφνχια ε ϑυϖεντυδε. Χοmπετνχια. 
Προχεδιmεντοσ δο Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε. Ρεχυρσοσ; Χονσεληο Τυτελαρ ε Χονσεληοσ δε 
Dιρειτοσ δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε. Λει ν≡ 12.010/2009; Ποδερ φαmιλιαρ. Γυαρδα, τυτελα ε αδοο; Ατο 
ινφραχιοναλ. Dιρειτοσ ε γαραντιασ δο αδολεσχεντε εm χονφλιτο χοm α λει ε εm χυmπριmεντο δε mεδιδα 
σοχιοεδυχατιϖα. Αο Σοχιοεδυχατιϖα. Χριmεσ χοντρα α χριανα ε ο αδολεσχεντε. 

 

DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ε DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ 

Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο ‒ Πρινχπιοσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο. Ατοσ Αδmινιστρατιϖοσ. Ποδερεσ 
αδmινιστρατιϖοσ. Αδmινιστραο Dιρετα ε Ινδιρετα. Χοντρατοσ Αδmινιστρατιϖοσ. Λιχιτα⌡εσ. Λει ν≡ 
8.666/93. Σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ, χριmεσ ε πενασ πρεϖιστοσ να Λει ν≡ 8.666/93. Ρεγιmε Dιφερενχιαδο 
δε Χοντρατα⌡εσ Πβλιχασ. Παρχεριασ ςολυντ〈ριασ: Λει ν≡ 13.019/2014; Προχεσσο αδmινιστρατιϖο. Αγεντεσ 
Πβλιχοσ Εστατυτο δοσ Φυνχιον〈ριοσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο 
(Dεχρετο−Λει ν≡ 220, δε 18 δε ϕυληο δε 1975) ε σευ ρεγυλαmεντο (Dεχρετο ν≡ 2479 δε 08 δε mαρο δε 
1979). Ιντερϖενο δο Εσταδο σοβρε α προπριεδαδε πριϖαδα. Βενσ πβλιχοσ. Σερϖιοσ Πβλιχοσ. 
Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ δο Εσταδο. Χοντρολε δα Αδmινιστραο Πβλιχα. Μανδαδο δε Σεγυρανα. 
Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα; Λει ν≡ 12.846/2013 ‒Λει Αντιχορρυπο; Χ⌠διγο Πεναλ: δοσ χριmεσ 
πρατιχαδοσ πορ φυνχιον〈ριο πβλιχο χοντρα α αδmινιστραο εm γεραλ; δοσ χριmεσ χοντρα ασ φινανασ 
πβλιχασ. 

Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ − Χονστιτυιο (χονχειτοσ, χλασσιφιχαο ε συπρεmαχια); ιντερπρεταο δο τεξτο 
χονστιτυχιοναλ; πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ; διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ; οργανιζαο πολτιχο−
αδmινιστρατιϖα ε χοmπετνχιασ δοσ εντεσ φεδεραδοσ; Αδmινιστραο Πβλιχα ε σερϖιδορεσ πβλιχοσ; οσ 
Ποδερεσ Λεγισλατιϖο, Εξεχυτιϖο ε ϑυδιχι〈ριο, ο Μινιστριο Πβλιχο ε ασ δεmαισ φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϕυστια; 
φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα ε οραmεντ〈ρια; χοντρολε δε χονστιτυχιοναλιδαδε; ορδεm εχονmιχα ε 
φινανχειρα. 

 

DΙΡΕΙΤΟ ΧΙςΙΛ Ε DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΧΙςΙΛ 

Dιρειτο Χιϖιλ − Ασ φοντεσ δο διρειτο. Α νορmα ϕυρδιχα. Εστρυτυρα, χαραχτερστιχασ ε χλασσιφιχαο δασ νορmασ. 

Ιντερπρεταο ε ιντεγραο δασ νορmασ. Εφιχ〈χια δα νορmα; Απλιχαο δα λει νο τεmπο ε νο εσπαο. Α ρελαο 

ϕυρδιχα. Ο διρειτο συβϕετιϖο. Εφιχ〈χια, λιmιτα⌡εσ ε προτεο δοσ διρειτοσ συβϕετιϖοσ; Πρεσχριο ε δεχαδνχια; 

Πεσσοα φσιχα. Χαπαχιδαδε, λεγιτιmαο ε εσταδο. Ινχαπαχιδαδε αβσολυτα ε ρελατιϖα. Dιρειτοσ δα περσοναλιδαδε. 

Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια; Πεσσοασ ϕυρδιχασ. Α εmπρεσα ε ο εσταβελεχιmεντο χοmερχιαλ; Dοmιχλιο. 

Οσ βενσ. Πρεστα⌡εσ, ττυλοσ ε διρειτοσ. Πατριmνιο. Χλασσιφιχαο δοσ βενσ. Βενφειτοριασ. Βεm δε φαmλια λεγαλ 

ε χονϖενχιοναλ; Dο Ατο Ιλχιτο. Dο Αβυσο δε Dιρειτο. Dοσ Νεγ⌠χιοσ ϕυρδιχοσ. Dο Τερmο, δα Χονδιο ε δο 
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ενχαργο. Dεφειτοσ δο νεγ⌠χιο ϕυρδιχο: ερρο, δολο, χοαο, εσταδο δε περιγο, λεσο, σιmυλαο, ρεσερϖα mενταλ 

ε φραυδε χοντρα χρεδορεσ; Dα ινϖαλιδαδε δοσ νεγ⌠χιοσ ϕυρδιχοσ. Πρεσχριο ε Dεχαδνχια. Οβριγαο: χονχειτο 

ε νατυρεζα ϕυρδιχα. Εστρυτυρα δα οβριγαο. Χαραχτερστιχασ ε ελεmεντοσ. Φοντεσ δασ οβριγα⌡εσ. Χλασσιφιχαο 

δασ οβριγα⌡εσ. Οβριγαο δε δαρ, δε φαζερ, δε νο φαζερ, φαχυλτατιϖασ ε αλτερνατιϖασ. Οβριγαο νατυραλ. 

Οβριγαο προπτερ ρεm. Οβριγαο σολιδ〈ρια ε οβριγαο ινδιϖισϖελ. Εξτινο δασ οβριγα⌡εσ. Παγαmεντο. 

Μοδαλιδαδεσ δο παγαmεντο. Παγαmεντο ινδεϖιδο. Ενριθυεχιmεντο σεm χαυσα. Παγαmεντο πορ χονσιγναο. 

Παγαmεντο πορ χονσιγναο βανχ〈ρια. Παγαmεντο πορ συβ−ρογαο. Ιmπυταο εm παγαmεντο. Dαο εm 

παγαmεντο. Νοϖαο. Χοmπενσαο. Τρανσαο. Χοmπροmισσο. Χονφυσο. Ρεmισσο. Dοσ Χοντρατοσ εm 

Γεραλ. Dασ ς〈ριασ Εσπχιεσ δε χοντρατοσ: Χοmπρα ε ςενδα, Dοαο, Λοχαο δε Χοισασ, Εmπρστιmο, Μανδατο, 

Τρανσπορτε ε Σεγυρο. Dα Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ.; Ποσσε. Χλασσιφιχαο ε δεσδοβραmεντο δα ποσσε. Μοδοσ δε 

αθυισιο ε περδα δα ποσσε. Εφειτοσ δα ποσσε. Χοmποσσε. Εστατυτο δα Τερρα. Παρχελαmεντο δο Σολο. Υσυχαπιο. 

Ρεγιστροσ Πβλιχοσ. Φιναλιδαδε. Εφειτοσ δο ρεγιστρο πβλιχο; Α φαmλια νο Χ⌠διγο Χιϖιλ ε να Χονστιτυιο δα 

Ρεπβλιχα. Χασαmεντο: νο⌡εσ γεραισ. Χονχειτο. Νατυρεζα ϕυρδιχα. Φορmαλιδαδεσ πρελιmιναρεσ. Ηαβιλιταο. 

Ρεθυισιτοσ ε πρεσσυποστοσ mατριmονιαισ. Προχεδιmεντο. Ιmπεδιmεντοσ mατριmονιαισ. Χελεβραο ε προϖασ. 

Ασσεντο δε χασαmεντο. Χασαmεντο νυνχυπατιϖο. Χασαmεντο πορ προχυραο. Προϖασ δο χασαmεντο. 

Χασαmεντο ινεξιστεντε, νυλο, ανυλ〈ϖελ ε ιρρεγυλαρ; Dιϖ⌠ρχιο: χονχειτο ε νατυρεζα ϕυρδιχα. Φορmασ δε διϖ⌠ρχιο. 

Σεπαραο ϕυδιχιαλ. Σεπαραο δε φατο. Εφειτοσ; Αλιmεντοσ. Πρεσταο αλιmεντχια: χονχειτο, νατυρεζα ϕυρδιχα, 

χαραχτερστιχασ ε πρεσσυποστοσ; Dα συχεσσο εm γεραλ. Αβερτυρα δα συχεσσο. Αχειταο ε ρεννχια. Ηερανα 

ϕαχεντε. Συχεσσο τεσταmεντ〈ρια. Χλ〈υσυλασ ρεστριτιϖασ. Λεγαδοσ. Αθυισιο ε εφειτοσ δοσ λεγαδοσ. 

Συβστιτυι⌡εσ. Φιδειχοmισσο; Υνιο Εστ〈ϖελ νο Χ⌠διγο Χιϖιλ. Χονχειτο. Χαραχτερστιχασ. Εφειτοσ. Dισσολυο. 

Χονχυβινατο ιmπυρο. Υνιο ηοmοαφετιϖα. Χασαmεντο εντρε πεσσοασ δο mεσmο σεξο; Ρελα⌡εσ δε παρεντεσχο: 

χονχειτο. Εσπχιεσ. Λινηασ ε γραυσ. Εφειτοσ λεγαισ; Φιλιαο: φιλιαο νασ ρελα⌡εσ mατριmονιαισ. Φιλιαο νασ 

ρελα⌡εσ εξτραmατριmονιαισ. Ινϖεστιγαο δε πατερνιδαδε. Αδοο. Ποδερ φαmιλιαρ, Τυτελα ε Γυαρδα. Ποδερ 

φαmιλιαρ. Εξερχχιο δο ποδερ φαmιλιαρ. Τυτελα. Εφειτοσ δα τυτελα. Αυσνχια; Χυρατελα: νο⌡εσ γεραισ. Εσπχιεσ δε 

χυρατελα; Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε: γυαρδα, τυτελα ε αδοο. Γυαρδα χοmπαρτιληαδα; Εστατυτο δο 

Ιδοσο. Dιρειτο δο χονσυmιδορ: Προτεο χονστιτυχιοναλ ε Χ⌠διγο δε Dεφεσα δο Χονσυmιδορ. 

Dιρειτο Προχεσσυαλ Χιϖιλ − ϑυρισδιο. Πρινχπιοσ, εσπχιεσ ε χαραχτερστιχασ. ργοσ αυξιλιαρεσ δα ϑυστια. Ο 
ϕυιζ. Χοmπετνχια. Χριτριοσ δε φιξαο ε χαυσασ δε mοδιφιχαο; Χονεξο ε χοντιννχια. Πρεϖενο. Αο. 
Τεορια Γεραλ δα Αο. Ελεmεντοσ δα αο. Χονδι⌡εσ δα αο. Χονχυρσο ε χυmυλαο δε α⌡εσ; Προχεσσο. 
Πρινχπιοσ προχεσσυαισ χονστιτυχιοναισ. Νορmασ φυνδαmενταισ δο Προχεσσο Χιϖιλ. Ρελαο ϕυρδιχα 
προχεσσυαλ. Πρεσσυποστοσ προχεσσυαισ. Ατοσ Προχεσσυαισ (φορmα, λυγαρ ε τεmπο). Πραζοσ. Πρεχλυσ⌡εσ; 
Πετιο ινιχιαλ. Ρεσποστασ δο ρυ. Παρτεσ. Χαπαχιδαδε ε λεγιτιmαο. Συχεσσο προχεσσυαλ. Συβστιτυιο 
προχεσσυαλ. Λιτισχονσ⌠ρχιο. Μοδαλιδαδεσ. Ιντερϖενο δε τερχειροσ. Μοδαλιδαδεσ. Συσπειο ε 
ιmπεδιmεντο. Τεορια γεραλ δα προϖα. Προϖασ εm εσπχιε. Σεντενα ε χοισα ϕυλγαδα; ςχιοσ δοσ ατοσ 
προχεσσυαισ ε συασ χονσεθυνχιασ. Νυλιδαδεσ προχεσσυαισ; Προχεσσο δε χονηεχιmεντο. Φορmαο, 
συσπενσο ε εξτινο δο προχεσσο δε χονηεχιmεντο. Προχεδιmεντο χοmυm ε προχεδιmεντοσ εσπεχιαισ 
νο ΧΠΧ. Μανδαδο δε Σεγυρανα (Λει ν≡ 12.016/2009). Μανδαδο δε Ινϕυνο (Λει ν≡ 13.300/2016). Αο 
Χιϖιλ Πβλιχα (Λει 7.347/85). Αο Ποπυλαρ (Λει ν≡ 4.717/65). Αο δε Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα (Λει 
ν≡ 8.429/92). Συσπενσο δα εξεχυο δασ mεδιδασ λιmιναρεσ ε δασ σεντενασ προφεριδασ χοντρα ο Ποδερ 
Πβλιχο (Λει ν≡ 8.437/92). Τυτελα δε υργνχια. Τυτελα αντεχιπατ⌠ρια δε mριτο ε τυτελα χαυτελαρ. Τυτελα δε 
εϖιδνχια. Τυτελα προϖισ⌠ρια; Ο Μινιστριο Πβλιχο νο προχεσσο χιϖιλ ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖο. Ινθυριτο χιϖιλ. 
Τερmο δε αϕυσταmεντο δε χονδυτα. Χονφλιτοσ δε Ατριβυιο; Ιντερδιο. Τυτελα ε χυρατελα. Ινϖεντ〈ριο ε 
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παρτιληα. Τεσταmεντοσ. Ηερανα ϕαχεντε; Εξεχυο φοραδα. Προχεσσο δε εξεχυο. Αο εξεχυτιϖα. 
Dισποσι⌡εσ γεραισ. Φορmαο, συσπενσο ε εξτινο δο προχεσσο δε εξεχυο. Ττυλοσ ϕυδιχιαισ ε 
εξτραϕυδιχιαισ. Λιθυιδαο. Εξεχυο χοντρα α Φαζενδα Πβλιχα. Εξεχυο δε αλιmεντοσ. Εξεχυο χιϖιλ δε 
σεντενα πεναλ. Εξεχυο φισχαλ. Εξεχυο χολετιϖα; Ινχιδεντεσ δε Αργυιο δε Ινχονστιτυχιοναλιδαδε, δε 
Ασσυνο δε Χοmπετνχια ε δε Ρεσολυο δε Dεmανδασ Ρεπετιτιϖασ. Αο Ρεσχισ⌠ρια. Ρεχυρσοσ. Τεορια 
Γεραλ δοσ Ρεχυρσοσ. Ρεεξαmε νεχεσσ〈ριο. Ρεχυρσοσ εm εσπχιε; Ασπεχτοσ προχεσσυαισ δο Εστατυτο δα 
Χριανα ε δο Αδολεσχεντε (Λει ν≡ 8.069/90), Εστατυτο δο Ιδοσο (Λει ν≡ 10.741/03) ε Εστατυτο δα Πεσσοα 
χοm Dεφιχινχια (Λει ν≡ 13.146/15); Προχεσσο Ελετρνιχο (Λει ν≡ 11.419/2006, Ρεσολυο Τϑ/ΟΕ 
16/2009 ε αλτερα⌡εσ).  

 

DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ Ε DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΠΕΝΑΛ 

Dιρειτο Πεναλ − Χονχειτο δο Dιρειτο Πεναλ. Dισποσι⌡εσ χονστιτυχιοναισ απλιχ〈ϖεισ αο Dιρειτο Πεναλ. 
Φοντεσ δο Dιρειτο Πεναλ; Ιντερπρεταο ε ιντεγραο δα Λει Πεναλ. Αναλογια; Πρινχπιο δα Ρεσερϖα Λεγαλ. 
Λει πεναλ νο τεmπο ε νο εσπαο; Χλασσιφιχαο δασ Ινφρα⌡εσ Πεναισ. Χονχειτο δε χριmε. Φατο Τπιχο. 
Χονδυτα. Ρεσυλταδο. Ρελαο δε Χαυσαλιδαδε. Χριmε Dολοσο. Χριmε Χυλποσο. Χριmε Πρετερδολοσο; 
Χονσυmαο ε Τεντατιϖα. Dεσιστνχια ϖολυντ〈ρια. Αρρεπενδιmεντο εφιχαζ. Αρρεπενδιmεντο Ποστεριορ. 
Χριmε ιmποσσϖελ; Ιλιχιτυδε ε συασ χαυσασ εξχλυδεντεσ. Χυλπαβιλιδαδε ε συασ χαυσασ εξχλυδεντεσ; 
Χονχυρσο δε Πεσσοασ; Σαν⌡εσ πεναισ ε απλιχαο δα πενα. Πενασ Πριϖατιϖασ δε Λιβερδαδε. Πενασ 
Ρεστριτιϖασ δε Dιρειτοσ. Πενα δε Μυλτα. Μεδιδασ δε Σεγυρανα; Χονχυρσο δε Χριmεσ; Συσπενσο Condicional da Execução da Pena ゅ╉sursis╊ょ┻ Livramento Condicional┹ Causas Extintivas da Punibilidade┹ 
Χριmεσ χοντρα Πεσσοα; Χριmεσ χοντρα ο Πατριmνιο; Χριmεσ χοντρα α Dιγνιδαδε Σεξυαλ; Χριmεσ χοντρα α 
Ηονρα; Χριmεσ χοντρα α Φ Πβλιχα; Χριmεσ χοντρα α Αδmινιστραο Πβλιχα; Χριmεσ χοντρα α 
Αδmινιστραο δα ϑυστια; Χριmεσ πρεϖιστοσ να Λει δε Αβυσο δε Αυτοριδαδε (Λει ν≡ 4.898/65); Χριmεσ 
πρεϖιστοσ νο Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε (Λει ν≡ 8.069/90);Χριmεσ ηεδιονδοσ (Λει ν≡ 
8.072/90); Χριmεσ πρεϖιστοσ να Λει δε Λιχιτα⌡εσ (Λει ν≡ 8.666/93); Χριmεσ πρεϖιστοσ να Λει δε Τορτυρα 
(Λει ν≡ 9.455/97); Χριmεσ πρεϖιστοσ νο Χ⌠διγο Βρασιλειρο δε Τρνσιτο (Λει ν≡ 9.503/97); Χριmεσ previstos na Lei de ╉lavagem╊ ou ocultação de bens┸ direitos e valores ゅLei ひ┻はなぬ【ひぱょ┻┹ Lei nえ など┻ぱには【どぬ ゅEstatuto do Desarmamento┹ Lei なな┻ぬねど【どは ゅLei ╉Maria da Penha╊ょ┹ Lei nえ なな┻ぬねぬ【どは ゅLei Antidrogasょ┹ 
Λει ν≡ 12.850/13 (Λει θυε define ╉Organizações Criminosas╊┸ dispõe sobre a investigação criminal┸ meios 
δε οβτενο δε προϖα ετχ.); Χριmεσ χοντρα α ορδεm τριβυτ〈ρια ε εχονmιχα, χοντρα ο χονσυmιδορ ε ασ 
ρελα⌡εσ δε χονσυmο (Λει ν≡ 8.078/90 ε Λει ν≡ 8.137/90).  
 
Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ − Σιστεmασ προχεσσυαισ πεναισ. Πρινχπιοσ προχεσσυαισ πεναισ. Dισποσι⌡εσ 
χονστιτυχιοναισ απλιχ〈ϖεισ αο Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ; Απλιχαο δα λει προχεσσυαλ πεναλ νο τεmπο ε νο 
εσπαο. Περσεχυο πεναλ. Ινθυριτο πολιχιαλ, τερmο χιρχυνστανχιαδο ε ουτροσ προχεδιmεντοσ 
πρεπαρατ⌠ριοσ δα αο πεναλ. Ινϖεστιγαο χριmιναλ διρετα πελο Μινιστριο Πβλιχο. Αρθυιϖαmεντο ε 
δεσαρθυιϖαmεντο δε ινθυριτο πολιχιαλ ε πεασ δε ινφορmαο; Αο πεναλ ‒τεορια γεραλ, χονδι⌡εσ παρα 
ο ρεγυλαρ εξερχχιο, χλασσιφιχα⌡εσ, πρινχπιοσ ε εσπχιεσ. Αο πεναλ δε ινιχιατιϖα πβλιχα, αο πεναλ δε iniciativa privada e ação penal pública de iniciativa privada┻ ╉Ação penal privada subsidiária da pública╊┹ 
ϑυρισδιο, χοmπετνχια ε ατριβυιο. Φιξαο. Νατυρεζα ϕυρδιχα. Χονφλιτοσ. Χονεξο ε Χοντιννχια. Φορο 
πορ πρερρογατιϖα δε φυνο; Dασ θυεστ⌡εσ ε προχεσσοσ ινχιδεντεσ. Εξχε⌡εσ ε θυεστ⌡εσ πρεϕυδιχιαισ. Persecução penal e às medidas assecuratórias na Lei de ╉Lavagem╊ de capitais ゅLei nえ ひ┻はなぬ【ひぱ┸ com 
ρεδαο δαδα πελα Λει ν≡ 12.683/12); Προϖα. Τεορια Γεραλ ε Αδmισσιβιλιδαδε δα Προϖα. Μειοσ δε προϖα. 
Προϖασ εm εσπχιε. Ο ρεγιmε βρασιλειρο δε ιντερχεπταο τελεφνιχα. Οργανιζα⌡εσ χριmινοσασ. 
Ινϖεστιγαο χριmιναλ ε mειοσ δε οβτενο δε προϖα να Λει ν≡ 12.850/13; Οσ ατορεσ δο προχεσσο πεναλ: 
ο ϕυιζ, ο Μινιστριο Πβλιχο, ο δελεγαδο, ο ϕυραδο, ο ινϖεστιγαδο, ο ινδιχιαδο, ο αχυσαδο ε σευ δεφενσορ, ο 
οφενδιδο, ο ασσιστεντε δε αχυσαο, ο θυερελαντε, οσ σερϖεντυ〈ριοσ ε οσ αυξιλιαρεσ δα ϑυστια. Οσ περιτοσ ε 
οσ ιντρπρετεσ. Ιmπεδιmεντοσ, συσπει⌡εσ ε ινχοmπατιβιλιδαδεσ; Πρισο προχεσσυαλ. Ασ εσπχιεσ δε πρισο 
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προχεσσυαλ. Ο Σιστεmα χονστιτυχιοναλ δε πρισο ε λιβερδαδε ε ο σιστεmα δε πρισο ε λιβερδαδε δο Χ⌠διγο 
δε Προχεσσο Πεναλ. Μεδιδασ χαυτελαρεσ πεσσοαισ διϖερσασ δα πρισο (Λει ν≡ 12.403/11). Πρισο δοmιχιλιαρ. 
Πρισο τεmπορ〈ρια (Λει 7.960/89); Οσ ατοσ προχεσσυαισ. Ο τεmπο, ο λυγαρ ε α φορmα δοσ ατοσ προχεσσυαισ. 
Οσ ατοσ δε χοmυνιχαο προχεσσυαλ: χιταο, ιντιmαο ε νοτιφιχαο. Ιντιmαο δε σεντενα. Ιντιmαο 
δα προννχια. Α ρεϖελια δο ρυ ε συασ χονσεθυνχιασ. Σεντενα Πεναλ. Πρινχπιο δα χορρελαο εντρε α 
αχυσαο ε σεντενα. Dοσ προχεσσοσ εm εσπχιε. Τεορια Γεραλ. Προχεδιmεντοσ χοmυm‒ορδιν〈ριο, 
συm〈ριο ε συmαρσσιmο ε εσπεχιαισ (Προχεδιmεντο δο Τριβυναλ δο ϑρι ε Προχεδιmεντο δοσ χριmεσ 
πρ⌠πριοσ χοντρα α Αδmινιστραο Πβλιχα πρατιχαδοσ πορ φυνχιον〈ριοσ πβλιχοσ). Προχεδιmεντοσ 
εσπεχιαισ πρεϖιστοσ να λεγισλαο εξτραϖαγαντε. Προχεδιmεντο δοσ ϑυιζαδοσ Εσπεχιαισ Χριmιναισ (Λει 
9.099/95). Προχεδιmεντο πρεϖιστο να Λει 11.340/06. Προχεδιmεντο πρεϖιστο να Λει 11.343/06. 
Προχεδιmεντο πρεϖιστο να Λει 12.850/13. Dασ νυλιδαδεσ; Ρεχυρσοσ. Τεορια Γεραλ. Ρεχυρσοσ εm Εσπχιε. 
Α⌡εσ αυτνοmασ δε ιmπυγναο (ο ηαβεασ χορπυσ, α ρεϖισο χριmιναλ, α ρεχλαmαο ε ο mανδαδο δε 
σεγυρανα εm mατρια πεναλ); Εξεχυο πεναλ. Λει 7.210/84. Πρινχπιοσ β〈σιχοσ. Ρεγιmεσ δε 
χυmπριmεντο δασ πενασ πριϖατιϖασ δε λιβερδαδε. Α προγρεσσο/ρεγρεσσο δε ρεγιmε. Ινχιδεντεσ δα 
εξεχυο. Ο Ρεγιmε Dισχιπλιναρ Dιφερενχιαδο; Προχεσσο Ελετρνιχο (Λει ν≡ 11.419/2006, Ρεσολυο 
Τϑ/ΟΕ ν≡ 16/2009 ε αλτερα⌡εσ). 
 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ℑΡΕΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 

 

ΓΡΥΠΟ Ι 

 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Ελεmεντοσ δε χονστρυο δο τεξτο ε σευ σεντιδο: γνερο δο τεξτο (λιτερ〈ριο ε νο λιτερ〈ριο, ναρρατιϖο, 
δεσχριτιϖο ε αργυmεντατιϖο); ιντερπρεταο ε οργανιζαο ιντερνα. Σεmντιχα: σεντιδο ε εmπρεγο δοσ 
ϖοχ〈βυλοσ; χαmποσ σεmντιχοσ; εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ δοσ ϖερβοσ εm πορτυγυσ. Μορφολογια: 
ρεχονηεχιmεντο, εmπρεγο ε σεντιδο δασ χλασσεσ γραmατιχαισ; προχεσσοσ δε φορmαο δε παλαϖρασ; 
mεχανισmοσ δε φλεξο δοσ νοmεσ ε ϖερβοσ. Σινταξε: φρασε, οραο ε περοδο; τερmοσ δα οραο; προχεσσοσ 
δε χοορδεναο ε συβορδιναο; χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; τρανσιτιϖιδαδε ε ρεγνχια δε νοmεσ ε 
ϖερβοσ; παδρ⌡εσ γεραισ δε χολοχαο προνοmιναλ νο πορτυγυσ; mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 
Ορτογραφια. Αχεντυαο γρ〈φιχα. Εmπρεγο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε. Ποντυαο. Ρεεσχριτα δε φρασεσ: 
συβστιτυιο, δεσλοχαmεντο, παραλελισmο; ϖαριαο λινγυστιχα: νορmα χυλτα. Οβσερϖαο: οσ ιτενσ δεστε 
προγραmα σερο χονσιδεραδοσ σοβ ο ποντο δε ϖιστα τεξτυαλ, ου σεϕα, δεϖερο σερ εστυδαδοσ σοβ ο φοχο δε 
συα παρτιχιπαο να εστρυτυραο σιγνιφιχατιϖα δοσ τεξτοσ. 

 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΟ 

Προποσι⌡εσ, ϖαλορ−ϖερδαδε, νεγαο, χονϕυνο, δισϕυνο, ιmπλιχαο, εθυιϖαλνχια, προποσι⌡εσ 
χοmποστασ. Εθυιϖαλνχιασ λ⌠γιχασ. Προβλεmασ δε ραχιοχνιο: δεδυζιρ ινφορmα⌡εσ δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ 
εντρε οβϕετοσ, λυγαρεσ, πεσσοασ ε/ου εϖεντοσ φιχτχιοσ δαδοσ. Dιαγραmασ λ⌠γιχοσ, ταβελασ ε γρ〈φιχοσ. 
Χονϕυντοσ ε συασ οπερα⌡εσ. Νmεροσ νατυραισ, ιντειροσ, ραχιοναισ, ρεαισ ε συασ οπερα⌡εσ. 
Ρεπρεσενταο να ρετα. Υνιδαδεσ δε mεδιδα: διστνχια, mασσα ε τεmπο. Ρεπρεσενταο δε ποντοσ νο 
πλανο χαρτεσιανο. ℑλγεβρα β〈σιχα: εθυα⌡εσ, σιστεmασ ε προβλεmασ δο πριmειρο γραυ. Πορχενταγεm ε 
προπορχιοναλιδαδε διρετα ε ινϖερσα. Σεθυνχιασ, ρεχονηεχιmεντο δε παδρ⌡εσ, προγρεσσ⌡εσ αριτmτιχα ε 
γεοmτριχα. ϑυροσ. Γεοmετρια β〈σιχα: διστνχιασ ε νγυλοσ, πολγονοσ, χιρχυνφερνχια, περmετρο ε 〈ρεα. 
Σεmεληανα ε ρελα⌡εσ mτριχασ νο τρινγυλο ρετνγυλο. Μεδιδασ δε χοmπριmεντο, 〈ρεα, ϖολυmε. 
Πρινχπιοσ δε χονταγεm ε νοο δε προβαβιλιδαδε.  
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ΓΡΥΠΟ ΙΙ 

 

ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ  

Ο Μινιστριο Πβλιχο να Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988: πρινχπιοσ, γαραντιασ, ϖεδα⌡εσ, εστρυτυρα ε 
φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ; Χονσεληο Ναχιοναλ δο Μινιστριο Πβλιχο − ΧΝΜΠ: νατυρεζα ϕυρδιχα, χοmποσιο, 
⌠ργοσ, ατριβυι⌡εσ ε ρελαο χοm ασ Ινστιτυι⌡εσ χοντρολαδασ; Ινθυριτο Χιϖιλ ε ινϖεστιγαο πεναλ πελο 
Μινιστριο Πβλιχο: ινστρυmεντοσ παρα ο εξερχχιο δασ φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ. Προχεδιmεντο 
ινϖεστιγατ⌠ριο χριmιναλ: ινσταυραο ε τραmιταο, νο mβιτο δο ΜΠΡϑ (Ρεσολυο ΓΠΓϑ 1.678/2011); 
Ρεσολυο ΧΝΜΠ 181/2011.Ινθυριτο χιϖιλ πβλιχο, προχεδιmεντο πρεπαρατ⌠ριο, τερmο δε αϕυσταmεντο 
δε χονδυτα ε αο χιϖιλ πβλιχα, νο mβιτο δο ΜΠΡϑ (Ρεσολυο ν≡ ΓΠΓϑ 2.227/2018 ; Ρεσολυο ΧΝΜΠ 
ν≡ 23/2007. Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 164/2007. Ινσταυραο ε τραmιταο δα Νοτχια δε Φατο ε δο 
Προχεδιmεντο Αδmινιστρατιϖο; Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 174/2017. Προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ ϖολταδοσ 
◊ τυτελα δοσ διρειτοσ ινδιϖιδυαισ ινδισπονϖεισ: ινσταυραο ε τραmιταο (Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 
1.778/2012); Οργανιζαο δο Μινιστριο Πβλιχο: Λει ν≡ 8.625/93, Λει Χοmπλεmενταρ Εσταδυαλ ν≡ 
106/03 ε συασ αλτερα⌡εσ; Λει Εσταδυαλ ν≡ 5.891/2011 (Dισπ⌡ε σοβρε ο Θυαδρο Περmανεντε δοσ Σερϖιοσ 
Αυξιλιαρεσ δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο). Ροτινα ε φυνχιοναmεντο δασ σεχρεταριασ 
δασ Προmοτοριασ δε ϑυστια (Ρεσολυο Χονϕυντα ΓΠΓϑ/ΧΓΜΠ ν≡ 11/2012). Εστατυτο δοσ Φυνχιον〈ριοσ 
Πβλιχοσ Χιϖισ δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο (Dεχρετο−Λει ν≡ 220, δε 18 δε ϕυληο δε 
1975) ε σευ ρεγυλαmεντο (Dεχρετο ν≡ 2479 δε 08 δε mαρο δε 1979). 

Ρεσολυο ΓΠΓϑ Ν≡ 2.126, δε 14 δε ϕυνηο δε 2017. Dισπ⌡ε σοβρε ο Μοδελο δε Γοϖερνανα δο 
Πλανεϕαmεντο Εστρατγιχο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 
 
Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.145, δε 29 δε αγοστο δε 2017. Ρεεστρυτυρα α Σεχρεταρια−Γεραλ δο Μινιστριο Πβλιχο 
ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ. 
 
Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.198, δε 12 δε αβριλ δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε ο φορνεχιmεντο δε χ⌠πιασ, ιmπρεσσ⌡εσ ε 
mδιασ δε αρmαζεναmεντο ε σοβρε α αυτεντιχαο δε δοχυmεντοσ, προχεσσοσ ε προχεδιmεντοσ νο mβιτο 
δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 
 
Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.273, δε 31 δε ϕανειρο δε 2019. Dισπ⌡ε σοβρε α εστρυτυρα οργνιχα δα Προχυραδορια−
Γεραλ δε ϑυστια ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ. 
  
Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 421, δε 27 δε ϕυληο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε α γεστο δε mατεριαισ δε χονσυmο νο 
Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 
 
Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 560, δε 29 δε ουτυβρο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε α γεστο δε βενσ περmανεντεσ νο 
Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 

 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ 

Αρθυιϖοσ διγιταισ: δοχυmεντοσ, πλανιληασ, ιmαγενσ, σονσ, ϖδεοσ; πρινχιπαισ παδρ⌡εσ ε χαραχτερστιχασ. 
Αρθυιϖοσ ΠDΦ; Σιστεmα οπεραχιοναλ Wινδοωσ 10 προ: mανιπυλαο δε ϕανελασ, προγραmασ ε αρθυιϖοσ; 
τελασ δε χοντρολε ε mενυσ τπιχοσ; mεχανισmοσ δε αϕυδα; mεχανισmοσ δε βυσχα; Εδιτορεσ δε τεξτο: 
φορmαταο, χονφιγυραο δε π〈γινασ, ιmπρεσσο, ττυλοσ, φοντεσ, ταβελασ, χορρετορεσ ορτογρ〈φιχοσ, 
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mανιπυλαο δε φιγυρασ, χαβεαληοσ, ροδαπσ, ανοτα⌡εσ ε ουτρασ φυνχιοναλιδαδεσ δε φορmαταο. 
Χοmανδοσ δε λοχαλιζαο ε συβστιτυιο. Μανιπυλαο δε αρθυιϖοσ: λειτυρα ε γραϖαο; χοντρολε δε 
αλτερα⌡εσ; υσο δε σενηασ παρα προτεο. Φορmατοσ παρα γραϖαο. Ινσερο δε οβϕετοσ. Μαχροσ. 
Ιmπρεσσο. Χριαο ε mανιπυλαο δε φορmυλ〈ριοσ. Ιντεγραο χοm πλανιληασ. ΜΣ Wορδ 2010 ΒΡ ου 
συπεριορ. Πλανιληασ: χριαο, mανιπυλαο δε δαδοσ, φ⌠ρmυλασ, χ⌠πια ε ρεχορτε δε δαδοσ, φορmαταο δε 
δαδοσ ε ουτρασ φυνχιοναλιδαδεσ παρα οπεραο. Μανιπυλαο δε αρθυιϖοσ: λειτυρα ε γραϖαο. Ιντεγραο 
χοm ουτρασ πλανιληασ. Φιλτροσ. Ορδεναο. Μαχροσ. Χοντρολε δε εξιβιο. Ρεχυρσοσ παρα ιmπρεσσο. 
Ιmπορταο ε εξπορταο δε δαδοσ. Χοντρολε δε αλτερα⌡εσ. Προτεο δε δαδοσ ε πλανιληασ. ΜΣ Εξχελ 2010 
ΒΡ ου συπεριορ; Ιντερνετ: χονχειτοσ γεραισ ε φυνχιοναmεντο. Ενδερεαmεντο δε ρεχυρσοσ. Ναϖεγαο 
σεγυρα: χυιδαδοσ νο υσο δα Ιντερνετ; αmεαασ; υσο δε σενηασ ε χριπτογραφια; τοκενσ ε ουτροσ δισποσιτιϖοσ 
δε σεγυρανα; σενηασ φραχασ ε φορτεσ; Ναϖεγαδορεσ (βροωσερσ) ε συασ πρινχιπαισ φυν⌡εσ. Σιτεσ ε λινκσ; 
βυσχασ. Τρανσφερνχια δε αρθυιϖοσ ε δαδοσ: υπλοαδ, δοωνλοαδ, βανδα, ϖελοχιδαδεσ δε τρανσmισσο. 

 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ε ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ 

Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο − Πρινχπιοσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο. Ατοσ Αδmινιστρατιϖοσ. Ποδερεσ 
αδmινιστρατιϖοσ. Αδmινιστραο Dιρετα ε Ινδιρετα. Χοντρατοσ Αδmινιστρατιϖοσ. Λιχιτα⌡εσ. Λει ν≡ 
8.666/93. Σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ, χριmεσ ε πενασ πρεϖιστοσ να Λει ν≡ 8.666/93. Προχεσσο 
αδmινιστρατιϖο. Αγεντεσ Πβλιχοσ. Εστατυτο δοσ Φυνχιον〈ριοσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δο 
Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο (Dεχρετο−Λει ν≡ 220, δε 18 δε ϕυληο δε 1975) ε σευ ρεγυλαmεντο (Dεχρετο ν≡ 
2479 δε 08 δε mαρο δε 1979). Σερϖιοσ Πβλιχοσ. Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ δο Εσταδο. Χοντρολε δα 
Αδmινιστραο Πβλιχα. Μανδαδο δε Σεγυρανα. Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα; Χ⌠διγο Πεναλ: δοσ χριmεσ 
πρατιχαδοσ πορ φυνχιον〈ριο πβλιχο χοντρα α αδmινιστραο εm γεραλ.  

Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ − Χονστιτυιο (χονχειτοσ, χλασσιφιχαο ε συπρεmαχια); πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ; 
διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ; οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα ε χοmπετνχιασ δοσ εντεσ 
φεδεραδοσ; Αδmινιστραο Πβλιχα ε σερϖιδορεσ πβλιχοσ; οσ Ποδερεσ Λεγισλατιϖο, Εξεχυτιϖο ε ϑυδιχι〈ριο, 
ο Μινιστριο Πβλιχο ε ασ δεmαισ φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϕυστια; φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα ε 
οραmεντ〈ρια. 

 

ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ  

 

ΓΡΥΠΟ Ι 

 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Ελεmεντοσ δε χονστρυο δο τεξτο ε σευ σεντιδο: γνερο δο τεξτο (λιτερ〈ριο ε νο λιτερ〈ριο, ναρρατιϖο, 
δεσχριτιϖο ε αργυmεντατιϖο); ιντερπρεταο ε οργανιζαο ιντερνα. Σεmντιχα: σεντιδο ε εmπρεγο δοσ 
ϖοχ〈βυλοσ; χαmποσ σεmντιχοσ; εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ δοσ ϖερβοσ εm πορτυγυσ. Μορφολογια: 
ρεχονηεχιmεντο, εmπρεγο ε σεντιδο δασ χλασσεσ γραmατιχαισ; προχεσσοσ δε φορmαο δε παλαϖρασ; 
mεχανισmοσ δε φλεξο δοσ νοmεσ ε ϖερβοσ. Σινταξε: φρασε, οραο ε περοδο; τερmοσ δα οραο; προχεσσοσ 
δε χοορδεναο ε συβορδιναο; χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; τρανσιτιϖιδαδε ε ρεγνχια δε νοmεσ ε 
ϖερβοσ; παδρ⌡εσ γεραισ δε χολοχαο προνοmιναλ νο πορτυγυσ; mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 
Ορτογραφια. Αχεντυαο γρ〈φιχα. Εmπρεγο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε. Ποντυαο. Ρεεσχριτα δε φρασεσ: 
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συβστιτυιο, δεσλοχαmεντο, παραλελισmο; ϖαριαο λινγυστιχα: νορmα χυλτα. Οβσερϖαο: οσ ιτενσ δεστε 
προγραmα σερο χονσιδεραδοσ σοβ ο ποντο δε ϖιστα τεξτυαλ, ου σεϕα, δεϖερο σερ εστυδαδοσ σοβ ο φοχο δε 
συα παρτιχιπαο να εστρυτυραο σιγνιφιχατιϖα δοσ τεξτοσ. 

 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΟ 

Προποσι⌡εσ, ϖαλορ−ϖερδαδε, νεγαο, χονϕυνο, δισϕυνο, ιmπλιχαο, εθυιϖαλνχια, προποσι⌡εσ 
χοmποστασ. Εθυιϖαλνχιασ λ⌠γιχασ. Προβλεmασ δε ραχιοχνιο: δεδυζιρ ινφορmα⌡εσ δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ 
εντρε οβϕετοσ, λυγαρεσ, πεσσοασ ε/ου εϖεντοσ φιχτχιοσ δαδοσ. Dιαγραmασ λ⌠γιχοσ, ταβελασ ε γρ〈φιχοσ. 
Χονϕυντοσ ε συασ οπερα⌡εσ. Νmεροσ νατυραισ, ιντειροσ, ραχιοναισ, ρεαισ ε συασ οπερα⌡εσ. 
Ρεπρεσενταο να ρετα. Υνιδαδεσ δε mεδιδα: διστνχια, mασσα ε τεmπο. Ρεπρεσενταο δε ποντοσ νο 
πλανο χαρτεσιανο. ℑλγεβρα β〈σιχα: εθυα⌡εσ, σιστεmασ ε προβλεmασ δο πριmειρο γραυ. Πορχενταγεm ε 
προπορχιοναλιδαδε διρετα ε ινϖερσα. Σεθυνχιασ, ρεχονηεχιmεντο δε παδρ⌡εσ, προγρεσσ⌡εσ αριτmτιχα ε 
γεοmτριχα. ϑυροσ. Γεοmετρια β〈σιχα: διστνχιασ ε νγυλοσ, πολγονοσ, χιρχυνφερνχια, περmετρο ε 〈ρεα. 
Σεmεληανα ε ρελα⌡εσ mτριχασ νο τρινγυλο ρετνγυλο. Μεδιδασ δε χοmπριmεντο, 〈ρεα, ϖολυmε. 
Πρινχπιοσ δε χονταγεm ε νοο δε προβαβιλιδαδε.  

 

ΓΡΥΠΟ ΙΙ 

 

ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ  

Ο Μινιστριο Πβλιχο να Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988: πρινχπιοσ, γαραντιασ, ϖεδα⌡εσ, εστρυτυρα ε 
φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ; Χονσεληο Ναχιοναλ δο Μινιστριο Πβλιχο − ΧΝΜΠ: νατυρεζα ϕυρδιχα, χοmποσιο, 
⌠ργοσ, ατριβυι⌡εσ ε ρελαο χοm ασ Ινστιτυι⌡εσ χοντρολαδασ; Ινθυριτο Χιϖιλ ε ινϖεστιγαο πεναλ πελο 
Μινιστριο Πβλιχο: ινστρυmεντοσ παρα ο εξερχχιο δασ φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ. Προχεδιmεντο 
ινϖεστιγατ⌠ριο χριmιναλ: ινσταυραο ε τραmιταο, νο mβιτο δο ΜΠΡϑ (Ρεσολυο ΓΠΓϑ 1.678/2011); 
Ρεσολυο ΧΝΜΠ 181/2011.Ινθυριτο χιϖιλ πβλιχο, προχεδιmεντο πρεπαρατ⌠ριο, τερmο δε αϕυσταmεντο 
δε χονδυτα ε αο χιϖιλ πβλιχα, νο mβιτο δο ΜΠΡϑ (Ρεσολυο ν≡ ΓΠΓϑ 2.227/2018 ; Ρεσολυο ΧΝΜΠ 
ν≡ 23/2007. Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 164/2007. Ινσταυραο ε τραmιταο δα Νοτχια δε Φατο ε δο 
Προχεδιmεντο Αδmινιστρατιϖο; Ρεσολυο ΧΝΜΠ ν≡ 174/2017. Προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ ϖολταδοσ 
◊ τυτελα δοσ διρειτοσ ινδιϖιδυαισ ινδισπονϖεισ: ινσταυραο ε τραmιταο (Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 
1.778/2012); Οργανιζαο δο Μινιστριο Πβλιχο: Λει ν≡ 8.625/93, Λει Χοmπλεmενταρ Εσταδυαλ ν≡ 
106/03 ε συασ αλτερα⌡εσ; Λει Εσταδυαλ ν≡ 5.891/2011 (Dισπ⌡ε σοβρε ο Θυαδρο Περmανεντε δοσ Σερϖιοσ 
Αυξιλιαρεσ δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο). Ροτινα ε φυνχιοναmεντο δασ σεχρεταριασ 
δασ Προmοτοριασ δε ϑυστια (Ρεσολυο Χονϕυντα ΓΠΓϑ/ΧΓΜΠ ν≡ 11/2012). Λει Εσταδυαλ δο Ριο δε ϑανειρο 
ν≡ 7956/18. Εστατυτο δοσ Φυνχιον〈ριοσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο 
(Dεχρετο−Λει ν≡ 220, δε 18 δε ϕυληο δε 1975) ε σευ ρεγυλαmεντο (Dεχρετο ν≡ 2479 δε 08 δε mαρο δε 
1979). 

Ρεσολυο ΓΠΓϑ Ν≡ 2.126, δε 14 δε ϕυνηο δε 2017. Dισπ⌡ε σοβρε ο Μοδελο δε Γοϖερνανα δο 
Πλανεϕαmεντο Εστρατγιχο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 
 
Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.145, δε 29 δε αγοστο δε 2017. Ρεεστρυτυρα α Σεχρεταρια−Γεραλ δο Μινιστριο Πβλιχο 
ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ. 
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Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.198, δε 12 δε αβριλ δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε ο φορνεχιmεντο δε χ⌠πιασ, ιmπρεσσ⌡εσ ε 
mδιασ δε αρmαζεναmεντο ε σοβρε α αυτεντιχαο δε δοχυmεντοσ, προχεσσοσ ε προχεδιmεντοσ νο mβιτο 
δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 
  
Ρεσολυο ΓΠΓϑ ν≡ 2.273, δε 31 δε ϕανειρο δε 2019. Dισπ⌡ε σοβρε α εστρυτυρα οργνιχα δα Προχυραδορια−
Γεραλ δε ϑυστια ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ. 
  
Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 421, δε 27 δε ϕυληο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε α γεστο δε mατεριαισ δε χονσυmο νο 
Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 
  
Πορταρια ΣΓΜΠ Ν≡ 560, δε 29 δε ουτυβρο δε 2018. Dισπ⌡ε σοβρε α γεστο δε βενσ περmανεντεσ νο 
Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο. 
 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ε ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ 

Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο − Πρινχπιοσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο. Ατοσ Αδmινιστρατιϖοσ. Ποδερεσ 
αδmινιστρατιϖοσ. Αδmινιστραο Dιρετα ε Ινδιρετα. Χοντρατοσ Αδmινιστρατιϖοσ. Λιχιτα⌡εσ. Λει ν≡ 
8.666/93. Σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ, χριmεσ ε πενασ πρεϖιστοσ να Λει ν≡ 8.666/93. Προχεσσο 
αδmινιστρατιϖο. Αγεντεσ Πβλιχοσ Εστατυτο δοσ Φυνχιον〈ριοσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δο Εσταδο 
δο Ριο δε ϑανειρο (Dεχρετο−Λει ν≡ 220, δε 18 δε ϕυληο δε 1975) ε σευ ρεγυλαmεντο (Dεχρετο ν≡ 2479 δε 
08 δε mαρο δε 1979). Σερϖιοσ Πβλιχοσ. Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ δο Εσταδο. Χοντρολε δα Αδmινιστραο 
Πβλιχα. Μανδαδο δε Σεγυρανα. Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα; Χ⌠διγο Πεναλ: δοσ χριmεσ πρατιχαδοσ πορ 
φυνχιον〈ριο πβλιχο χοντρα α αδmινιστραο εm γεραλ.  

Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ − Χονστιτυιο (χονχειτοσ, χλασσιφιχαο ε συπρεmαχια); πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ; 
διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ; οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα ε χοmπετνχιασ δοσ εντεσ 
φεδεραδοσ; Αδmινιστραο Πβλιχα ε σερϖιδορεσ πβλιχοσ; οσ Ποδερεσ Λεγισλατιϖο, Εξεχυτιϖο ε ϑυδιχι〈ριο, 
ο Μινιστριο Πβλιχο ε ασ δεmαισ φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϕυστια; φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα ε 
οραmεντ〈ρια. 

 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ 

Dιρειτο Προχεσσυαλ Χιϖιλ. ϑυρισδιο. Πρινχπιοσ, εσπχιεσ ε χαραχτερστιχασ. ργοσ αυξιλιαρεσ δα ϑυστια. Ο 
ϕυιζ. Χοmπετνχια. Χριτριοσ δε φιξαο ε χαυσασ δε mοδιφιχαο. Χονεξο ε χοντιννχια. Πρεϖενο. Αο. 
Τεορια Γεραλ δα Αο. Ελεmεντοσ δα αο. Χονδι⌡εσ δα αο. Χονεξο ε χοντιννχια. Χονχυρσο ε 
χυmυλαο δε α⌡εσ; Προχεσσο. Πρινχπιοσ προχεσσυαισ χονστιτυχιοναισ. Νορmασ φυνδαmενταισ δο 
Προχεσσο Χιϖιλ. Ρελαο ϕυρδιχα προχεσσυαλ. Πρεσσυποστοσ προχεσσυαισ. Ατοσ Προχεσσυαισ χιϖισ (φορmα, 
λυγαρ ε τεmπο). Πραζοσ. Πρεχλυσ⌡εσ. Τυτελασ ϕυρισδιχιοναισ δε χονηεχιmεντο, εξεχυτιϖα ε χαυτελαρ. 
Χαραχτερστιχασ. Τυτελασ Προϖισ⌠ριασ. Εξτινο δο προχεσσο χοm ε σεm ρεσολυο δο mριτο. 

Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ. 
Σιστεmασ προχεσσυαισ πεναισ. Πρινχπιοσ προχεσσυαισ πεναισ. Dισποσι⌡εσ χονστιτυχιοναισ απλιχ〈ϖεισ αο 
Dιρειτο Προχεσσυαλ Πεναλ; Απλιχαο δα λει προχεσσυαλ πεναλ νο τεmπο ε νο εσπαο. Περσεχυο πεναλ. 
Ινθυριτο πολιχιαλ, τερmο χιρχυνστανχιαδο ε ουτροσ προχεδιmεντοσ πρεπαρατ⌠ριοσ δα αο πεναλ. 
Ινϖεστιγαο χριmιναλ διρετα πελο Μινιστριο Πβλιχο. Αρθυιϖαmεντο ε δεσαρθυιϖαmεντο δε ινθυριτο 
πολιχιαλ ε πεασ δε ινφορmαο; Αο πεναλ ‒τεορια γεραλ, χονδι⌡εσ παρα ο ρεγυλαρ εξερχχιο, 
χλασσιφιχα⌡εσ, πρινχπιοσ ε εσπχιεσ. Αο πεναλ δε ινιχιατιϖα πβλιχα, αο πεναλ δε ινιχιατιϖα πριϖαδα ε 
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ação penal pública de iniciativa privada┻ ╉Ação penal privada subsidiária da pública╊┹ Jurisdição┸ 
χοmπετνχια ε ατριβυιο. Φιξαο. Νατυρεζα ϕυρδιχα. Χονφλιτοσ. Χονεξο ε Χοντιννχια. Φορο πορ 
πρερρογατιϖα δε φυνο; Προϖα. Τεορια Γεραλ ε Αδmισσιβιλιδαδε δα Προϖα. Μειοσ δε προϖα. Προϖασ εm 
εσπχιε. Οσ ατορεσ δο προχεσσο πεναλ: ο ϕυιζ, ο Μινιστριο Πβλιχο, ο δελεγαδο, ο ϕυραδο, ο ινϖεστιγαδο, ο 
ινδιχιαδο, ο αχυσαδο ε σευ δεφενσορ, ο οφενδιδο, ο ασσιστεντε δε αχυσαο, ο θυερελαντε, οσ σερϖεντυ〈ριοσ 
ε οσ αυξιλιαρεσ δα ϑυστια. Οσ περιτοσ ε οσ ιντρπρετεσ. Ιmπεδιmεντοσ, συσπει⌡εσ ε ινχοmπατιβιλιδαδεσ; 
Πρισο προχεσσυαλ. Ασ εσπχιεσ δε πρισο προχεσσυαλ. Ο Σιστεmα χονστιτυχιοναλ δε πρισο ε λιβερδαδε ε ο 
σιστεmα δε πρισο ε λιβερδαδε δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ. Μεδιδασ χαυτελαρεσ πεσσοαισ διϖερσασ δα 
πρισο (Λει ν≡ 12.403/11). Πρισο δοmιχιλιαρ. Πρισο τεmπορ〈ρια (Λει 7.960/89); Οσ ατοσ προχεσσυαισ. Ο 
τεmπο, ο λυγαρ ε α φορmα δοσ ατοσ προχεσσυαισ. Οσ ατοσ δε χοmυνιχαο προχεσσυαλ: χιταο, ιντιmαο ε 
νοτιφιχαο. Ιντιmαο δε σεντενα. Ιντιmαο δα προννχια. Α ρεϖελια δο ρυ ε συασ χονσεθυνχιασ. 
Σεντενα Πεναλ. Πρινχπιο δα χορρελαο εντρε α αχυσαο ε σεντενα. Dοσ προχεσσοσ εm εσπχιε. Τεορια 
Γεραλ. Προχεδιmεντοσ χοmυm ‒ορδιν〈ριο, συm〈ριο ε συmαρσσιmο ‒ε εσπεχιαισ (Προχεδιmεντο δο 
Τριβυναλ δο ϑρι ε Προχεδιmεντο δοσ χριmεσ πρ⌠πριοσ χοντρα α Αδmινιστραο Πβλιχα πρατιχαδοσ πορ 
φυνχιον〈ριοσ πβλιχοσ). Προχεδιmεντο δοσ ϑυιζαδοσ Εσπεχιαισ Χριmιναισ (Λει 9.099/95). Προχεδιmεντο 
πρεϖιστο να Λει 11.340/06. Νυλιδαδεσ; Ρεχυρσοσ. Τεορια Γεραλ. Πρινχπιοσ ε πρεσσυποστοσ ρεχυρσαισ. 
Ρεχυρσοσ εm Εσπχιε. Α⌡εσ αυτνοmασ δε ιmπυγναο. Εξεχυο πεναλ. Λει 7.210/84. Πρινχπιοσ 
β〈σιχοσ. Ρεγιmεσ δε χυmπριmεντο δασ πενασ πριϖατιϖασ δε λιβερδαδε. Α προγρεσσο/ρεγρεσσο δε ρεγιmε. 
Ινχιδεντεσ δα εξεχυο. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ ‒ ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΧΑΡΓΟ 

 
1. ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ‒ ℑΡΕΑ: ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ.  
 
1.1. Πρ−ρεθυισιτοσ: Γραδυαο χονχλυδα εm Αδmινιστραο, Χινχιασ Χοντ〈βεισ, Dιρειτο ου 
Χινχιασ Εχονmιχασ. 
 
1.2. Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ: 

α) Φορνεχερ αποιο τχνιχο−αδmινιστρατιϖο ε ινστιτυχιοναλ;  
β) Πλανεϕαρ, εξεχυταρ, αχοmπανηαρ ε αϖαλιαρ πλανοσ, προϕετοσ ε προγραmασ ρελατιϖοσ αο 

δεσενϖολϖιmεντο οργανιζαχιοναλ;  
χ) Εmιτιρ παρεχερεσ, ρελατ⌠ριοσ τχνιχοσ ου ινφορmα⌡εσ εm προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ; 
δ) Αχοmπανηαρ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ δε θυαλθυερ νατυρεζα, ινχλυσιϖε θυαντο ◊σ 

πυβλιχα⌡εσ εm Dι〈ριο Οφιχιαλ;  
ε) Χολαβοραρ να ρεγυλαριδαδε δο χυmπριmεντο δοσ ατοσ προχεσσυαισ, βεm χοmο να 

οβσερϖνχια δε πραζοσ;  
φ) Πρεσταρ ινφορmα⌡εσ αο πβλιχο ιντερεσσαδο;  
γ) Οπεραχιοναλιζαρ εθυιπαmεντοσ δε δαδοσ αφετοσ ◊ 〈ρεα;  
η) Εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε mεσmα νατυρεζα ε γραυ δε χοmπλεξιδαδε, θυε ληε σεϕαm 

ατριβυδασ πελα αυτοριδαδε συπεριορ.  
 
 

2. ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ‒ ℑΡΕΑ: ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ.  
 
2.1. Πρ−ρεθυισιτο: Γραδυαο χονχλυδα εm Dιρειτο.  
 
2.2. Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ:  

α) Φορνεχερ αποιο τχνιχο−ϕυρδιχο ε αδmινιστρατιϖο;  
β) Αχοmπανηαρ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ ε ϕυδιχιαισ δε θυαλθυερ νατυρεζα, ινχλυσιϖε θυαντο 

◊σ πυβλιχα⌡εσ εm Dι〈ριο Οφιχιαλ;  
χ) Χολαβοραρ να ρεγυλαριδαδε δο χυmπριmεντο δοσ ατοσ προχεσσυαισ, βεm χοmο να 

οβσερϖνχια δοσ πραζοσ;  
δ) Εmιτιρ παρεχερεσ, ρελατ⌠ριοσ τχνιχοσ ου ινφορmα⌡εσ εm προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ;  
ε) Πεσθυισαρ ε αναλισαρ λεγισλαο, δουτρινα ε ϕυρισπρυδνχια;  
φ) Εξεχυταρ τραβαληοσ δε νατυρεζα τχνιχα, ελαβοραρ πεασ προχεσσυαισ ε ουτροσ δοχυmεντοσ 

ρελατιϖοσ ◊ συα ατιϖιδαδε;  
γ) Πρεσταρ ινφορmα⌡εσ αο πβλιχο ιντερεσσαδο;  
η) Οπεραχιοναλιζαρ εθυιπαmεντοσ δε δαδοσ αφετοσ ◊ 〈ρεα;  
ι) Εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε mεσmα νατυρεζα ε γραυ δε χοmπλεξιδαδε, θυε ληε σεϕαm 

ατριβυδασ πελα αυτοριδαδε συπεριορ.  
 
 
3. Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ‒ ℑΡΕΑ: ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ. 
 
3.1. Πρ−ρεθυισιτοσ: Ενσινο mδιο χοmπλετο, αβρανγιδο ο χυρσο προφισσιοναλ τχνιχο εθυιϖαλεντε. 
 
3.2. Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ:  



 

 

  ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΡΙΟ DΕ ϑΑΝΕΙΡΟ 
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α) Πρεσταρ αποιο τχνιχο−αδmινιστρατιϖο εm ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ ◊ οργανιζαο ε εξεχυο 
δε ταρεφασ θυε ενϖολϖαm φυνο δε συπορτε;  

β) Χοντρολαρ ο ρεχεβιmεντο, χονφερνχια ε διστριβυιο δοσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ;  
χ) Χοντρολαρ ο ρεχεβιmεντο ε εξπεδιο δε mαλοτεσ;  
δ) Χοντρολαρ α διστριβυιο ιντερνα δε περι⌠διχοσ;  
ε) Φορνεχερ ασ χερτιδ⌡εσ ρεθυισιταδασ;  
φ) Ενχαmινηαρ ◊ ιmπρενσα οφιχιαλ ε/ου πριϖαδα δοχυmεντοσ ε ατοσ αδmινιστρατιϖοσ παρα α 

δεϖιδα πυβλιχαο;  
γ) Ελαβοραρ οσ ρελατ⌠ριοσ εστατστιχοσ;  
η) Ρεαλιζαρ ασ διλιγνχιασ;  
ι) Οργανιζαρ ε mαντερ οσ χαδαστροσ ατυαλιζαδοσ;  
ϕ) Πρεσταρ ινφορmα⌡εσ εm προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ ε διγιταρ τεξτοσ;  
κ) Εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε mεσmα νατυρεζα ε γραυ δε χοmπλεξιδαδε, θυε ληεσ σεϕαm 

ατριβυδασ πελα αυτοριδαδε συπεριορ.  
 
 
4. ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ  
 
4.1. Πρ−ρεθυισιτοσ: Ενσινο mδιο χοmπλετο, αβρανγιδο ο χυρσο προφισσιοναλ τχνιχο εθυιϖαλεντε.  
 
4.2. Dεσχριο συm〈ρια δασ ατιϖιδαδεσ:  

α) Ρεαλιζαρ χιτα⌡εσ ε ιντιmα⌡εσ πεσσοαισ;  
β) Εξπεδιρ χερτιδ⌡εσ;  
χ) Χυmπριρ ασ ορδενσ ρεχεβιδασ, ατραϖσ δα ρεαλιζαο δε διλιγνχιασ εξτερνασ;  
δ) Εντρεγαρ α θυεm δε διρειτο ασ ιmπορτνχιασ ε βενσ ρεχεβιδοσ εm χυmπριmεντο δασ 

σινδιχνχιασ;  
ε) Dιγιταρ τεξτοσ;  
φ) Εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε mεσmα νατυρεζα ε γραυ δε χοmπλεξιδαδε, θυε ληε σεϕαm 

ατριβυδασ πελα αυτοριδαδε συπεριορ.  
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ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ ‒ ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΕ ΘΥΕ Ν℘Ο ΠΟΣΣΥΙ ΧΑΡΤΕΙΡΑ DΕ 
ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

 

Ευ__________________________________________________________________, 

ΡΓ____________________, ΧΠΦ _____________________, δεχλαρο θυε νο ποσσυο Χαρτειρα 

δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ に ΧΤΠΣ, πελο σεγυιντε mοτιϖο: 

 

(  ) Νυνχα σολιχιτει α εmισσο; 

(  ) Περδι/εξτραϖιει ε ρεγιστρει Βολετιm δε Οχορρνχια; 

(  ) Περδι/εξτραϖιει ε νο ρεγιστρει Βολετιm δε Οχορρνχια; ου 

(  ) Ουτροσ: 

_____________________________________________________________________________ 

Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ σο δε mινηα ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε ποδενδο ρεσπονδερ 

λεγαλmεντε νο χασο δε φαλσιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ, α θυαλθυερ mοmεντο, ο θυε 

αχαρρεταρ〈 α ελιmιναο δο χονχυρσο, σεm πρεϕυζο δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ. 

 

 

 

____________________________ (χιδαδε/ΥΦ), _____ (δια) δε _________________ δε 2019. 

 

 

 

___________________________________________ 

ΑΣΣΙΝΑΤΥΡΑ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 
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ΑΝΕΞΟ Ις ‒ ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΕ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟ Ν∨ΧΛΕΟ 
ΦΑΜΙΛΙΑΡ 

Ευ,_________________________________________________________________, ΡΓ_____________________, ΧΠΦ 

___________________________, δεχλαρο παρα οσ δεϖιδοσ φινσ θυε α(σ) πεσσοα(σ) αβαιξο ινδιχαδα(σ) 

(σο) χοmπονεντε(σ) δο νχλεο φαmιλιαρ α θυε ιντεγρο, δε αχορδο χοm ο γραυ δε παρεντεσχο 

ινφορmαδο, σενδο ρεσιδεντε(σ) νο mεσmο ενδερεο, ο θυαλ  αβαιξο ινδιχαδο ε ποσσυι(εm) 

α(σ) ρεσπεχτιϖα(σ) ρεmυνεραο(⌡εσ) mενσαλ(ισ): 

ΕΝDΕΡΕ∩Ο DΟ Ν∨ΧΛΕΟ ΦΑΜΙΛΙΑΡ:  

_______________________________________________________________________ 

ΧΑΝDΙDΑΤΟ: _____________________________________________________      

ΡΕΝDΑ: _____________________ 

 

DΕΜΑΙΣ ΜΕΜΒΡΟΣ DΟ Ν∨ΧΛΕΟ ΦΑΜΙΛΙΑΡ:  

 

∗Ινφορmαο δισπενσ〈ϖελ σοmεντε παρα οσ φαmιλιαρεσ mενορεσ δε 18 (δεζοιτο) ανοσ. 

 

 
ΝΟΜΕ ΧΠΦ (σε ποσσυιρ) 

ΓΡΑΥ DΕ 
ΠΑΡΕΝΤΕΣΧΟ 

ΙDΑDΕ ΡΕΝDΑ∗ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ σο δε mινηα ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε ποδενδο ρεσπονδερ 
λεγαλmεντε νο χασο δε φαλσιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ, α θυαλθυερ mοmεντο, ο θυε 
αχαρρεταρ〈 α ελιmιναο δο χονχυρσο, σεm πρεϕυζο δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ. 

 

 

____________________________ (χιδαδε/ΥΦ), _____ (δια) δε _________________ δε 2019. 

 

 

___________________________________________ 

ΑΣΣΙΝΑΤΥΡΑ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 
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ΑΝΕΞΟ ς ‒ ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΕ ΗΙΠΟΣΣΥΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ DΕ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 
ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΟΣ 

Ευ, ___________________________________________________(νοmε δο χανδιδατο), 

πορταδορ δο ΡΓ ν≡ _____________________ ε ινσχριτο νο ΧΠΦ σοβ ο ν≡ 

___________________________, ινσχριτο σοβ ο ν≡ δε ινσχριο __________________ νο 

Χονχυρσο Πβλιχο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, δεχλαρο, σοβ ασ πενασ δα 

λει, παρα φινσ δε πεδιδο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο, σερ mεmβρο δε φαmλια 

δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο ν≡ 6.135, δε 26 δε ϕυνηο δε 2007, ε θυε, εm φυνο δε 

mινηα χονδιο φινανχειρα, νο ποσσο παγαρ α ταξα δε ινσχριο. 

 

Dεχλαρο εσταρ χιεντε δε θυε, δε αχορδο χοm ο ινχισο Ι δο αρτ. 4≡ δο ρεφεριδο δεχρετο, φαmλια  α 

υνιδαδε νυχλεαρ χοmποστα πορ υm ου mαισ ινδιϖδυοσ, εϖεντυαλmεντε αmπλιαδα πορ ουτροσ 

ινδιϖδυοσ θυε χοντριβυαm παρα ο ρενδιmεντο ου τενηαm συασ δεσπεσασ ατενδιδασ πορ αθυελα 

υνιδαδε φαmιλιαρ, τοδοσ mοραδορεσ εm υm mεσmο δοmιχλιο, δεφινιδο χοmο ο λοχαλ θυε σερϖε δε 

mοραδια ◊ φαmλια.  

 

Dεχλαρο, αινδα, σαβερ θυε, δε αχορδο χοm ο ινχισο ΙΙ δο αρτ. 4≡ δο Dεχρετο ν≡ 6.135, δε 2007, 

φαmλια δε βαιξα ρενδα, σεm πρεϕυζο δο δισποστο νο ινχισο Ι,  αθυελα χοm ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ 

περ χαπιτα δε ατ mειο σαλ〈ριο mνιmο; ου α θυε ποσσυα ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ δε ατ τρσ σαλ〈ριοσ 

mνιmοσ.  

 

Dεχλαρο, ταmβm, τερ χονηεχιmεντο δε θυε α ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ  α σοmα δοσ ρενδιmεντοσ 

βρυτοσ αυφεριδοσ πορ τοδοσ οσ mεmβροσ δα φαmλια, νο σενδο ινχλυδοσ νο χ〈λχυλο αθυελεσ 

περχεβιδοσ δοσ προγραmασ δεσχριτοσ νο ινχισο ςΙ δο αρτ. 4≡ δο Dεχρετο ν≡ 6.135, δε 2007.  

 

Dεχλαρο σαβερ θυε ρενδα φαmιλιαρ περ χαπιτα  οβτιδα πελα ραζο εντρε α ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ ε 

ο τοταλ δε ινδιϖδυοσ να φαmλια.  

 

Dεχλαρο, πορ φιm, θυε, εm φυνο δε mινηα χονδιο φινανχειρα, νο ποσσο παγαρ α ταξα δε 

ινσχριο δο πρεσεντε Χονχυρσο ε εσταρ χιεντε δασ πεναλιδαδεσ πορ εmιτιρ δεχλαραο φαλσα 

πρεϖιστασ νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 10 δο Dεχρετο νο 83.936, δε 6 δε σετεmβρο δε 1979.  

 

Πορ σερ ϖερδαδε, φιρmο ο πρεσεντε παρα θυε συρταm σευσ εφειτοσ λεγαισ. 

 

____________________________ (χιδαδε/ΥΦ), _____ (δια) δε _________________ δε 2019. 

 

___________________________________________ 

ΑΣΣΙΝΑΤΥΡΑ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 

Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ σο δε mινηα ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε ποδενδο ρεσπονδερ 

λεγαλmεντε νο χασο δε φαλσιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ, α θυαλθυερ mοmεντο, ο θυε 

αχαρρεταρ〈 α ελιmιναο δο χονχυρσο, σεm πρεϕυζο δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ. 


