
 

ΓΟςΕΡΝΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΑ ΒΑΗΙΑ 
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο DΟ ΕΣΤΑDΟ DΑ ΒΑΗΙΑ − ΣΑΕΒ 

ΠΟΛ⊆ΧΙΑ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ − ΠΜΒΑ 
ΧΟΡΠΟ DΕ ΒΟΜΒΕΙΡΟΣ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ − ΧΒΜΒΑ 

 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

 
ΕDΙΤΑΛ DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ に ΣΑΕΒ に 02/2019, DΕ 15 DΕ ΟΥΤΥΒΡΟ DΕ 2019 

 
Ο ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο DΟ ΕΣΤΑDΟ DΑ ΒΑΗΙΑ, ο ΧΟΜΑΝDΑΝΤΕ ΓΕΡΑΛ DΑ ΠΟΛ⊆ΧΙΑ ΜΙΛΙΤΑΡ 
DΑ ΒΑΗΙΑ ε ο ΧΟΜΑΝDΑΝΤΕ ΓΕΡΑΛ DΟ ΧΟΡΠΟ DΕ ΒΟΜΒΕΙΡΟΣ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ, νο υσο δε συασ 
ατριβυι⌡εσ, φαζεm σαβερ θυε εσταρο αβερτασ ασ ινσχρι⌡εσ αο Χονχυρσο Πβλιχο παρα Σελεο δε Χανδιδατοσ 
αο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια δο 
θυαδρο δε πεσσοαλ δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια, ο θυαλ ρεγερ−σε−〈 
πελασ δισποσι⌡εσ δο αρτ. 42, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, δα Λει εσταδυαλ ν≡ 7.990, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2001 
(Εστατυτο δοσ Πολιχιαισ Μιλιταρεσ δο Εσταδο δα Βαηια), δα Λει εσταδυαλ ν≡ 12.209, δε 20 δε αβριλ δε 2011 
ρεγυλαmενταδα πελο Dεχρετο εσταδυαλ ν≡ 15.805, δε 30 δε δεζεmβρο δε 2014, δα Λει εσταδυαλ ν≡ 13.201 δε 
09 δε δεζεmβρο δε 2014, αλτεραδα πελα Λει εσταδυαλ ν≡ 13.588, δε 10 δε νοϖεmβρο δε 2016 ε δα Λει 
εσταδυαλ ν≡ 13.202 δε 09 δε δεζεmβρο δε 2014, αλτεραδα πελα Λει εσταδυαλ ν≡ 13.589, δε 10 δε νοϖεmβρο 
δε 2016 δε αχορδο χοm ασ Ινστρυ⌡εσ Εσπεχιαισ θυε φαζεm παρτε ιντεγραντε δεστε Εδιταλ ε σευσ Ανεξοσ.  
 
1. DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 
1.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ, πορ σευσ ανεξοσ, αϖισοσ χοmπλεmενταρεσ ε εϖεντυαισ 
ρετιφιχα⌡εσ, σενδο συα εξεχυο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε Φορmαο ε Χαπαχιταο に 
ΙΒΦΧ εm παρχερια χοm α Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια − ΣΑΕΒ. 
1.2 Ο Χονχυρσο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 δε προϖασ χοmποστο δε 02 (δυασ) εταπασ, εστρυτυραδασ 
δα σεγυιντε φορmα:  
α) 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ, δε χαρ〈τερ 
ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο; 
β) 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο. 
1.3 Α λεγισλαο ε αλτερα⌡εσ εm δισποσιτιϖοσ λεγαισ ε νορmατιϖοσ, χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α πυβλιχαο 
δεστε Εδιταλ, νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο νασ προϖασ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
1.4 Εστε Χονχυρσο Πβλιχο τερ〈 ϖαλιδαδε δε 01 (υm) ανο, α χονταρ δα δατα δα πυβλιχαο δα Ηοmολογαο, 
ποδενδο, αντεσ δε εσγοταδο εσσε πραζο δε ϖαλιδαδε, σερ προρρογαδο υmα νιχα ϖεζ, πορ ιγυαλ περοδο, α 
χριτριο δα Αδmινιστραο, πορ ατο εξπρεσσο δο Σεχρετ〈ριο δα Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια, δο 
Χοmανδαντε Γεραλ δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χοmανδαντε Γεραλ δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα 
Βαηια. 
1.5 Α 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ ε α 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα σερο απλιχαδασ νασ χιδαδεσ δο Εσταδο δα 
Βαηια χονφορmε αβαιξο: 
α) Σαλϖαδορ, Φειρα δε Σαντανα, ϑυαζειρο, Ιληυσ, ςιτ⌠ρια δα Χονθυιστα, Βαρρειρασ ε Ιταβεραβα. 
1.6 Ο ινγρεσσο να Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε νο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια δο χανδιδατο ηαβιλιταδο 
νο Χονχυρσο Πβλιχο παρα Σελεο δε Χανδιδατοσ αο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα 
Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια δαρ−σε−〈 να χονδιο δε Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ δο 
Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια. 
1.7 Ο Χονχυρσο Πβλιχο δεστινα−σε αο πρεενχηιmεντο δε 1.000 (mιλ) ϖαγασ παρα παρτιχιπαο νο Χυρσο δε 
Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια δο Θυαδρο δε Πραασ Πολιχιαισ Μιλιταρεσ (ΘΠΠΜ) ε 250 
(δυζεντοσ ε χινθυεντα) ϖαγασ παρα παρτιχιπαο νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δο Χορπο δε Βοmβειροσ 
Μιλιταρ δα Βαηια, δο Θυαδρο δε Πραασ Βοmβειροσ Μιλιταρεσ (ΘΠΒΜ), βεm χοmο αο προϖιmεντο δασ θυε 
ϖιερεm α οχορρερ δυραντε συα ϖαλιδαδε, σεγυνδο ασ νεχεσσιδαδεσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα, να Χαπιταλ ε νο 
Ιντεριορ δο Εσταδο δα Βαηια, χονφορmε δισποστοσ νοσ Χαπτυλοσ 10 ε 13 δεστε Εδιταλ. 
1.8 Ο Χοντεδο Προγραm〈τιχο χονστα δο Ανεξο Ι, δεστε Εδιταλ. 
1.9 Ο Χρονογραmα προϖισ⌠ριο δο Χονχυρσο Πβλιχο ενχοντρα−σε νο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 
 



 

2. DΑΣ ςΑΓΑΣ 
2.1 Ασ ϖαγασ οφερταδασ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερο διστριβυδασ πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε 
Χλασσιφιχαο − Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), χονφορmε θυαντιτατιϖο ινδιχαδο νασ ταβελασ 
σεγυιντεσ: 
 

ΘΥΑDΡΟ DΕ ΠΡΑ∩ΑΣ − ΠΟΛ⊆ΧΙΑ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ 
ΡΕΓΙ℘Ο DΕ 

ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο に 
ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ/ΣΕDΕ 

ΥΝΙDΑDΕΣ ΘΥΕ ΧΟΜΠ∏ΕΜ ΑΣ 
ΡΕΓΙ∏ΕΣ/ΛΟΧΑΛΙDΑDΕΣ 

ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ ΑΜΠΛΑ 
ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 

ςΑΓΑΣ ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ 
 ΠΑΡΑ ΝΕΓΡΟΣ 

ΤΟΤΑΛ DΕ ςΑΓΑΣ 

ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ 

01 に ΣΑΛςΑDΟΡ 

Υνιδαδεσ (ΒΠΜ, ΧΙΠΜ) συβορδιναδασ αο 
Χοmανδο δε Οπερα⌡εσ Πολιχιαισ Μιλιταρεσ 
σεδιαδασ εm Σαλϖαδορ ε να Ρεγιο 
Μετροπολιτανα δε Σαλϖαδορ; ινχλυινδο τοδασ ασ 
συασ 〈ρεασ δε ρεσπονσαβιλιδαδε. 

171 18 73 8 244 26 

02 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ 
ϑΥΑΖΕΙΡΟ 

6≡ ΒΠΜ/Σενηορ δο Βονφιm; 20≡ ΒΠΜ/Παυλο 
Αφονσο; 24♠ ΧΙΠΜ/ϑαχοβινα; 25♠ ΧΙΠΜ/Χασα 
Νοϖα; 45♠ ΧΙΠΜ/Χυρα〈; 54♠ ΧΙΠΜ/Χαmπο 
Φορmοσο; 73♠, 74♠; 75♠ ε 76♠ Χοmπανηιασ 
Ινδεπενδεντεσ δα Πολχια Μιλιταρ (ΧΙΠΜ) 
σεδιαδασ εm ϑυαζειρο; 91♠ ΧΙΠΜ/Χαπιm 
Γροσσο; 96♠ ΧΙΠΜ/Σοβραδινηο; ινχλυινδο τοδασ 
ασ συασ 〈ρεασ δε ρεσπονσαβιλιδαδε. 

62 7 27 3 89 10 

03 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ  
ΦΕΙΡΑ DΕ ΣΑΝΤΑΝΑ 

14≡ ΒΠΜ/Σαντο Αντνιο δε ϑεσυσ; 64♠, 65♠, 
66♠ ε 67♠ Χοmπανηιασ Ινδεπενδεντεσ δα 
Πολχια Μιλιταρ (ΧΙΠΜ) σεδιαδασ εm Φειρα δε 
Σαντανα; 20♠ ΧΙΠΜ/Σαντο Αmαρο; 21♠ 
ΧΙΠΜ/Χιπ⌠; 27♠ ΧΙΠΜ/Χρυζ δασ Αλmασ; 57♠ 
ΧΙΠΜ/Σαντο Εστεϖο; 90♠ ΧΙΠΜ/Ριαχηο δο 
ϑαχυπε; 97♠ ΧΙΠΜ/Ιραρ〈; 99♠ ΧΙΠΜ/Αmαργοσα; 
ινχλυινδο τοδασ ασ συασ 〈ρεασ δε 
ρεσπονσαβιλιδαδε. 

73 8 31 3 104 11 

04 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ 
ΙΛΗ⊃ΥΣ 

15≡ ΒΠΜ/Ιταβυνα; 33♠ ΧΙΠΜ/ςαλενα; 60♠ 
ΧΙΠΜ/Γανδυ; 61♠ ΧΙΠΜ/Υβαιταβα; 62♠ 
ΧΙΠΜ/Χαmαχαν; 63♠ ΧΙΠΜ/Ιβιχαρα; 68♠, 69♠ ε 
70♠ Χοmπανηιασ Ινδεπενδεντεσ δα Πολχια 
Μιλιταρ (ΧΙΠΜ) σεδιαδασ εm Ιληυσ; 71♠ 
ΧΙΠΜ/Χαναϖιειρασ; 72♠ ΧΙΠΜ/Ιταχαρ; ινχλυινδο 
τοδασ ασ συασ 〈ρεασ δε ρεσπονσαβιλιδαδε. 

58 7 25 3 83 10 

05 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ 
ςΙΤΡΙΑ DΑ 
ΧΟΝΘΥΙΣΤΑ 

17≡ ΒΠΜ/Γυαναmβι; 19≡ ΒΠΜ/ϑεθυι; 8♠ 
ΧΙΠΜ/Ιταπετινγα; 34♠ ΧΙΠΜ/Βρυmαδο; 46♠ 
ΧΙΠΜ/Λιϖραmεντο δε Νοσσα Σενηορα; 55♠ 
ΧΙΠΜ/Ιπια; 77♠, 78♠ ε 92♠ Χοmπανηιασ 
Ινδεπενδεντεσ δα Πολχια Μιλιταρ (ΧΙΠΜ) 
σεδιαδασ εm ςιτ⌠ρια δα Χονθυιστα; 79♠ 
ΧΙΠΜ/Πο⌡εσ; 80♠ ΧΙΠΜ/Χνδιδο Σαλεσ; 93♠ 
ΧΙΠΜ/Μαραχ〈σ; 94♠ ΧΙΠΜ/Χαετιτ; ινχλυινδο 
τοδασ ασ συασ 〈ρεασ δε ρεσπονσαβιλιδαδε. 

68 8 29 3 97 11 

06 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ 
ΒΑΡΡΕΙΡΑΣ 

4♠ ΧΙΠΜ/Μαχαβασ; 28♠ ΧΙΠΜ/Ιβοτιραmα, 30♠ 
ΧΙΠΜ/Σαντα Μαρια δα ςιτ⌠ρια; 38♠ ΧΙΠΜ/Βοm 
ϑεσυσ δα Λαπα; 83♠ ε 84♠ Χοmπανηιασ 
Ινδεπενδεντεσ δα Πολχια Μιλιταρ (ΧΙΠΜ) 
σεδιαδασ εm Βαρρειρασ; 85♠ ΧΙΠΜ/Λυσ Εδυαρδο 
Μαγαληεσ; 86♠ ΧΙΠΜ/Φορmοσα δο Ριο Πρετο; 
ινχλυινδο τοδασ ασ συασ 〈ρεασ δε 
ρεσπονσαβιλιδαδε. 

46 5 20 2 66 7 

07 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ 
ΙΤΑΒΕΡΑΒΑ 

7≡ ΒΠΜ/Ιρεχ; 11≡ ΒΠΜ/Ιταβεραβα; 29♠ 
ΧΙΠΜ/Σεαβρα; ε 42♠ ΧΙΠΜ/Λεν⌠ισ; 98♠ 
ΧΙΠΜ/Ιπιρ〈; ινχλυινδο τοδασ ασ συασ 〈ρεασ δε 
ρεσπονσαβιλιδαδε. 

35 4 15 2 50 6 

08 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ 
ΤΕΙΞΕΙΡΑ DΕ ΦΡΕΙΤΑΣ 

8≡ ΒΠΜ/Πορτο Σεγυρο; 7♠ ΧΙΠΜ/Ευν〈πολισ; 43♠ 
ΧΙΠΜ/Ιταmαραϕυ; 44♠ ΧΙΠΜ/Μεδειροσ Νετο; 
87♠ ΧΙΠΜ/Τειξειρα δε Φρειτασ; 88♠ 
ΧΙΠΜ/Αλχοβαα; 89♠ ΧΙΠΜ/Μυχυρι   

55 6 23 3 78 9 

09 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ 
ΑΛΑΓΟΙΝΗΑΣ 

4≡ ΒΠΜ/Αλαγοινηασ; 5≡ ΒΠΜ/Ευχλιδεσ δα 
Χυνηα; 16≡ ΒΠΜ/Σερρινηα; 6♠ ΧΙΠΜ/Ριο Ρεαλ; 
21♠ Χιπ⌠/Χιπ⌠; 51♠ ΧΙΠΜ/Χονδε; 56♠ 
ΧΙΠΜ/Εντρε Ριοσ; 95♠ ΧΙΠΜ/Χατυ 

62 7 27 3 89 10 

ΣΥΒΤΟΤΑΛ DΕ ςΑΓΑΣ 630 70 270 30 900 100 

ΤΟΤΑΛ DΕ ςΑΓΑΣ 1.000 

(∗) Ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα ποπυλαο νεγρα εm ατενδιmεντο α Λει εσταδυαλ ν≡ 13.182, δε 06 δε ϕυνηο δε 2014, ρεγυλαmενταδα 
πελο Dεχρετο εσταδυαλ ν≡ 15.353, δε 08 δε αγοστο δε 2014. 
(∗∗) Τοταλ δε ϖαγασ ινχλυινδο α ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα νεγροσ. 
 
 
 



 

ΘΥΑDΡΟ DΕ ΠΡΑ∩ΑΣ − ΒΟΜΒΕΙΡΟ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο − 
ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ/ΣΕDΕ 

ΥΝΙDΑDΕΣ ΘΥΕ 
ΧΟΜΠ∏ΕΜ ΑΣ 

ΡΕΓΙ∏ΕΣ/ΛΟΧΑΛΙDΑDΕΣ 

ςΑΓΑΣ ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ ΠΑΡΑ 
ΑΜΠΛΑ 

ςΑΓΑΣ ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ 
ΠΑΡΑ ΝΕΓΡΟΣ 

ΤΟΤΑΛ DΕ ςΑΓΑΣ 

ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ 

01 −  ΣΑΛςΑDΟΡ Ε ΡΜΣ 
1≡, 3≡, 10≡, 12≡, 13≡ ε 

14≡ ΓΒΜΣ 
55 6 24 3 79 9 

02 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΦΕΙΡΑ DΕ ΣΑΝΤΑΝΑ 2≡ ΓΒΜ 8 2 4 1 12 3 

04 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΙΤΑΒΥΝΑ 4≡ΓΒΜ 4 2 2 0 6 2 

05 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΙΛΗ⊃ΥΣ 5≡ ΓΒΜ 4 2 2 0 6 2 

06 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΠΟΡΤΟ ΣΕΓΥΡΟ 6≡ ΓΒΝ 8 2 4 1 12 3 

07 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ςΙΤΡΙΑ DΑ ΧΟΝΘΥΙΣΤΑ 7≡ ΓΒΜ 6 2 2 0 8 2 

08 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ϑΕΘΥΙ⊃ 8≡ ΓΒΜ 4 2 2 0 6 2 

09 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ϑΥΑΖΕΙΡΟ 9≡ ΓΒΜ 4 2 2 0 6 2 

11 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΙΤΑΒΕΡΑΒΑ 11≡ ΓΒΜ 8 2 4 1 12 3 

15 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΠΑΥΛΟ ΑΦΟΝΣΟ 15≡ ΓΒΜ 8 2 4 1 12 3 

16 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΣΑΝΤΟ ΑΝΤΝΙΟ DΕ ϑΕΣΥΣ 16≡ ΓΒΜ 8 2 4 1 12 3 

17 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΒΑΡΡΕΙΡΑΣ 17 ΓΒΜ 8 2 4 1 12 3 

18 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΤΕΙΞΕΙΡΑ DΕ ΦΡΕΙΤΑΣ 18≡ ΓΒΜ 8 2 4 1 12 3 

19 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΑΛΑΓΟΙΝΗΑΣ 19≡ ΓΒΜ 8 2 4 1 12 3 

ΣΥΒΤΟΤΑΛ 141 32 66 11 207 43 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ 250 

(∗) Ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα ποπυλαο νεγρα εm ατενδιmεντο α Λει εσταδυαλ ν≡ 13.182, δε 06 δε ϕυνηο δε 2014, ρεγυλαmενταδα 
πελο Dεχρετο εσταδυαλ ν≡ 15.353, δε 08 δε αγοστο δε 2014. 
(∗∗) Τοταλ δε ϖαγασ ινχλυινδο α ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα νεγροσ. 

 
2.2 Ο Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ ποδερ〈 ρεαλιζαρ ο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα 
Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια εm θυαισθυερ δασ ρεγι⌡εσ ελενχαδασ, ινδεπενδεντεmεντε 
δο λοχαλ ονδε τενηα σε ινσχριτο, α χριτριο δα Αδmινιστραο. Απ⌠σ α χονχλυσο δο Χυρσο δε Φορmαο, σερ〈 
λοταδο να Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο − Μυνιχπιο/Σεδε εm θυε εφετυου α ινσχριο. 
2.3 Ασ ϖαγασ σερο πρεενχηιδασ σεγυνδο α ορδεm δε χλασσιφιχαο πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε 
Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο) δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ εm τοδασ ασ 
εταπασ δο Χονχυρσο Πβλιχο, απροϖαδοσ νοσ Εξαmεσ Πρ−Αδmισσιοναισ (Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, Εξαmεσ 
Μδιχοσ−Οδοντολ⌠γιχοσ, Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, Εξαmε δε Dοχυmενταο ε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ) δε αχορδο 
χοm α νεχεσσιδαδε ε χονϖενινχια δο σερϖιο, χονφορmε οπο νιχα mανιφεσταδα πελο χανδιδατο να Φιχηα 
δε Ινσχριο. 
2.4 Ο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ mιλιταρεσ εσταδυαισ  ο εστατυτ〈ριο, εm χονφορmιδαδε χοm α Λει εσταδυαλ ν≡ 
7.990, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2001 (Εστατυτο δοσ Πολιχιαισ Μιλιταρεσ δο Εσταδο δα Βαηια).  
2.4.1 Ο χανδιδατο mατριχυλαδο νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε 
Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια φιχα χιεντε θυε εσταρ〈 συϕειτο αο ρεγιmε πρεϖιδενχι〈ριο ϖιγεντε νο mοmεντο δα 
συα αδmισσο. 
2.5 Νο ηαϖερ〈 ρεσερϖα δε ϖαγασ α χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, εm ραζο δασ πεχυλιαριδαδεσ δασ ατριβυι⌡εσ 
δοσ mιλιταρεσ εσταδυαισ, χονφορmε λεγισλαο ϖιγεντε. 
 
3. ΕΣΠΕΧΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 
3.1 ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ:  
3.1.1 Ο Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ ε ο πρ−ρεθυισιτο/εσχολαριδαδε σο οσ εσταβελεχιδοσ νο θυαδρο α σεγυιρ: 
3.1.1.1 Αλυνο Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ου Αλυνο Σολδαδο δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια. 
 

ΧΑΡΓΟ/ΘΥΑDΡΟ DΕ ΠΡΑ∩ΑΣ ΠΡ⊃−ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ/ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ 

Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ 

Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε ενσινο 
mδιο (αντιγο 2≡ γραυ) ου φορmαο τχνιχα προφισσιοναλιζαντε δε νϖελ 
mδιο, εξπεδιδο πορ Ινστιτυιο δε Ενσινο ρεχονηεχιδο πελο Μινιστριο 
δα Εδυχαο に ΜΕΧ. 

 
3.1.1.2 Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια δο Θυαδρο δε Πραασ Πολιχιαισ Μιλιταρεσ (ΘΠΠΜ) ου Σολδαδο δο 
Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια δο Θυαδρο δε Πραασ Βοmβειροσ Μιλιταρεσ (ΘΠΒΜ) απ⌠σ απροϖαο νο 
Χυρσο δε Φορmαο ρεσπεχτιϖο. 



 

ΧΑΡΓΟ/ΘΥΑDΡΟ DΕ ΠΡΑ∩ΑΣ ΠΡ⊃−ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ/ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ 

Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ 
Χονχλυσο χοm ξιτο νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια 
Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια. 

 
3.2 ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: 
α) Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ:  
Ρ∃ 998,00 (νοϖεχεντοσ ε νοϖεντα ε οιτο ρεαισ). 
Dυραντε ο περοδο δε ρεαλιζαο δο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο 
δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια, ο χανδιδατο mατριχυλαδο να χονδιο δε Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ 
ρεχεβερ〈, α ττυλο δε βολσα δε εστυδο, ο εθυιϖαλεντε α υm σαλ〈ριο mνιmο. 
β) Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ (Σολδο + ΓΑΠ):  
Α ρεmυνεραο  χοmποστα πελο Σολδο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 1.041,90 (mιλ ε θυαρεντα ε υm ρεαισ ε νοϖεντα 
χενταϖοσ), αχρεσχιδο δε Γρατιφιχαο δε Ατιϖιδαδε Πολιχιαλ Μιλιταρ να Ρεφερνχια ΙΙΙ (ΓΑΠΜ ΙΙΙ), εθυιϖαλεντε α 
Ρ∃ 1.795,73 (mιλ σετεχεντοσ ε νοϖεντα ε χινχο ρεαισ ε σετεντα ε τρσ χενταϖοσ), θυανδο συβmετιδο α χαργα 
ηορ〈ρια δε 40 ηορασ σεmαναισ, ποδενδο σερ αδιχιοναδασ ουτρασ ϖανταγενσ, ηιπ⌠τεσε εm θυε α ρεmυνεραο 
ποδερ〈 ατινγιρ ο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.410,68 (τρσ mιλ, θυατροχεντοσ ε δεζ ρεαισ ε σεσσεντα ε οιτο χενταϖοσ). 
3.3 ΧΑΡΓΑ ΗΟΡℑΡΙΑ: 40 ηορασ σεmαναισ. 
3.4 ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ:  
α) Πολχια Μιλιταρ: Ι − εξεχυταρ ο πολιχιαmεντο οστενσιϖο φαρδαδο, νασ διϖερσασ mοδαλιδαδεσ, πλανεϕαδο πελασ 
αυτοριδαδεσ πολιχιαισ mιλιταρεσ χοmπετεντεσ, α φιm δε ασσεγυραρ ο χυmπριmεντο δα λει, α πρεσερϖαο δα 
ορδεm πβλιχα ε ο εξερχχιο δοσ ποδερεσ χονστιτυδοσ; ΙΙ − εξερχερ α mισσο δο πολιχιαmεντο οστενσιϖο δε 
σεγυρανα, δε τρνσιτο υρβανο ε ροδοϖι〈ριο, δε προτεο αmβιενταλ, γυαρδα δε πρεσδιοσ ε ινσταλα⌡εσ ϖιταισ, 
αλm δο ρελαχιοναδο χοm α πρεϖενο χριmιναλ, ϕυστια ρεσταυρατιϖα, προτεο ε προmοο αοσ διρειτοσ 
ηυmανοσ, πρεσερϖαο ε ρεσταυραο δα ορδεm πβλιχα; ΙΙΙ − ατυαρ δε mανειρα πρεϖεντιϖα παρα δισσυασο εm 
λοχαισ ου 〈ρεασ εσπεχφιχασ, ονδε σε πρεσυmα σερ ποσσϖελ α περτυρβαο δα ορδεm; Ις − ατυαρ δε mανειρα 
ρεπρεσσιϖα, εm χασο δε περτυρβαο δα ορδεm, ε εξερχερ α ατιϖιδαδε δε ρεπρεσσο χριmιναλ εσπεχιαλιζαδα; ς 
− εξεχυταρ, θυανδο δεσιγναδο, ατιϖιδαδεσ δε ιντελιγνχια, δε φορmα ιντεγραδα χοm ο Σιστεmα δε Ιντελιγνχια, 
να φορmα δα λει; ςΙ − παρτιχιπαρ, θυανδο δεσιγναδο, δε πεσθυισα, εστατστιχα ε αν〈λισε χριmιναλ, χοm ϖιστασ ◊ 
αο πολιχιαλ−mιλιταρ; ςΙΙ − γαραντιρ, θυανδο δεσιγναδο, ο εξερχχιο δο ποδερ δε πολχια αοσ ⌠ργοσ πβλιχοσ, 
εσπεχιαλmεντε οσ δα 〈ρεα φαζενδ〈ρια, σανιτ〈ρια, δε προτεο αmβιενταλ, δε υσο ε οχυπαο δο σολο ε δο 
πατριmνιο χυλτυραλ; ςΙΙΙ − ατενδερ ◊ χονϖοχαο, ινχλυσιϖε mοβιλιζαο, δο Γοϖερνο Φεδεραλ εm χασο δε 
γυερρα εξτερνα ου παρα πρεϖενιρ ου ρεπριmιρ γραϖε περτυρβαο δα ορδεm ου αmεαα δε συα ιρρυπο; ΙΞ − 
ιντεγραρ εθυιπε θυε τενηα πορ οβϕετιϖο ρεαλιζαρ ϖιστοριασ ε ινσπε⌡εσ εm εστρυτυρασ ε εδιφιχα⌡εσ υτιλιζαδασ 
παρα εϖεντοσ πβλιχοσ, χοm ϖιστασ ◊ σεγυρανα πβλιχα; Ξ − ινστρυιρ ε οριενταρ, θυανδο δεσιγναδο, να φορmα 
δα λει φεδεραλ, ασ γυαρδασ mυνιχιπαισ σε ασσιm χονϖιερ ◊ Αδmινιστραο δο Εσταδο ε δοσ ρεσπεχτιϖοσ 
Μυνιχπιοσ; ΞΙ − εξερχερ ουτρασ χοmπετνχιασ νεχεσσ〈ριασ αο χυmπριmεντο δα φιναλιδαδε ινστιτυχιοναλ δα 
Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια, νο mβιτο αδmινιστρατιϖο ου οπεραχιοναλ. 
β) Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια: Ι − εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε δεφεσα χιϖιλ; ΙΙ − εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε 
πρεϖενο, χοmβατε α ινχνδιοσ ε α σιτυα⌡εσ δε πνιχο; ΙΙΙ − εξεχυταρ ασ α⌡εσ δε βυσχα, ρεσγατε, συπορτε 
β〈σιχο δε ϖιδα ε σαλϖαmεντο δε πεσσοασ ε βενσ; Ις − εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε πρεϖενο ε εξτινο δε 
ινχνδιοσ φλορεσταισ; ς − ρεαλιζαρ ινσπε⌡εσ ε ϖιστοριασ δε εστρυτυρασ, εδιφιχα⌡εσ ε 〈ρεασ δε ρισχο, 
οβϕετιϖανδο α πρεϖενο α ινχνδιοσ ε δεmαισ σινιστροσ, να φορmα δα λει; ςΙ − ρεαλιζαρ περχιασ δε ινχνδιο ε 
εξπλοσο, ρελαχιοναδασ χοm α χοmπετνχια δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια; ςΙΙ − εξεχυταρ α⌡εσ δε 
δεφεσα ιντερνα ε τερριτοριαλ, εm σιτυα⌡εσ δε χονϖοχαο δο Γοϖερνο Φεδεραλ, εm χασο δε γυερρα εξτερνα ου 
παρα πρεϖενιρ ου ρεπριmιρ γραϖε περτυρβαο δα ορδεm ου αmεαα δε συα ιρρυπο; ςΙΙΙ − ρεαλιζαρ α 
φισχαλιζαο δε σεγυρανα χοντρα ινχνδιο ε πνιχο νο Εσταδο; ΙΞ − εξεχυταρ α⌡εσ δε ιντελιγνχια, δε φορmα 
ιντεγραδα χοm ο Σιστεmα δε Ιντελιγνχια, να φορmα δα λει; Ξ − εξερχερ ο ποδερ δε πολχια νασ σιτυα⌡εσ θυε 
ρεδυνδεm ρισχοσ ◊ ϖιδα ου αο πατριmνιο, να φορmα δα λει; ΞΙ − εξερχερ ουτρασ χοmπετνχιασ νεχεσσ〈ριασ αο 
χυmπριmεντο δα φιναλιδαδε ινστιτυχιοναλ δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια, νο mβιτο αδmινιστρατιϖο 
ου οπεραχιοναλ. 
 
4. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ ΙΝΓΡΕΣΣΟ ΝΟ ΧΥΡΣΟ DΕ ΦΟΡΜΑ∩℘Ο  



 

4.1 Σο ρεθυισιτοσ ε χονδι⌡εσ παρα ο ινγρεσσο νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια 
ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια, να χονδιο δε Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ. 
α) τερ ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα ου πορτυγυεσα ε, νο χασο δε ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα, εσταρ αmπαραδο πελο 
εστατυτο δε ιγυαλδαδε εντρε βρασιλειροσ ε πορτυγυεσεσ, χοm ρεχονηεχιmεντο δο γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ, 
νοσ τερmοσ δο ♣ 1≡ δο αρτιγο 12 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ; 
β) τερ ο mνιmο δε 18 (δεζοιτο) ε ο m〈ξιmο δε 30 (τριντα) ανοσ δε ιδαδε χοmπλετοσ, χοmπροϖαδο πορ 
mειο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ατυαλιζαδο, να δατα φιξαδα παρα mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο δε 
Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια. Χονσιδερα−σε χοm 30 (τριντα) 
ανοσ, ο χανδιδατο θυε τενηα ατ 30 (τριντα) ανοσ, 11 (ονζε) mεσεσ ε 29 (ϖιντε ε νοϖε) διασ νο ατο δα 
mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ 
δα Βαηια; 
χ) ποσσυιρ εστατυρα mνιmα 1,60 m παρα χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο ε 1,55 m παρα χανδιδατασ δο σεξο 
φεmινινο; 
δ) τερ απτιδο φσιχα ε mενταλ παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δοσ χαργοσ, χοmπροϖαδα mεδιαντε εξαmε 
mδιχο−οδοντολ⌠γιχο, τεστεσ φσιχοσ, εξαmεσ πσιχολ⌠γιχοσ ε ινϖεστιγαο σοχιαλ, χονφορmε Πορταρια ν≡ 060 に 
ΧΓ/17 δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε Πορταρια ν≡ 008 ΧΓ − ΧΒΜΒΑ/2017 δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα 
Βαηια; 
ε) Ποσσυιρ Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο ϖ〈λιδα, χατεγορια Β; 
φ) εσταρ εm πλενο γοζο ε εξερχχιο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ; 
γ) εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ; 
η) εσταρ εm δια χοm οσ δεϖερεσ δο Σερϖιο Μιλιταρ παρα οσ χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο; 
ι) ποσσυιρ ιδονειδαδε mοραλ, χοmπροϖαδα πελα ινεξιστνχια δε αντεχεδεντεσ χριmιναισ, ατεσταδοσ πορ 
χερτιδ⌡εσ νεγατιϖασ εξπεδιδασ πορ ⌠ργοσ πολιχιαισ ε ϕυδιχιαισ, εσταδυαισ ε φεδεραισ; 
ϕ) νο τερ περδιδο χαργο ελετιϖο δε γοϖερναδορ ε δε ϖιχε−γοϖερναδορ δο Εσταδο ε δε πρεφειτο ε δε ϖιχε−
πρεφειτο, πορ ινφρινγνχια αο δισποσιτιϖο δα Χονστιτυιο Εσταδυαλ ου δα Λει Οργνιχα δο Μυνιχπιο, νοσ 
λτιmοσ 08 (οιτο) ανοσ; 
κ) νο τερ χοντρα σι ρεπρεσενταο ϕυλγαδα προχεδεντε πελα ϕυστια ελειτοραλ εm δεχισο τρανσιταδα εm 
ϕυλγαδο, εm προχεσσο δε απυραο δε αβυσο δε ποδερ εχονmιχο ου πολτιχο νοσ λτιmοσ 08 (οιτο) ανοσ; 
λ) νο τερ χοντρα σι δεχισο χονδενατ⌠ρια τρανσιταδα εm ϕυλγαδο ου προφεριδα πορ ⌠ργο ϕυδιχιαλ χολεγιαδο, 
δεσδε α χονδεναο ατ ο τρανσχυρσο δο πραζο δε 08 (οιτο) ανοσ απ⌠σ ο χυmπριmεντο δα πενα πελοσ χριmεσ: 
− χοντρα α εχονοmια ποπυλαρ, α φ πβλιχα, α αδmινιστραο πβλιχα ε ο πατριmνιο πβλιχο; 
− χοντρα ο πατριmνιο πριϖαδο, ο σιστεmα φινανχειρο, ο mερχαδο δε χαπιταισ ε οσ πρεϖιστοσ να λει θυε ρεγυλα α 
φαλνχια; 
− χοντρα ο mειο αmβιεντε ε α σαδε πβλιχα; 
− ελειτοραισ, παρα οσ θυαισ α λει χοmινε πενα πριϖατιϖα δε λιβερδαδε; 
− δε αβυσο δε αυτοριδαδε, νοσ χασοσ εm θυε ηουϖερ χονδεναο α περδα δο χαργο ου α ιναβιλιταο παρα ο 
εξερχχιο δα φυνο πβλιχα; 
− δε λαϖαγεm ου οχυλταο δε βενσ, διρειτοσ ε ϖαλορεσ; 
− δε τρ〈φιχο δε εντορπεχεντεσ ε δρογασ αφινσ, ραχισmο, τορτυρα, τερρορισmο ε ηεδιονδοσ; 
− δε ρεδυο ◊ χονδιο αν〈λογα α δε εσχραϖο; 
− χοντρα α ϖιδα ε α διγνιδαδε σεξυαλ; ε 
− πρατιχαδοσ πορ οργανιζαο χριmινοσα, θυαδριληα ου βανδο. 
m) νο τερ χοντρα σι δεχρεταο δα συσπενσο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ, εm δεχισο τρανσιταδα εm ϕυλγαδο ου 
πορ ⌠ργο ϕυδιχιαλ χολεγιαδο, πορ ατο δολοσο ε δε ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα θυε ιmπορτε λεσο αο 
πατριmνιο πβλιχο ε ενριθυεχιmεντο ιλχιτο, δεσδε α χονδεναο ου ο τρνσιτο εm ϕυλγαδο ατ ο τρανσχυρσο 
δο πραζο δε 08 (οιτο) ανοσ απ⌠σ ο χυmπριmεντο δα πενα; 
ν) νο τερ σιδο εξχλυδο δο εξερχχιο δα προφισσο, πορ δεχισο σανχιονατ⌠ρια δο ⌠ργο προφισσιοναλ 
χοmπετεντε, εm δεχορρνχια δε ινφραο τιχο−προφισσιοναλ, πελο πραζο δε 08 (οιτο) ανοσ, σαλϖο σε ο ατο 
ηουϖερ σιδο ανυλαδο ου συσπενσο πελο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο; 
ο) νο τερ σιδο δεmιτιδο δο σερϖιο πβλιχο εm δεχορρνχια δε προχεσσο αδmινιστρατιϖο ου ϕυδιχιαλ, πελο 
πραζο δε 08 (οιτο) ανοσ, χονταδοσ δα δεχισο, σαλϖο σε ο ατο ηουϖερ σιδο συσπενσο ου ανυλαδο πελο Ποδερ 
ϑυδιχι〈ριο; 



 

π) νο χασο δε Μαγιστραδο ε δε mεmβρο δο Μινιστριο Πβλιχο, θυε νο τενηα σιδο αποσενταδο 
χοmπυλσοριαmεντε πορ δεχισο σανχιονατ⌠ρια, θυε νο τενηα περδιδο ο χαργο πορ σεντενα ου θυε νο 
τενηα πεδιδο εξονεραο ου αποσενταδορια ϖολυντ〈ρια να πενδνχια δε προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ, 
πελο πραζο δε 08 (οιτο) ανοσ; 
θ) απρεσενταρ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δα εσχολαριδαδε χονσταντε νο Χαπτυλο 3 δεστε Εδιταλ; 
ρ) χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δεστε Εδιταλ. 
4.2 Α νο απρεσενταο δοσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ινϖεστιδυρα νοσ 
χαργοσ ιmπορταρ〈 να περδα δο διρειτο δε mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο, φιχανδο ο χανδιδατο εξχλυδο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο παρα τοδοσ οσ εφειτοσ. 
 
5. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 
5.1 Dισποσι⌡εσ Γεραισ: 
5.1.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο ε α τ〈χιτα αχειταο δασ νορmασ ε χονδι⌡εσ 
εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, ε νοσ δεmαισ αϖισοσ, χοmυνιχαδοσ, ερρατασ ε εδιταισ χοmπλεmενταρεσ θυε 
ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ παρα α ρεαλιζαο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, εm ρελαο αοσ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ 
δεσχονηεχιmεντο. 
5.1.2 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ινσχριτο ο αχοmπανηαmεντο δα διϖυλγαο δασ 
ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
5.1.3 Αντεσ δε εφετυαρ ο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε 
τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα παρτιχιπαο νο Χονχυρσο Πβλιχο εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ. Σερ〈 
χανχελαδα α ινσχριο σε φορ ϖεριφιχαδο, α θυαλθυερ τεmπο, ο νο ατενδιmεντο α τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ φιξαδοσ 
νεστε Εδιταλ. 
5.1.4 Dεχλαραο φαλσα ου ινεξατα δοσ δαδοσ χονσταντεσ νο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο δετερmιναρ〈 ο 
χανχελαmεντο δα ινσχριο ε α ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, εm θυαλθυερ ποχα, σεm 
πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ. 
5.1.5 Ο χανδιδατο, αο εφετυαρ συα ινσχριο, νο ποδερ〈 υτιλιζαρ αβρεϖιατυρασ θυαντο αο νοmε ε ιδαδε. 
5.1.6 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ να Φιχηα δε Ινσχριο ε νο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ σερο δε 
ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ποδενδο α ΣΑΕΒ ε ο ΙΒΦΧ εξχλυιρ δο Χονχυρσο Πβλιχο αθυελε θυε 
φορνεχερ δαδοσ ινχορρετοσ, βεm χοmο αθυελε θυε πρεσταρ ινφορmα⌡εσ ινϖερδιχασ, αινδα θυε ο φατο σεϕα 
χονσταταδο ποστεριορmεντε. 
5.1.6.1 Θυανδο δο πρεενχηιmεντο δο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ, νο mοmεντο δα ινσχριο,  
ιmπρεσχινδϖελ θυε ο χανδιδατο εστεϕα δε ποσσε δε τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ α φιm δε οβτερ ξιτο νο 
πρεενχηιmεντο δο φορmυλ〈ριο. 
5.1.7 Νο ατο δα ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οπταρ πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に 
Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο) α θυε ιρ〈 χονχορρερ χονφορmε πρεϖιστο νο ιτεm 2.1 δο 
Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ, βεm χοmο ο mυνιχπιο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, χονφορmε ιτεm 1.5 δο Χαπτυλο 1 
δεστε Εδιταλ. 
5.1.8 Νο ηαϖερ〈, σοβ θυαλθυερ πρετεξτο, ινσχριο προϖισ⌠ρια, χονδιχιοναλ ε εξτεmπορνεα. 
5.1.9 Νο σερ〈 αδmιτιδα αο χανδιδατο α αλτεραο δο Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に 
Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), βεm χοmο δο mυνιχπιο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, απ⌠σ 
εφετιϖαο δα ινσχριο. 
5.1.10 Νο σερο αχειτασ ασ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο θυε νο ατενδερεm ριγοροσαmεντε αο εσταβελεχιδο 
νεστε Εδιταλ. 
5.1.11 Ο χανδιδατο θυε εξερχευ εφετιϖαmεντε α φυνο δε ϕυραδο νο περοδο εντρε α δατα δε πυβλιχαο δα 
Λει φεδεραλ ν≡ 11.689, δε 09 δε ϕυνηο δε 2008 ε α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈 πρεσταρ εστα 
ινφορmαο νο ατο δε ινσχριο παρα υτιλιζαο χοmο υm δοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε, χονφορmε ιτεm 10.3, 
;ﾉｹﾐW; さWざ δο Χαπτυλο 10 δεστε Εδιταλ. 
5.1.12 Ασσεγυρα−σε αο χανδιδατο α ινσχριο ε ιδεντιφιχαο χονφορmε πρεϖιστο νο αρτ. 69 δο Dεχρετο 
εσταδυαλ ν≡ 15.805, δε 30 δε δεζεmβρο δε 2014. 
5.1.12.1 Σερ〈 χονσιδεραδο, εm τοδασ ασ πυβλιχα⌡εσ, ο νοmε χιϖιλ δοσ χανδιδατοσ χονφορmε πρεϖιστο νο αρτ. 
69 δο Dεχρετο εσταδυαλ ν≡ 15.805, δε 30 δε δεζεmβρο δε 2014. 
5.1.13 Σερ〈 χανχελαδα α ινσχριο σε φορ ϖεριφιχαδο, α θυαλθυερ τεmπο, ο νο ατενδιmεντο α τοδοσ οσ 
ρεθυισιτοσ φιξαδοσ νεστε Εδιταλ. 



 

5.2 Dοσ Προχεδιmεντοσ παρα Ινσχριο: 
5.2.1 Ασ ινσχρι⌡εσ παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο σερο ρεαλιζαδασ πελα Ιντερνετ, νο σιτε δο ΙΒΦΧ 
(ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια), να αβα 
さIﾐゲIヴｷN?ﾗ W ヲ┧ ┗ｷ; Sﾗ BﾗﾉWデﾗざ, νο περοδο δασ 09η00mιν δο δια 21/10/2019 ατ ◊σ 23η59mιν δο δια 
19/11/2019, σενδο ο δια 20/11/2019 ο λτιmο δια παρα ο παγαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο, οβσερϖαδο ο 
ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ. 
5.2.2 Παρα εφετυαρ α ινσχριο  ιmπρεσχινδϖελ ο νmερο δε Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα−ΧΠΦ δο χανδιδατο. 
5.2.3 Απ⌠σ ο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχριο ε δο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ, θυε οχορρερ〈 
αο τρmινο δα οπεραο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο παρα εφετυαρ ο παγαmεντο δο ϖαλορ 
δε ινσχριο, ατ ο δια δο ϖενχιmεντο ιmπρεσσο νο βολετο, εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια. 
5.2.4 Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο δεϖιδαmεντε θυιταδο σερ〈 ο χοmπροϖαντε δε θυε ο χανδιδατο ρεαλιζου 
συα ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
5.2.5 Α ινσχριο δο χανδιδατο σοmεντε σερ〈 χονχρετιζαδα απ⌠σ α χονφιρmαο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε 
ινσχριο. 
5.2.5.1 Ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδο δεντρο δο ηορ〈ριο βανχ〈ριο. 
5.2.6 Νο σερ〈 ϖ〈λιδα α ινσχριο χυϕο παγαmεντο σεϕα ρεαλιζαδο πορ δεπ⌠σιτο εm χαιξα ελετρνιχο, πελο 
χορρειο, φαχ−σmιλε, τρανσφερνχια ελετρνιχα, DΟΧ, ΤΕD, ορδεm δε παγαmεντο ου δεπ⌠σιτο εm χοντα 
χορρεντε, χονδιχιοναλ, αγενδαmεντο ελετρνιχο ου πορ θυαλθυερ ουτρο mειο θυε νο ο εσπεχιφιχαδο νεστε 
Εδιταλ. 
5.2.7 Α ΣΑΕΒ ε ο ΙΒΦΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο ε πελο πρεενχηιmεντο δο 
Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ θυε δειξαρεm δε σερ χονχρετιζαδασ πορ mοτιϖοσ εξτερνοσ δε ορδεm 
τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, αυσνχια 
δε ενεργια ελτριχα ε ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 
5.2.7.1 Ασ ινσχρι⌡εσ ποδερο σερ προρρογαδασ πορ νεχεσσιδαδε δε ορδεm τχνιχα ε/ου οπεραχιοναλ. 
5.2.7.2 Α προρρογαο δασ ινσχρι⌡εσ δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ ποδερ〈 σερ φειτα σεm πρϖιο αϖισο, 
βαστανδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ λεγαισ, α χοmυνιχαο δε προρρογαο φειτα νο σιτε δο ΙΒΦΧ 
(ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ (ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ). 
5.2.8 Ο χανδιδατο ινσχριτο πορ τερχειρο ασσυmε τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε πελασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πορ σευ 
ρεπρεσενταντε, αρχανδο χοm ασ χονσεθυνχιασ δε εϖεντυαισ ερροσ νο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχριο 
ε δο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ δισπονϖεισ πελα ϖια ελετρνιχα. 
5.2.9 Ο ϖαλορ δε ινσχριο σερ〈 δε Ρ∃ 70,00 (σετεντα ρεαισ). 
5.2.10 Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ, ο βολετο βανχ〈ριο 
δεϖερ〈 σερ παγο αντεχιπαδαmεντε. 
5.2.11 Ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο ποδερ〈 σερ εφετυαδο εm δινηειρο, χηεθυε δο πρ⌠πριο χανδιδατο 
ου δβιτο εm χοντα χορρεντε δε βανχοσ χονϖενιαδοσ. 
5.2.11.1 Ο παγαmεντο εφετυαδο πορ mειο δε χηεθυε σοmεντε σερ〈 χονσιδεραδο θυιταδο απ⌠σ α ρεσπεχτιϖα 
χοmπενσαο. 
5.2.11.2 Εm χασο δε δεϖολυο δο χηεθυε, θυαλθυερ θυε σεϕα ο mοτιϖο, χονσιδεραρ−σε−〈 αυτοmατιχαmεντε 
σεm εφειτο α ινσχριο. 
5.2.12 Νο ηαϖερ〈 δεϖολυο δα ιmπορτνχια παγα, αινδα θυε εφετυαδα εm ϖαλορ συπεριορ ου ινφεριορ αο 
εσταβελεχιδο, εm δυπλιχιδαδε, εξτεmπορνεο, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο.  
5.2.13 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 εφετυαρ υmα νιχα ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ. 
5.2.13.1 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ mαισ δε υmα ινσχριο παγα ε/ου δεφεριδα να σολιχιταο δα ισενο, τερ〈 
σοmεντε α λτιmα ινσχριο ϖαλιδαδα, σενδο ασ δεmαισ χανχελαδασ. 
5.2.14 Ο χανδιδατο ποδερ〈 υτιλιζαρ α οπο δε ιmπριmιρ α 2♠ ϖια δο βολετο παρα εφετυαρ ο παγαmεντο δε συα 
ινσχριο ατ ο λτιmο δια παρα ο παγαmεντο θυε χονστα νο ιτεm 5.2.1 δο εδιταλ. Ο χανδιδατο θυε νο 
εφετυαρ ο παγαmεντο δα ινσχριο ατ α δατα δε ϖενχιmεντο δο βολετο φιχαρ〈 ιmποσσιβιλιταδο δε παρτιχιπαρ 
δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
5.2.15 Α παρτιρ δε 02/12/2019 ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφεριρ, νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) - (Χονχυρσο − 
Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια), να αβα さ“ｷデ┌;N?ﾗ S; IﾐゲIヴｷN?ﾗ W CﾗヴヴWN?ﾗ 
C;S;ゲデヴ;ﾉざ, σε οσ δαδοσ δα ινσχριο φοραm ρεχεβιδοσ ε ο παγαmεντο προχεσσαδο. Εm χασο νεγατιϖο, ο 
χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο − ΣΑΧ δο ΙΒΦΧ, πελο 
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τελεφονε (11) 4788−1430, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα τεισ, δασ 9η00mιν ◊σ 17η00mιν (ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ), 
παρα ϖεριφιχαρ ο οχορριδο.  
5.2.16 Οσ εϖεντυαισ ερροσ δε διγιταο ϖεριφιχαδοσ νο χοmπροϖαντε δε ινσχριο/βολετο, θυαντο αο νοmε, 
νmερο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, δατα δε νασχιmεντο ε ενδερεο, δεϖερο σερ χορριγιδοσ νο σιτε δο 
ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια), να αβα 
さ“ｷデ┌;N?ﾗ S; IﾐゲIヴｷN?ﾗ W CﾗヴヴWN?ﾗ C;S;ゲデヴ;ﾉざ, νο περοδο δασ 09η00mιν δο δια 02/12/2019 ατ ◊σ 
17η00mιν δο δια 09/12/2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ. 
5.2.16.1 Ο χανδιδατο θυε νο φιζερ ου σολιχιταρ ασ χορρε⌡εσ δοσ δαδοσ πεσσοαισ νοσ τερmοσ δο ιτεm 5.2.16 
δεστε Εδιταλ δεϖερ〈 αρχαρ, εξχλυσιϖαmεντε, χοm ασ χονσεθυνχιασ αδϖινδασ δε συα οmισσο. 
5.2.17 Χονσταταδα α ιρρεγυλαριδαδε δα ινσχριο ε δο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ, α ινχλυσο δο 
χανδιδατο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα, χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ. 
5.3 Dα Ισενο δε Παγαmεντο δα Ταξα δε Ινσχριο: 
5.3.1 Παρα α ρεαλιζαο δα σολιχιταο δε ισενο δο παγαmεντο δα ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ 
α Φιχηα δε Ινσχριο ε ο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ, νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − 
Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια), να ;H; さIﾐゲIヴｷN?ﾗ W ヲ┧ ┗ｷ; Sﾗ BﾗﾉWデﾗざ, νο περοδο 
δασ 09η00mιν δο δια 21/10/2019 ατ ◊σ 17η00mιν δο δια 25/10/2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ, 
νο θυαλ δεϖερ〈 σε ενθυαδραρ να χονδιο δε: 
5.3.1.1 Ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ (Χαδ∨νιχο) ε σερ mεmβρο δε 
φαmλια δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο φεδεραλ ν≡ 6.135, δε 26 δε ϕυνηο δε 2007. 
5.3.2 Παρα χοmπροϖαρ α σιτυαο πρεϖιστα νο συβιτεm 5.3.1 δεστε Χαπτυλο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εσταρ ινσχριτο 
νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ に Χαδ∨νιχο ε ινδιχαρ σευ Νmερο δε 
Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ), ατριβυδο πελο Χαδ∨νιχο, νο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο. 
5.3.3 Ο ΙΒΦΧ χονσυλταρ〈 ο ⌠ργο γεστορ δο Χαδ∨νιχο παρα ϖεριφιχαρ α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ 
πελο χανδιδατο. 
5.3.4 Νο σερ〈 χονχεδιδα α ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο α χανδιδατο θυε νο ποσσυα ο 
Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ) ϕ〈 ιδεντιφιχαδο ε χονφιρmαδο να βασε δε δαδοσ δο Χαδ∨νιχο, να δατα 
δα συα ινσχριο. 
5.3.5 Νο σερο αναλισαδοσ οσ πεδιδοσ δε ισενο σεm ινδιχαο δο νmερο δο ΝΙΣ ε, αινδα, αθυελεσ θυε 
νο χοντενηαm ινφορmα⌡εσ συφιχιεντεσ παρα α χορρετα ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο να βασε δε δαδοσ δο 
ργο Γεστορ δο Χαδ∨νιχο. 
5.3.6 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο ε νο Θυεστιον〈ριο δε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ σερο 
δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ποδενδο ρεσπονδερ, α θυαλθυερ mοmεντο, πορ χριmε χοντρα α φ 
πβλιχα, ο θυε αχαρρετα συα εξχλυσο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ. 
5.3.7 Α ρελαο δασ ισεν⌡εσ δεφεριδασ ε ινδεφεριδασ σερ〈 δισπονιβιλιζαδα νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − 
(Χονχυρσο − PﾗﾉｹIｷ; Mｷﾉｷデ;ヴ W Cﾗヴヮﾗ SW BﾗﾏHWｷヴﾗゲ Mｷﾉｷデ;ヴ S; B;ｴｷ;ぶが ﾐ; ;H; さΡεσυλταδοσざ ε νο σιτε δο 
Πορταλ δο Σερϖιδορ (ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ), να δατα δε 01/11/2019. 
5.3.8 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ πεδιδο δε ισενο ινδεφεριδο, ασσιm χοmο εϖεντυαλ ρεχυρσο απρεσενταδο 
ινδεφεριδο, τερ〈 θυε εφετυαρ τοδοσ οσ προχεδιmεντοσ παρα ινσχριο δεσχριτοσ νο Χαπτυλο 5 δεστε Εδιταλ. 
5.3.9 Ο ιντερεσσαδο θυε νο τιϖερ σευ πεδιδο δε ισενο δεφεριδο ε θυε νο εφετυαρ ο παγαmεντο δο ϖαλορ 
δα ινσχριο δεντρο δο πραζο εσταβελεχιδο παρα α mεσmα εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο Χονχυρσο 
Πβλιχο. 
5.3.10 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ α ισενο δεφεριδα, mασ θυε τενηα ρεαλιζαδο ουτρα ινσχριο παγα, τερ〈 συα 
ισενο χανχελαδα. 
5.3.11 Ο χανδιδατο χοm ισενο δεφεριδα τερ〈 συα ινσχριο αυτοmατιχαmεντε εφετιϖαδα. 
5.3.12 Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο αο χανδιδατο θυε: 
α) δειξαρ δε εφετυαρ ο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο; 
β) νο ινδιχαρ ο νmερο χορρετο δο ΝΙΣ; 
χ) χυϕο ρεθυεριmεντο νο χοντενηα ασ ινφορmα⌡εσ συφιχιεντεσ ε χορρετασ παρα α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο 
να βασε δε δαδοσ δο ργο Γεστορ δο Χαδ∨νιχο; 
δ) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 
ε) νο ατενδα αο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 
5.3.13 Νο σερ〈 αχειτα σολιχιταο δε ισενο δο παγαmεντο δε ϖαλορ δε ινσχριο φορα δοσ mειοσ δεσχριτοσ 
νεστε Εδιταλ. 
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6. DΑΣ ςΑΓΑΣ ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ ΑΟΣ ΝΕΓΡΟΣ 
6.1 ℵσ πεσσοασ νεγρασ θυε πρετενδαm φαζερ υσο δα πρερρογατιϖα θυε ληεσ  φαχυλταδα νο αρτιγο 49 δα Λει 
εσταδυαλ ν≡ 13.182, δε 06 δε ϕυνηο δε 2014  ασσεγυραδο ο διρειτο δα ινσχριο νο πρεσεντε Χονχυρσο 
Πβλιχο νεσσα χονδιο. 
6.2 Dο τοταλ δε ϖαγασ θυε ϖιερεm α σερ οφερεχιδασ δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, 30% 
(τριντα πορ χεντο) σερο ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ, πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε 
Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), εm χυmπριmεντο αο δισποστο νο αρτιγο 49 
δα Λει εσταδυαλ ν≡ 13.182, δε 06 δε ϕυνηο δε 2014, βεm χοmο ◊σ δισποσι⌡εσ δο Dεχρετο εσταδυαλ ν≡ 
15.353, δε 08 δε αγοστο δε 2014. 
6.2.1 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ ρεσυλτε εm νmερο φραχιοναδο, εστε 
δεϖερ〈 σερ ελεϖαδο ατ ο πριmειρο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε, εm χασο δε φραο συπεριορ α 0,5 (χινχο 
δχιmοσ), ου διmινυδο παρα ο πριmειρο νmερο ιντειρο αντεχεδεντε, εm χασο δε φραο ιγυαλ ου ινφεριορ α 
0,5 (χινχο δχιmοσ), δε αχορδο χοm ο Dεχρετο εσταδυαλ ν≡ 15.805, δε 30 δε δεζεmβρο δε 2014. 
6.3 Ποδερο χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ αθυελεσ θυε σε αυτοδεχλαραρεm πρετοσ ου 
παρδοσ νο ατο δα ινσχριο δο Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε ο θυεσιτο χορ ου ραα υτιλιζαδο πελο Ινστιτυτο 
Βρασιλειρο δε Γεογραφια ε Εστατστιχα に ΙΒΓΕ, σενδο ϖεδαδα θυαλθυερ σολιχιταο πορ παρτε δο χανδιδατο απ⌠σ 
α χονχλυσο δα ινσχριο.  
6.3.1 Νο ατο δα ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 δεχλαραρ, εm χαmπο εσπεχφιχο, σερ νεγρο (πρετο/παρδο) ε 
ινδιχαρ σε δεσεϕα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ.  
6.3.2 Α αυτοδεχλαραο δο χανδιδατο γοζα δε πρεσυνο ρελατιϖα δε ϖεραχιδαδε. 
6.3.3 Α αυτοδεχλαραο δο χανδιδατο σερ〈 χονφιρmαδα mεδιαντε προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο. 
6.3.3.1 Α πρεσυνο ρελατιϖα δε ϖεραχιδαδε δε θυε γοζα α αυτοδεχλαραο δο χανδιδατο πρεϖαλεχερ〈 εm 
χασο δε δϖιδα ραζο〈ϖελ α ρεσπειτο δε σευ φεν⌠τιπο, mοτιϖαδα νο παρεχερ δα Χοmισσο δε 
ηετεροιδεντιφιχαο. 
6.3.3.2 Α αυτοδεχλαραο  φαχυλτατιϖα. Χασο ο χανδιδατο νο οπτε πελα ρεσερϖα δε ϖαγασ, χονχορρερ〈 απενασ 
◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα χονχορρνχια. 
6.3.3.3 Ατ ο φιναλ δο περοδο δε ινσχριο δο χονχυρσο πβλιχο, σερ〈 φαχυλταδο αο χανδιδατο δεσιστιρ δε 
χονχορρερ πελο σιστεmα δε ρεσερϖα δε ϖαγασ. 
6.3.4 Α αυτοδεχλαραο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
6.4 Πρεσυmιρ−σε−ο ϖερδαδειρασ ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο, σεm πρεϕυζο 
δα απυραο δασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ αδmινιστρατιϖα, χιϖιλ ε πεναλ. 
6.5 Ο χανδιδατο νεγρο θυε νο ρεαλιζαρ α ινσχριο χονφορmε ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ νεστε Χαπτυλο νο 
ποδερο ιmπετραρ ρεχυρσο αδmινιστρατιϖο εm φαϖορ δε συα χονδιο.  
6.6 Νο δια 02/12/2019 σερ〈 πυβλιχαδα νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε 
Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια), να αβα さ“ｷデ┌;N?ﾗ S; IﾐゲIヴｷN?ﾗ W CﾗヴヴWN?ﾗ C;S;ゲデヴ;ﾉざ ε νο σιτε δο 
Πορταλ δο Σερϖιδορ (ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ) α λιστα χοντενδο α ρελαο δοσ χανδιδατοσ θυε 
οπταραm πορ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ.  
6.6.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈 απρεσενταρ ρεχυρσο δε αχορδο χοm ο Χαπτυλο 11 δεστε Εδιταλ. 
6.7 Ο χανδιδατο νεγρο, σε χλασσιφιχαδο να φορmα δεστε Εδιταλ, τερ〈 σευ νοmε χονσταντε δα λιστα εσπεχφιχα δε 
χανδιδατοσ νεγροσ, πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο 
(mασχυλινο ε φεmινινο), αλm δε φιγυραρ να λιστα δε αmπλα χονχορρνχια, χασο τενηα οβτιδο 
ποντυαο/χλασσιφιχαο νεχεσσ〈ρια παρα ταντο. 
6.8 Ασ ϖαγασ δεφινιδασ νο ιτεm 6.2 δεστε Χαπτυλο θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ νεγροσ ου 
πορ ρεπροϖαο νο Χονχυρσο Πβλιχο, εσγοταδα α λιστα εσπεχφιχα, σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ 
χανδιδατοσ, οβσερϖαδα α λιστα δε αmπλα χονχορρνχια πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に 
Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο). 
6.9 Εm χασο δε δεσιστνχια δε χανδιδατο νεγρο απροϖαδο εm ϖαγα ρεσερϖαδα, α ϖαγα σερ〈 πρεενχηιδα πελο 
χανδιδατο νεγρο ποστεριορmεντε χλασσιφιχαδο. 
6.10 Α νο οβσερϖνχια, πελο χανδιδατο, δε θυαλθυερ δασ δισποσι⌡εσ δεστε Χαπτυλο ιmπλιχαρ〈 α περδα δο 
διρειτο α σερ mατριχυλαδο νο Χυρσο δε Φορmαο παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ. 
6.11 Ο χανδιδατο νεγρο χονχορρερ〈 χονχοmιταντεmεντε ◊σ ϖαγασ α ελε ρεσερϖαδασ ε ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ 
αmπλα χονχορρνχια, δε αχορδο χοm α συα ορδεm δε χλασσιφιχαο νο Χονχυρσο Πβλιχο.  
6.11.1 Ο χανδιδατο νεγρο απροϖαδο δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ οφερεχιδο ◊ αmπλα χονχορρνχια νο σερ〈 
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χοmπυταδο παρα εφειτο δε πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ, χυϕα ϖαγα ρεσερϖαδα 
σερ〈 πρεενχηιδα πελο χανδιδατο νεγρο ποστεριορmεντε χλασσιφιχαδο. 
6.12 Α mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο 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 νεγροσ.  
6.13 Ο χανδιδατο ινσχριτο χοmο νεγρο παρτιχιπαρ〈 δο Χονχυρσο Πβλιχο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ 
δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε σε ρεφερε αοσ χοντεδοσ δασ προϖασ, ◊ αϖαλιαο ε αοσ χριτριοσ δε απροϖαο, αο 
δια, αο ηορ〈ριο ε αο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ, ε ◊ νοτα εξιγιδα παρα τοδοσ οσ δεmαισ χανδιδατοσ. 
6.14 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο Χονχυρσο Πβλιχο θυε σε αυτοδεχλαραρεm νεγροσ σερο χονϖοχαδοσ, αντεσ 
δα Ηοmολογαο δο Ρεσυλταδο Φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο, πορ mειο δε Εδιταλ δε Χονϖοχαο, παρα αφεριο 
δα ϖεραχιδαδε δε συα δεχλαραο πορ Χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο α σερ ινστιτυδα πελο ΙΒΦΧ. 
 6.14.1 Α αφεριο δα Χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο θυαντο ◊ χονδιο δε πεσσοα νεγρα λεϖαρ〈 εm 
χονσιδεραο εm σευ παρεχερ α αυτοδεχλαραο φιρmαδα νο ατο δε ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο ε οσ 
χριτριοσ δε φενοτιπια δο χανδιδατο. 
6.14.1.1 Σερο χονσιδεραδασ ασ χαραχτερστιχασ φενοτπιχασ δο χανδιδατο αο τεmπο δα ρεαλιζαο δο 
προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο. 
6.14.2 Νο σερο χονσιδεραδοσ θυαισθυερ ρεγιστροσ ου δοχυmεντοσ εϖεντυαλmεντε απρεσενταδοσ, ινχλυσιϖε 
ιmαγεm ε χερτιδ⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ χονφιρmαο εm προχεδιmεντοσ δε ηετεροιδεντιφιχαο ρεαλιζαδοσ εm 
χονχυρσοσ πβλιχοσ φεδεραισ, εσταδυαισ, διστριταισ ε mυνιχιπαισ. 
6.14.3 Ο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 φιλmαδο ε συα γραϖαο σερ〈 υτιλιζαδα να αν〈λισε δε 
εϖεντυαισ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ πελοσ χανδιδατοσ. 
6.14.3.1 Ο χανδιδατο θυε ρεχυσαρ α ρεαλιζαο δα φιλmαγεm δο προχεδιmεντο παρα φινσ δε 
ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, δισπενσαδα α χονϖοχαο συπλεmενταρ δε 
χανδιδατοσ. 
6.15 Σερο εξχλυδοσ δο Χονχυρσο Πβλιχο οσ χανδιδατοσ χυϕασ αυτοδεχλαρα⌡εσ νο φορεm χονφιρmαδασ εm 
προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο, αινδα θυε τενηαm οβτιδο νοτα συφιχιεντε παρα απροϖαο να αmπλα 
χονχορρνχια ε ινδεπενδεντεmεντε δε αλεγαο δε βοα−φ.  
6.15.1 Α εξχλυσο δε χανδιδατο πορ νο χονφιρmαο δα αυτοδεχλαραο νο ενσεϕα ο δεϖερ δε χονϖοχαρ 
συπλεmενταρmεντε χανδιδατοσ νο χονϖοχαδοσ παρα ο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο.  
6.16 Α Χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 χοmποστα πορ 05 (χινχο) mεmβροσ ε σευσ συπλεντεσ. 
6.17 Α αφεριο σερ〈 ρεαλιζαδα να χιδαδε δε Σαλϖαδορ/ΒΑ. 
6.18 Α Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια ε ο ΙΒΦΧ εξιmεm−σε δασ δεσπεσασ χοm ϖιαγενσ ε 
εσταδα δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ πελα Χοmισσο δε θυε τρατα εστε Χαπτυλο. 
6.19 Σερ〈 χονσιδεραδο νεγρο ο χανδιδατο θυε ασσιm φορ ρεχονηεχιδο πελα Χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο.  
6.20 Α αφεριο δα Χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο θυαντο αο ενθυαδραmεντο, ου νο, δο χανδιδατο να 
χονδιο δε πεσσοα νεγρα, τερ〈 ϖαλιδαδε απενασ παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
6.20.1 Απ⌠σ αν〈λισε δα Χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο, σερ〈 διϖυλγαδο Ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα αφεριο, 
δο θυαλ ο χανδιδατο ποδερ〈 απρεσενταρ ρεχυρσο δε αχορδο χοm ο Χαπτυλο 11 δεστε Εδιταλ. 
6.20.2 Α Χοmισσο ρεχυρσαλ σερ〈 χοmποστα πορ 03 (τρσ) ιντεγραντεσ διστιντοσ δοσ mεmβροσ δα Χοmισσο δε 
ηετεροιδεντιφιχαο α σερ ινστιτυδα πελο ΙΒΦΧ. 
6.20.2.1 Εm συασ δεχισ⌡εσ, α Χοmισσο ρεχυρσαλ δεϖερ〈 χονσιδεραρ α φιλmαγεm δο προχεδιmεντο παρα φινσ δε 
ηετεροιδεντιφιχαο, ο παρεχερ εmιτιδο πελα Χοmισσο δε ηετεροιδεντιφιχαο ε ο χοντεδο δο ρεχυρσο 
ελαβοραδο πελο χανδιδατο. 
6.20.2.2 Dασ δεχισ⌡εσ δα χοmισσο ρεχυρσαλ νο χαβερ〈 ρεχυρσο. 
6.20.3 Ο Ρεσυλταδο φιναλ δο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο 
δα Βαηια, δισπονιβιλιζαδο νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε 
Βοmβειροσ Mｷﾉｷデ;ヴ S; B;ｴｷ;ぶが ﾐ; ;H; さRWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲざ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ 
(ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ), δο θυαλ χονσταρο οσ δαδοσ δε ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο ε α 
χονχλυσο φιναλ α ρεσπειτο δα χονφιρmαο δα αυτοδεχλαραο. 
6.21 Ο χανδιδατο θυε νο χοmπαρεχερ αο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο 
Πβλιχο, δισπενσαδα α χονϖοχαο συπλεmενταρ δε χανδιδατοσ.     
6.22 Ο νο ενθυαδραmεντο δο χανδιδατο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα νο σε χονφιγυρα εm ατο 
δισχριmινατ⌠ριο δε θυαλθυερ νατυρεζα. 
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7. DΑΣ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ ΠΑΡΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ 
7.1 Dασ λαχταντεσ: 
7.1.1 Φιχα ασσεγυραδο ◊σ λαχταντεσ ο διρειτο δε παρτιχιπαρεm δο Χονχυρσο, νοσ χριτριοσ ε χονδι⌡εσ 
εσταβελεχιδοσ πελο αρτιγο 227 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτιγο 4≡ δα Λει φεδεραλ ν≡ 8.069, δε 13 δε ϕυληο δε 
1990 (Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε), αρτιγοσ 1≡ ε 2≡ δα Λει φεδεραλ ν≡ 10.048, δε 8 δε νοϖεmβρο δε 
2000, Λει ν≡ 13.872, δε 17 δε σετεmβρο δε 2019 ε Λει εσταδυαλ ν≡ 10.269, δε 27 δε φεϖερειρο δε 2015. 
7.1.2 Νο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ, α χανδιδατα θυε σεϕα mε λαχταντε ε θυειρα εξερχερ ο διρειτο δε 
αmαmενταρ, δεϖερ〈 ασσιναλαρ εστα οπο να Φιχηα δε Ινσχριο ε ινφορmαρ α θυαντιδαδε δε λαχτεντεσ ε α 
δατα δε νασχιmεντο δασ χριανασ, παρα αδοο δασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ.  
7.1.3 Α χανδιδατα λαχταντε θυε θυισερ εξερχερ ο διρειτο δε αmαmενταρ σευσ φιληοσ, δε ατ 06 (σεισ) mεσεσ δε 
ϖιδα, να δατα δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, αλm δε σολιχιταρ ατενδιmεντο διφερενχιαδο, δεϖερ〈, 
οβριγατοριαmεντε, απρεσενταρ αο φισχαλ δε προϖασ ο οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα δα χερτιδο δε νασχιmεντο 
δο λαχτεντε, βεm χοmο λεϖαρ υm αχοmπανηαντε αδυλτο, θυε φιχαρ〈 εm εσπαο ρεσερϖαδο παρα εσσα 
φιναλιδαδε ε θυε σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πελα χριανα. 
7.1.4 Α χανδιδατα θυε τιϖερ ατενδιmεντο διφερενχιαδο παρα αmαmενταο δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ 
τερ〈 διρειτο αο ιντερϖαλο δε ατ 30 (τριντα) mινυτοσ, πορ φιληο, α χαδα 02 (δυασ) ηορασ, παρα αmαmενταο. 
7.1.5 Ο τεmπο δεσπενδιδο να αmαmενταο σερ〈 χοmπενσαδο δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ εm ιγυαλ 
περοδο, χονφορmε ιτεm 7.1.4. 
7.1.6 Χασο α χανδιδατα χοmπαρεα αο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ σεm ο οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα δα 
χερτιδο δε νασχιmεντο ου χοm χριανα θυε ποσσυα mαισ δε 06 (σεισ) mεσεσ ε 29 (ϖιντε ε νοϖε) διασ δε 
ϖιδα σερ〈 περmιτιδα α αmαmενταο, νο ενταντο νο σερ〈 χοmπενσαδο ο τεmπο δισπενδιδο να 
αmαmενταο.  
7.1.7 Α χριανα δεϖερ〈 εσταρ αχοmπανηαδα σοmεντε δε υm mαιορ δε 18 (δεζοιτο) ανοσ ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα 
γυαρδα (φαmιλιαρ ου τερχειρο ινδιχαδο πελα χανδιδατα) ε α περmαννχια τεmπορ〈ρια δεσσε αδυλτο, εm λοχαλ 
απροπριαδο, σερ〈 αυτοριζαδα πελα Χοορδεναο δο ΙΒΦΧ. 
ΑくヱくΒ A I;ﾐSｷS;デ;が S┌ヴ;ﾐデW ﾗ ヮWヴｹﾗSﾗ SW ;ﾏ;ﾏWﾐデ;N?ﾗが ゲWヴ= ;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;S; SW ┌ﾏ; さaｷゲI;ﾉざ Sﾗ IBFCが ゲWﾏ ; 
πρεσενα δο ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα, θυε γαραντιρ〈 θυε συα χονδυτα εστεϕα δε αχορδο χοm οσ 
τερmοσ ε χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ. 
7.1.9 Ο ΙΒΦΧ νο δισπονιβιλιζαρ〈 αχοmπανηαντε παρα γυαρδα δε χριανα. Α χανδιδατα νεστα χονδιο θυε 
νο λεϖαρ αχοmπανηαντε, νο ρεαλιζαρ〈 ασ προϖασ. 
7.2 Dασ ουτρασ χονδι⌡εσ: 
7.2.1 Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ ραζο, πασσε α νεχεσσιταρ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δασ 
προϖασ, δεϖερ〈 φαζερ ο ενϖιο ελετρνιχο, ϖια λινκ εσπεχφιχο νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − 
Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια), να αβα さESｷデ;ｷゲ W P┌HﾉｷI;NﾛWゲ OaｷIｷ;ｷゲざが δο 
ρεθυεριmεντο δε χονδιο εσπεχιαλ πορ εσχριτο ασσιναδο ε λαυδο mδιχο ατυαλιζαδο θυε ϕυστιφιθυε ο 
ατενδιmεντο, νο περοδο δασ 09η00mιν δο δια 21/11/2019 ατ ◊σ 17η00mιν δο δια 25/11/2019, 
οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ. 
7.2.1.1 Οσ αρθυιϖοσ χοντενδο οσ δοχυmεντοσ χορρεσπονδεντεσ παρα αν〈λισε δεϖεm εσταρ να εξτενσο ϑΠΕΓ 
ου ΠΝΓ χοm ο ταmανηο m〈ξιmο δε 2 ΜΒ (mεγαβψτεσ) πορ αρθυιϖο. 
7.2.1.2 Χασο ο χανδιδατο νο χονσιγα ανεξαρ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ εm υmα νιχα ϖεζ, ποδερ〈 φραχιοναρ οσ 
αρθυιϖοσ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ πορ παρτεσ, δεντρο δο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 7.2.1 γερανδο υm νmερο δε 
προτοχολο παρα χαδα ενϖιο. 
7.2.1.3 Παρα οσ δοχυmεντοσ θυε τενηαm ινφορmα⌡εσ φρεντε ε ϖερσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ ασ δυασ 
ιmαγενσ παρα αν〈λισε. 
7.2.1.4 Ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ α αν〈λισε δα 
δοχυmενταο χοm χλαρεζα. 
7.2.1.5 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ϖεριφιχαρ θυε ασ ιmαγενσ χαρρεγαδασ να τελα δε 
προτοχολοσ εστο χορρετασ. 
7.2.1.6 Νο σερο χονσιδεραδοσ ε αναλισαδοσ οσ δοχυmεντοσ θυε νο περτενχεm αο χανδιδατο. 
7.2.1.7 Ο ΙΒΦΧ ε α ΣΑΕΒ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ νο ρεχεβιδοσ πορ mοτιϖο 
δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληα δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, 
φαλτα δε ενεργια ελτριχα, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δασ 
ιmαγενσ. 
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7.2.2 Απ⌠σ ο πραζο δε ινσχριο ο χανδιδατο θυε αινδα νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, δεϖερ〈 εντραρ 
εm χοντατο χοm ο ΙΒΦΧ, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 03 (τρσ) διασ τεισ δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, ατραϖσ 
δο τελεφονε (11) 4788−1430, δασ 9η00mιν ◊σ 17η00mιν (ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ). 
7.2.3 Οσ χανδιδατοσ θυε νο ατενδερεm αοσ δισποσιτιϖοσ mενχιοναδοσ νο Χαπτυλο 7 δεστε Εδιταλ, ποδερο 
νο τερ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ ατενδιδασ. 
7.2.4 Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο οσ χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε 
ραζοαβιλιδαδε δο πεδιδο. 

8. DΑ 1♠ ΕΤΑΠΑ: ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ Ε DΑ 2♠ ΕΤΑΠΑ: ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ 
8.1 DΑ 1♠ ΕΤΑΠΑ: ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ: 
8.1.1 Α 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ τερο χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο ε σερο χονστιτυδασ χονφορmε 
ο θυαδρο α σεγυιρ: 
 

Εταπα Προϖασ Χονηεχιmεντοσ 
Θυαντιδαδε 
δε Θυεστ⌡εσ 

Ποντοσ Πορ 
Θυεστο 

Ποντυαο 
Μ〈ξιmα 

Μνιmο Εξιγιδο 

1♠  Οβϕετιϖασ 
Γεραισ 50 0,8 40 

60 ποντοσ (60%) 
Εσπεχφιχοσ 30 2,0 60 

 
8.1.2 Οσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ ρεφερεντεσ ◊σ Προϖασ Οβϕετιϖασ σο οσ χονσταντεσ δο Ανεξο Ι δεστε 
Εδιταλ. 
8.1.3 Ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερο χοmποστασ δε 80 (οιτεντα) θυεστ⌡εσ δε mλτιπλα εσχοληα, διστριβυδασ πελοσ 
χονηεχιmεντοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ, χονφορmε χοντεδο προγραm〈τιχο χονσταντε δο Ανεξο Ι δεστε Εδιταλ, 
σενδο θυε χαδα θυεστο χοντερ〈 05 (χινχο) αλτερνατιϖασ, σενδο απενασ υmα δελασ χορρετα. 
8.1.4 Α 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ σερ〈 αϖαλιαδα να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 100 (χεm) ποντοσ, χονσιδερανδο−σε 
ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟ ο χανδιδατο θυε νελα οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα) ποντοσ. 
8.1.5 Ο χανδιδατο θυε νο φορ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟ να 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ, νοσ τερmοσ δο ιτεm 8.1.4 δεστε 
Χαπτυλο, εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε ΕΞΧΛΥ⊆DΟ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
8.1.6 Dα πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια χονσταρο απενασ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ εm 
χαδα Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο). 
 
8.2 DΑ 2♠ ΕΤΑΠΑ: ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ 
8.2.1 Α 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο ε σερ〈 χονστιτυδα χονφορmε ο 
θυαδρο α σεγυιρ: 
 

Εταπα Προϖα Ποντυαο Μ〈ξιmα Μνιmο Εξιγιδο 

2♠  Dισχυρσιϖα − 1 (υmα) Ρεδαο 100 60 ποντοσ (60%) 

 
8.2.2 Α 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα σερ〈 αϖαλιαδα να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 100 (χεm) ποντοσ, χονσιδερανδο−σε 
ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟ ο χανδιδατο θυε νελα οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα) ποντοσ. 
8.2.2.1 Ο χανδιδατο θυε νο φορ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟ να 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα, νοσ τερmοσ δο ιτεm 8.2.2 δεστε 
Χαπτυλο, εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε ΕΞΧΛΥ⊆DΟ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
8.2.3 Α 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα σερ〈 απλιχαδα νο mεσmο δια ε περοδο δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ. 
8.2.4 Dεντρε οσ χανδιδατοσ θυε χονχορρερεm ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ Αmπλα Χονχορρνχια, σερ〈 χορριγιδα α 2♠ 
Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα δοσ χανδιδατοσ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ ε mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ να 1♠ Εταπα: Προϖασ 
Οβϕετιϖασ, να φορmα πρεϖιστα νο ιτεm 8.1.4 δεστε Χαπτυλο, ατ ο λιmιτε δε 3,0 (τρσ) ϖεζεσ ο νmερο δε 
ϖαγασ πρεϖιστασ νο ιτεm 2.1 δο Χαπτυλο 2 παρα χανδιδατοσ δε Αmπλα Χονχορρνχια, πορ Χαργο/Θυαδρο δε 
Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), χονφορmε διστριβυιο νο 
θυαδρο αβαιξο, ινχλυινδο οσ εmπαταδοσ να λτιmα ποσιο, φιχανδο οσ δεmαισ χανδιδατοσ ρεπροϖαδοσ ε 
εξχλυδοσ δο Χονχυρσο Πβλιχο παρα τοδοσ οσ εφειτοσ.  
8.2.5 Dεντρε οσ χανδιδατοσ θυε χονχορρερεm ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ Νεγροσ σερ〈 χορριγιδα α 2♠ 
Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα δοσ χανδιδατοσ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ ε mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ να 1♠ Εταπα: Προϖασ 
Οβϕετιϖασ, να φορmα πρεϖιστα νο ιτεm 8.1.4 δεστε Χαπτυλο, ατ ο λιmιτε δε 3,0 (τρσ) ϖεζεσ ο νmερο δε 
ϖαγασ πρεϖιστασ νο ιτεm 2.1 δο Χαπτυλο 2 παρα χανδιδατοσ Νεγροσ, πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε 



 

Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), χονφορmε διστριβυιο νο θυαδρο αβαιξο, 
ινχλυινδο οσ εmπαταδοσ να λτιmα ποσιο, ε δεσχονσιδεραδοσ οσ χανδιδατοσ ενθυαδραδοσ νο συβιτεm 
8.2.4, φιχανδο οσ δεmαισ χανδιδατοσ ρεπροϖαδοσ ε εξχλυδοσ δο Χονχυρσο Πβλιχο παρα τοδοσ οσ εφειτοσ. 
8.2.6 Παρα ασ λοχαλιδαδεσ θυε νο η〈 ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ Νεγροσ, σερ〈 χορριγιδα α 2♠ Εταπα: 
Προϖα Dισχυρσιϖα δοσ χανδιδατοσ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ ε βεm mαισ χλασσιφιχαδοσ να 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ, να 
φορmα πρεϖιστα νο ιτεm 8.1.4 δεστε Χαπτυλο, ατ ο λιmιτε δε 3,0 (τρσ) χανδιδατοσ Νεγροσ, πορ 
Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο − Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), 
χονφορmε διστριβυιο νο θυαδρο αβαιξο, ινχλυινδο οσ εmπαταδοσ να λτιmα ποσιο, ε δεσχονσιδεραδοσ οσ 
χανδιδατοσ ενθυαδραδοσ νο συβιτεm 8.2.4, φιχανδο οσ δεmαισ χανδιδατοσ ρεπροϖαδοσ ε εξχλυδοσ δο 
Χονχυρσο Πβλιχο παρα τοδοσ οσ εφειτοσ.  
 

ΠΟΛ⊆ΧΙΑ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο に ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ/ΣΕDΕ 
ΑΜΠΛΑ ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ ΝΕΓΡΟΣ 

ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ 

01 に ΣΑΛςΑDΟΡ 513 54 219 24 

02 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ϑΥΑΖΕΙΡΟ 186 21 81 9 

03 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΦΕΙΡΑ DΕ ΣΑΝΤΑΝΑ 219 24 93 9 

04 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΙΛΗ⊃ΥΣ 174 21 75 9 

05 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ςΙΤΡΙΑ DΑ ΧΟΝΘΥΙΣΤΑ 204 24 87 9 

06 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΒΑΡΡΕΙΡΑΣ 138 15 60 6 

07 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΙΤΑΒΕΡΑΒΑ 105 12 45 6 

08 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΤΕΙΞΕΙΡΑ DΕ ΦΡΕΙΤΑΣ 165 18 69 9 

09 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΑΛΑΓΟΙΝΗΑΣ 186 21 81 9 

 
ΘΥΑDΡΟ DΕ ΠΡΑ∩ΑΣ − ΒΟΜΒΕΙΡΟ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο − ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ/ΣΕDΕ 
ΑΜΠΛΑ ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ ΝΕΓΡΟΣ 

ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ ΦΕΜΙΝΙΝΟ 

01 −  ΣΑΛςΑDΟΡ Ε ΡΜΣ 165 18 72 9 

02 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΦΕΙΡΑ DΕ ΣΑΝΤΑΝΑ 24 6 12 3 

04 に ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΙΤΑΒΥΝΑ 12 6 6 3 

05 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΙΛΗ⊃ΥΣ 12 6 6 3 

06 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΠΟΡΤΟ ΣΕΓΥΡΟ 24 6 12 3 

07 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ςΙΤΡΙΑ DΑ ΧΟΝΘΥΙΣΤΑ 18 6 6 3 

08 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ϑΕΘΥΙ⊃ 12 6 6 3 

09 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ϑΥΑΖΕΙΡΟ 12 6 6 3 

11 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΙΤΑΒΕΡΑΒΑ 24 6 12 3 

15 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΠΑΥΛΟ ΑΦΟΝΣΟ 24 6 12 3 

16 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΣΑΝΤΟ ΑΝΤΝΙΟ DΕ ϑΕΣΥΣ 24 6 12 3 

17 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΒΑΡΡΕΙΡΑΣ 24 6 12 3 

18 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΤΕΙΞΕΙΡΑ DΕ ΦΡΕΙΤΑΣ 24 6 12 3 

19 − ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΑΛΑΓΟΙΝΗΑΣ 24 6 12 3 

 
8.2.7 Οσ χανδιδατοσ θυε νο ατινγιρεm ο λιmιτε εσταβελεχιδο νοσ ιτενσ 8.2.4, 8.2.5 ε 8.2.6 δεστε Χαπτυλο 
σερο ρεπροϖαδοσ ε εξχλυδοσ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
8.2.8. Παρα α 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα ο χανδιδατο δεϖερ〈 εσχοληερ 01 (υm) τεmα εντρε οσ 03 (τρσ) 
απρεσενταδοσ νο mοmεντο δα προϖα. Παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δα Ρεδαο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρεδιγιρ νο 
mνιmο 20 (ϖιντε) ε νο m〈ξιmο 30 (τριντα) λινηασ, οβσερϖανδο οσ χριτριοσ δε χορρεο εσταβελεχιδοσ νο 
θυαδρο αβαιξο: 
 

Ιτεm Χριτριοσ δε Χορρεο 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα 

1 
Χονηεχιmεντο δο τεmα (χοβερτυρα δοσ τ⌠πιχοσ απρεσενταδοσ: δοmνιο ε ιντερρελαο 
εντρε οσ χονχειτοσ χεντραισ δο τεmα προποστο) 

20 

2 Ηαβιλιδαδε αργυmεντατιϖα (ατυαλιζαο, οριγιναλιδαδε ε ρελεϖνχια δασ ινφορmα⌡εσ) 20 

3 Σεθυνχια λ⌠γιχα ε δε οργανιζαο δο πενσαmεντο (ιντροδυο, δεσενϖολϖιmεντο ε 20 



 

χονσιδερα⌡εσ φιναισ) 

4 
Χοερνχια ε Χοεσο (ποντυαο, χοντινυιδαδε ε προγρεσσο δε ιδειασ, υσο απροπριαδο δε 
αρτιχυλαδορεσ) 

16 

5 
Μορφοσσινταξε (ρελαο εντρε ασ παλαϖρασ, χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ, ρεγνχια 
ϖερβαλ ε νοmιναλ, οργανιζαο ε εστρυτυραο δοσ περοδοσ ε ορα⌡εσ, εmπρεγο δοσ 
τεmποσ ε mοδοσ ϖερβαισ ε χολοχαο δε προνοmε) 

14 

6 Αχεντυαο ε ορτογραφια 10 

 
8.2.9 Παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δα Προϖα Dισχυρσιϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρεδιγιρ χοm χλαρεζα, χονχισο, 
πρεχισο, χοερνχια ε οβϕετιϖιδαδε, σενδο δεσχονσιδεραδο, παρα εφειτο δε αϖαλιαο, θυαλθυερ φραγmεντο δε 
τεξτο θυε φορ εσχριτο φορα δο λοχαλ απροπριαδο, εστιϖερ ρασυραδα, ιλεγϖελ ου ινχοmπρεενσϖελ ου εσχριτο εm 
λνγυα διφερεντε δα πορτυγυεσα. 
8.2.10 Σερ〈 δεσχονσιδεραδο, παρα εφειτο δε αϖαλιαο, θυαλθυερ φραγmεντο δε τεξτο θυε φορ εσχριτο φορα δο 
λοχαλ απροπριαδο ε/ου θυε τιϖερ εξτενσο ινφεριορ αο mνιmο δε λινηασ εσταβελεχιδο ου υλτραπασσαρ α 
εξτενσο m〈ξιmα δε λινηασ εσταβελεχιδα. 
8.2.11 Να χορρεο δα Προϖα Dισχυρσιϖα, α χοmισσο δε χορρεο νο τερ〈 αχεσσο α θυαλθυερ ιδεντιφιχαο δο 
χανδιδατο, γαραντινδο ασσιm ο σιγιλο δο αυτορ.  
8.2.12 Να Φοληα δε Ρεσποστα δα Προϖα Dισχυρσιϖα ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρεγιστραρ α συα ασσινατυρα εm 
λυγαρ/χαmπο εσπεχιφιχαmεντε ινδιχαδο, σοβ πενα δε ανυλαο δα συα προϖα ε χονσεθυεντε εξχλυσο δο 
χανδιδατο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
8.2.13 Α φοληα παρα ρασχυνηο, χονσταντε δο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ, σερ〈 δε πρεενχηιmεντο φαχυλτατιϖο ε, εm 
νενηυmα ηιπ⌠τεσε, ο ρασχυνηο ελαβοραδο πελο χανδιδατο σερ〈 χονσιδεραδο να χορρεο δα προϖα. 
8.2.14 Α Προϖα Dισχυρσιϖα δεϖερ〈 σερ mανυσχριτα, εm λετρα ΛΕΓ⊆ςΕΛ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα 
ου αζυλ, δε mατεριαλ τρανσπαρεντε, νο σενδο περmιτιδα α ιντερφερνχια ου α παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, 
σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο α θυεm τενηα σιδο δεφεριδο ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
Νεσσε χασο, ο χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ φισχαλ δο ΙΒΦΧ δεϖιδαmεντε τρειναδο, παρα ο θυαλ δεϖερ〈 
διταρ οσ τεξτοσ, εσπεχιφιχανδο οραλmεντε α γραφια δασ παλαϖρασ ε οσ σιναισ γρ〈φιχοσ δε ποντυαο.  
8.2.15 Α Φοληα δε Ρεσποστασ δο χανδιδατο ε οσ τεmασ δα Προϖα Dισχυρσιϖα σερο διϖυλγαδοσ νο σιτε δο ΙΒΦΧ 
(ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια), να αβα 
さRWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲざが να mεσmα δατα δα διϖυλγαο δασ νοτασ, απενασ δυραντε ο πραζο ρεχυρσαλ. 
8.2.16 Σερ〈 ατριβυδα νοτα ζερο ◊ Προϖα Dισχυρσιϖα: 
α) θυε εστιϖερ εm βρανχο; 
β) χοm χοντεδο διϖερσο δο τεmα εσταβελεχιδο;  
χ) θυε φυϕα δα τιπολογια, τεmα ε προποστα δα Προϖα Dισχυρσιϖα;  
δ) χονσιδεραδα ιλεγϖελ ου δεσενϖολϖιδα εm φορmα δε δεσενηοσ, νmεροσ, ϖερσοσ, χοm εσπααmεντο 
εξχεσσιϖο εντρε λετρασ, παλαϖρασ ε παρ〈γραφοσ, βεm χοmο εm χ⌠διγοσ αληειοσ ◊ λνγυα πορτυγυεσα εσχριτα, ου 
εm ιδιοmα διϖερσο δο Πορτυγυσ; 
ε) θυε νο φορ ρεδιγιδα χοm χανετα δε τιντα αζυλ ου πρετα; 
φ) θυε απρεσενταρ θυαλθυερ εσχριτα, σιναλ, mαρχα ου σmβολο θυε ποσσιβιλιτε α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο. 
γ) θυε τιϖερ εξτενσο ινφεριορ αο mνιmο δε λινηασ εσταβελεχιδο. 
8.2.17 Dα πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια χονσταρο απενασ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ εm 
χαδα Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο). 
 
9. ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑ 1♠ ΕΤΑΠΑ: ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ Ε DΑ 2♠ ΕΤΑΠΑ: ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ  
9.1 Α απλιχαο δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ ε δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα, εστ〈 πρεϖιστα παρα ο δια 
19/01/2020 ε σερ〈 ρεαλιζαδα νασ χιδαδεσ χονσταντε νο ιτεm 1.5 δο Χαπτυλο 1 δεστε Εδιταλ. 
9.2 Α δυραο δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ ε δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα σερ〈 δε 05 ηορασ, ινχλυδο ο 
τεmπο παρα λειτυρα δασ ινστρυ⌡εσ, χολετα δε διγιταλ ε πρεενχηιmεντο δα Φοληα δε Ρεσποστασ. 
9.3 Ο λοχαλ, α σαλα ε ο ηορ〈ριο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ σερο διϖυλγαδοσ οπορτυναmεντε πορ mειο δε Εδιταλ 
δε Χονϖοχαο, α σερ πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, δισπονιβιλιζαδο νο σιτε δο ΙΒΦΧ 
(ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − PﾗﾉｹIｷ; Mｷﾉｷデ;ヴ W Cﾗヴヮﾗ SW BﾗﾏHWｷヴﾗゲ Mｷﾉｷデ;ヴ S; B;ｴｷ;ぶが ﾐ; ;H; さLﾗI;ﾉ SW 
Pヴﾗ┗;ざ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ (ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ) α παρτιρ δε 10/01/2020. 

http://www.ibfc.org.br/
http://www.ibfc.org.br/
http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/


 

9.4 Χασο ο νmερο δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ εξχεδα ◊ οφερτα δε λυγαρεσ αδεθυαδοσ εξιστεντεσ παρα ρεαλιζαο 
δε προϖασ, ου χασο οχορρα αλγυmα ιντερχορρνχια νο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ, ο ΙΒΦΧ, ρεσερϖα−σε νο 
διρειτο δε αλοχ〈−λοσ εm ουτρο λοχαλ ου χιδαδεσ πρ⌠ξιmασ ◊ δετερmιναδα παρα απλιχαο δασ προϖασ, νο 
ασσυmινδο, εντρεταντο, θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε θυαντο αο τρανσπορτε ε αλοϕαmεντο δεσσεσ χανδιδατοσ. 
9.5 Ηαϖενδο αλτεραο δα δατα πρεϖιστα δασ προϖασ, ασ δεσπεσασ προϖενιεντεσ δα αλτεραο σερο δε 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 
9.6 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ αοσ λοχαισ δε προϖασ 60 (σεσσεντα) mινυτοσ αντεσ δο φεχηαmεντο 
δοσ πορτ⌡εσ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ, mυνιδοσ δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ χοm φοτο, δε χανετα 
εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, δε mατεριαλ τρανσπαρεντε, ε χαρτο δε χονϖοχαο παρα ασ προϖασ. 
9.6.1 Σερ〈 εξχλυδο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ. 
9.6.2 Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ οφιχιαισ ε οριγιναισ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ 
Χοmανδοσ Μιλιταρεσ (εξ−Μινιστριοσ Μιλιταρεσ), πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα, πελοσ Χορποσ δε Βοmβειροσ, 
πελασ Πολχιασ Μιλιταρεσ ε πελοσ ⌠ργοσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ (Ορδενσ, Χονσεληοσ, ετχ.); 
πασσαπορτε; χαρτειρασ φυνχιοναισ δο Μινιστριο Πβλιχο, Μαγιστρατυρα, δα Dεφενσορια Πβλιχα ε ουτρασ 
χαρτειρασ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ Λει Φεδεραλ, ϖαλεm χοmο ιδεντιδαδε; ε α Χαρτειρα Ναχιοναλ 
δε Ηαβιλιταο (χοm φοτογραφια, να φορmα δα Λει φεδεραλ ν≡ 9.503, δε 23 δε σετεmβρο δε 1997). Α νο 
απρεσενταο δε θυαλθυερ δεσσεσ δοχυmεντοσ ιmπεδιρ〈 ο χανδιδατο δε φαζερ ασ προϖασ. 
9.6.3 Ο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δεϖερ〈 εσταρ εm περφειτα χονδιο α φιm δε περmιτιρ, χοm χλαρεζα, α 
ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο. Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε ιλεγϖεισ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε/ου 
δανιφιχαδοσ ου θυαλθυερ τιπο δε δοχυmεντοσ ελετρνιχοσ. 
9.6.4 Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο γερε 
δϖιδασ θυαντο ◊ φισιονοmια, ◊ ασσινατυρα, ◊ χονδιο δε χονσερϖαο δο δοχυmεντο ε/ου ◊ πρ⌠πρια 
ιδεντιφιχαο. 
9.6.5 Νο σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: Βολετιm δε Οχορρνχια, Προτοχολοσ, Χερτιδο δε 
Νασχιmεντο, Ττυλο Ελειτοραλ, Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εmιτιδα αντεριορmεντε ◊ Λει φεδεραλ ν≡ 
9.503/1997, Χαρτειρα δε Εστυδαντε, Χραχη〈σ, Ιδεντιδαδε Φυνχιοναλ δε νατυρεζα πβλιχα ου πριϖαδα, χ⌠πιασ 
δοσ δοχυmεντοσ χιταδοσ, αινδα θυε αυτεντιχαδασ, δοχυmεντοσ διγιταισ (mοδελο ελετρνιχο) ου θυαισθυερ 
ουτροσ δοχυmεντοσ νο χονσταντεσ δεστε Εδιταλ. 
9.6.6 Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ε/ου χαρτο δε χονϖοχαο παρα ασ προϖασ νο τερο ϖαλιδαδε χοmο 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 
9.6.7 Νο σερ〈 περmιτιδο, αο χανδιδατο, ρεαλιζαρ ασ προϖασ φορα δα δατα εσταβελεχιδα, δο ηορ〈ριο ου δα 
χιδαδε/εσπαο φσιχο δετερmιναδο πελο ΙΒΦΧ.  
9.6.8 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο αχερχα δα δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ, παρα φινσ δε ϕυστιφιχατιϖα δε συα αυσνχια. 
9.7 ⊃ δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο τοmαρ χινχια δο τραϕετο ατ ο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ, α φιm δε εϖιταρ εϖεντυαισ ατρασοσ, σενδο αχονσελη〈ϖελ αο χανδιδατο ϖισιταρ ο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ χοm αντεχεδνχια. 
9.8 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο παρα ϕυστιφιχαρ ο ατρασο ου α αυσνχια δο 
χανδιδατο. 
9.9 Ο νο χοmπαρεχιmεντο ◊σ προϖασ, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, χαραχτεριζαρ〈 α δεσιστνχια δο χανδιδατο ε 
ρεσυλταρ〈 εm συα εξχλυσο δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
9.10 Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο τιϖερ σευ νοmε χονστανδο να χονϖοχαο παρα ασ προϖασ, 
mασ θυε απρεσεντε ο ρεσπεχτιϖο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο, εφετυαδο νοσ mολδεσ πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ, 
ποδερ〈 παρτιχιπαρ δο Χονχυρσο Πβλιχο, δεϖενδο πρεενχηερ ε ασσιναρ, νο δια δασ προϖασ, φορmυλ〈ριο 
εσπεχφιχο. 
9.10.1 Α ινχλυσο δε θυε τρατα ο ιτεm 9.10 δεστε Χαπτυλο σερ〈 ρεαλιζαδα δε φορmα χονδιχιοναλ, συϕειτα α 
ποστεριορ ϖεριφιχαο θυαντο ◊ ρεγυλαριδαδε δα ρεφεριδα ινσχριο. 
9.10.2 Χονσταταδα α ιρρεγυλαριδαδε δα ινσχριο, α ινχλυσο δο χανδιδατο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα, 
χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ. 
9.11 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 απορ συα ασσινατυρα να λιστα δε πρεσενα, δε αχορδο χοm αθυελα χονσταντε δο σευ 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, ϖεδαδα α αποσιο δε ρυβριχα. 
9.12 Dεποισ δε ιδεντιφιχαδο ε αχοmοδαδο να σαλα δε προϖασ, ο χανδιδατο νο ποδερ〈 χονσυλταρ ου 
mανυσεαρ θυαλθυερ mατεριαλ δε εστυδο ου δε λειτυρα ενθυαντο αγυαρδα ο ηορ〈ριο δε ινχιο δασ προϖασ. 



 

9.13 Dεποισ δε ιδεντιφιχαδο ε ινσταλαδο, ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 δειξαρ α σαλα mεδιαντε χονσεντιmεντο 
πρϖιο, αχοmπανηαδο δε υm φισχαλ ου σοβ α φισχαλιζαο δα εθυιπε δε απλιχαο δε προϖασ. 
9.14 Dυραντε ο περοδο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο ο υσο δε ⌠χυλοσ εσχυροσ, 
βον, χηαπυ, γορρο, λενο, φαζερ υσο ου πορταρ, mεσmο θυε δεσλιγαδοσ, τελεφονε χελυλαρ, ρελ⌠γιο, χοντρολε 
δε αλαρmε δε χαρρο, πενδριϖε, φονε δε ουϖιδο, χαλχυλαδορα, νοτεβοοκ, ιποδ, ταβλετ, γραϖαδορ, ποντο 
ελετρνιχο, τρανσmισσορ/ρεχεπτορ δε mενσαγενσ δε θυαλθυερ τιπο ου θυαλθυερ ουτρο εθυιπαmεντο 
ελετρνιχο, θυαλθυερ εσπχιε δε χονσυλτα ου χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ ου εντρε εστεσ ε πεσσοασ 
εστρανηασ, οραλmεντε ου πορ εσχριτο, ασσιm χοmο νο σερ〈 περmιτιδα ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ 
συασ ρεσποστασ (χοπιαρ γαβαριτο) φορα δοσ mειοσ περmιτιδοσ, υσο δε νοτασ, ανοτα⌡εσ, λιϖροσ, ιmπρεσσοσ, 
mανυσχριτοσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ λιτερ〈ριο ου ϖισυαλ. Ο δεσχυmπριmεντο δεστα 
ινστρυο ιmπλιχαρ〈 να εξχλυσο δο χανδιδατο. 
9.14.1 Τελεφονε χελυλαρ, ρ〈διο χοmυνιχαδορ ε απαρεληοσ ελετρνιχοσ δοσ χανδιδατοσ, ενθυαντο να σαλα δε 
προϖασ, δεϖερο περmανεχερ δεσλιγαδοσ, τενδο συα βατερια ρετιραδα, σενδο αχοmοδαδοσ εm λοχαλ α σερ 
ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δε σαλα δε προϖασ. 
9.14.2 Νο χασο δοσ τελεφονεσ χελυλαρεσ, δο τιπο σmαρτπηονε, εm θυε νο  ποσσϖελ α ρετιραδα δα βατερια, οσ 
mεσmοσ δεϖερο σερ δεσλιγαδοσ σενδο αχοmοδαδοσ εm λοχαλ α σερ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δε σαλα δε προϖασ. 
Χασο ταισ απαρεληοσ εmιταm θυαλθυερ ϖιβραο ου σοm, ο χανδιδατο σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
9.14.3 Ο χανδιδατο θυε, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, φορ ενχοντραδο πορτανδο θυαλθυερ υm δοσ 
οβϕετοσ εσπεχιφιχαδοσ νο ιτεm 9.14 δεστε Χαπτυλο, ινχλυινδο οσ απαρεληοσ ελετρνιχοσ χιταδοσ, mεσmο θυε 
δεσλιγαδοσ ου σεm α φοντε δε ενεργια, σερ〈 αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
9.14.4 ⊃ ϖεδαδο ο ινγρεσσο δε χανδιδατο να σαλα δε προϖασ πορτανδο αρmα δε φογο ου οβϕετοσ σιmιλαρεσ, 
mεσmο θυε ποσσυα ο ρεσπεχτιϖο πορτε. 
9.14.5 Dεmαισ περτενχεσ πεσσοαισ σερο δειξαδοσ εm λοχαλ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δυραντε τοδο ο περοδο δε 
περmαννχια δοσ χανδιδατοσ νο λοχαλ δασ προϖασ, νο σε ρεσπονσαβιλιζανδο ο ΙΒΦΧ ε α ΣΑΕΒ πορ περδασ, 
εξτραϖιοσ ου δανοσ θυε εϖεντυαλmεντε οχορρερεm. 
9.15 Ο ΙΒΦΧ ρεχοmενδα θυε ο χανδιδατο λεϖε παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ απενασ ο δοχυmεντο οριγιναλ δε 
ιδεντιδαδε ε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, δε mατεριαλ τρανσπαρεντε. 
9.16 Σερ〈 φορνεχιδο αο χανδιδατο ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε α Φοληα δε Ρεσποστασ περσοναλιζαδα χοm οσ 
δαδοσ δο χανδιδατο, παρα αποσιο δα ασσινατυρα ε τρανσχριο δασ ρεσποστασ. 
9.17 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφεριρ οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ιmπρεσσοσ να Φοληα δε Ρεσποστασ, εm εσπεχιαλ σευ 
νοmε, δατα δε νασχιmεντο ε νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 
9.18 Σοmεντε σερ〈 περmιτιδα α τρανσχριο δασ ρεσποστασ να Φοληα δε Ρεσποστασ δασ Προϖασ χοm χανετα 
εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, δε mατεριαλ τρανσπαρεντε, θυε σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α 
χορρεο, ϖεδαδα θυαλθυερ χολαβοραο ου παρτιχιπαο δε τερχειροσ, ρεσπειταδασ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ 
σολιχιταδασ, νοσ τερmοσ δο ιτεm 7.2 δεστε Εδιταλ. 
9.19 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ α Φοληα δε 
Ρεσποστασ δασ Προϖασ, σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε συα χορρεο.  
9.20 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε ηαϖερ〈 συβστιτυιο δα Φοληα δε Ρεσποστασ πορ ερρο δο χανδιδατο, δεϖενδο εστε 
αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δε mαρχα⌡εσ φειτασ ινχορρεταmεντε. 
9.21 Νο σερο χοmπυταδασ θυεστ⌡εσ νο ρεσπονδιδασ, θυε χοντενηαm mαισ δε υmα ρεσποστα (mεσmο θυε 
υmα δελασ εστεϕα χορρετα), εmενδασ ου ρασυρασ, αινδα θυε λεγϖεισ. 
9.22 Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 φαζερ νενηυmα mαρχα φορα δο χαmπο ρεσερϖαδο ◊σ ρεσποστασ ου ◊ ασσινατυρα, 
ποισ θυαλθυερ mαρχα ποδερ〈 σερ χαπτυραδα δυραντε ο προχεσσαmεντο δοσ ρεσυλταδοσ, πρεϕυδιχανδο ο σευ 
δεσεmπενηο. 
9.23 Ο πρεενχηιmεντο δα Φοληα δε Ρεσποστασ δα προϖα σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε 
δεϖερ〈 προχεδερ εm χονφορmιδαδε χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νεστε Εδιταλ ε νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ. 
9.24 Ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ συβmετιδο α δετεχτορ δε mεταισ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
9.25 Ασ ινστρυ⌡εσ θυε χονσταm νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα ε να Φοληα δε Ρεσποστασ, βεm χοmο ασ 
οριεντα⌡εσ ε ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελο ΙΒΦΧ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, χοmπλεmενταm εστε Εδιταλ ε 
δεϖερο σερ οβσερϖαδασ ε σεγυιδασ πελο χανδιδατο. 
9.26 Απ⌠σ ιδεντιφιχαο παρα εντραδα ε αχοmοδαο να σαλα, σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο αυσενταρ−σε δα 
σαλα εξχλυσιϖαmεντε νοσ χασοσ δε αλτεραο πσιχολ⌠γιχα ε/ου φισιολ⌠γιχα τεmπορ〈ρια δε νεχεσσιδαδε εξτρεmα 
αντεσ δο ινχιο δασ προϖασ, δεσδε θυε αχοmπανηαδο δε υm Φισχαλ. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, 



 

νο ρετορναρ ◊ σαλα σερ〈 αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
9.27 Νο ηαϖερ〈 προρρογαο δο τεmπο δε δυραο δασ προϖασ, ρεσπειτανδο−σε ασ χονδι⌡εσ πρεϖιστασ 
νεστε Εδιταλ. 
9.28 Σοmεντε σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο ρετιραρ−σε δεφινιτιϖαmεντε δα σαλα δε προϖασ απ⌠σ τρανσχορριδο ο 
τεmπο δε 4η00mιν δο σευ ινχιο, mεδιαντε α εντρεγα οβριγατ⌠ρια δα συα Φοληα δε Ρεσποστασ ε δο σευ 
Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δεϖιδαmεντε πρεενχηιδοσ ε ασσιναδοσ, αο φισχαλ δε σαλα. 
9.28.1 Ο χανδιδατο θυε πορ θυαλθυερ mοτιϖο ου ρεχυσα, νο περmανεχερ εm σαλα δυραντε ο περοδο mνιmο 
δε 04η00mιν, τερ〈 ο φατο χονσιγναδο εm ατα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
9.29 Οσ χανδιδατοσ ποδερο λεϖαρ σευ Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ σοmεντε απ⌠σ τρανσχορριδασ 04η30mιν δο 
ινχιο δασ προϖασ. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ο χανδιδατο ποδερ〈 λεϖαρ ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ αντεσ δο ηορ〈ριο 
περmιτιδο. 
9.30 Εξχετυαδα α σιτυαο πρεϖιστα νο συβιτεm 7.1.7 δο Χαπτυλο 7 δεστε Εδιταλ, νο σερ〈 περmιτιδα α 
περmαννχια δε θυαλθυερ αχοmπανηαντε νασ δεπενδνχιασ δο λοχαλ δε ρεαλιζαο δε θυαλθυερ προϖα, 
ποδενδο οχασιοναρ ινχλυσιϖε α νο παρτιχιπαο δο χανδιδατο νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
9.31 Αο τερmιναρ ασ προϖασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρετιραρ−σε ιmεδιαταmεντε δο λοχαλ, νο σενδο ποσσϖελ νεm 
mεσmο α υτιλιζαο δοσ βανηειροσ. 
9.32 Νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερο φορνεχιδασ πορ θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο 
δασ προϖασ ε/ου πελασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χοντεδο δασ προϖασ ε/ου 
χριτριοσ δε αϖαλιαο/χλασσιφιχαο. 
9.33 Ο Γαβαριτο πρελιmιναρ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερ〈 διϖυλγαδο νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ), εm ατ 
24 (ϖιντε ε θυατρο) ηορασ απ⌠σ α απλιχαο δασ mεσmασ.  
9.34 Ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δασ προϖασ σερ〈 διϖυλγαδο νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ), να mεσmα δατα 
δα διϖυλγαο δοσ γαβαριτοσ, ε απενασ δυραντε ο πραζο εσταβελεχιδο νο Χρονογραmα Προϖισ⌠ριο, χονφορmε 
Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 
9.35 Ο εσπεληο δα Φοληα δε Ρεσποστασ δο χανδιδατο σερ〈 διϖυλγαδο νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ), να 
mεσmα δατα δα διϖυλγαο δασ νοτασ, ε απενασ δυραντε ο πραζο εσταβελεχιδο νο Χρονογραmα Προϖισ⌠ριο, 
χονφορmε Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 
9.36. Σερ〈 εξχλυδο ο χανδιδατο θυε: 
α) απρεσενταρ−σε απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ ου φορα δοσ λοχαισ πρ−δετερmιναδοσ; 
β) νο χοmπαρεχερ ◊σ προϖασ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο; 
χ) νο απρεσενταρ ο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε εξιγιδο νο ιτεm 9.6 δεστε Χαπτυλο; 
δ) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ σεm ο αχοmπανηαmεντο δο φισχαλ, ου αντεσ δο τεmπο mνιmο δε 
περmαννχια εσταβελεχιδο νο ιτεm 9.28 δεστε Χαπτυλο; 
ε) φιζερ υσο δε νοτασ, ανοτα⌡εσ, λιϖροσ, ιmπρεσσοσ, mανυσχριτοσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ ου θυαλθυερ ουτρο 
mατεριαλ λιτερ〈ριο ου ϖισυαλ, σαλϖο σε εξπρεσσαmεντε αδmιτιδο νο Εδιταλ;  
φ) φορ συρπρεενδιδο υσανδο βον, γορρο, χηαπυ, ⌠χυλοσ δε σολ, φονε δε ουϖιδο, θυαισθυερ εθυιπαmεντοσ 
ελετρνιχοσ mεσmο θυε δεσλιγαδοσ χοmο, χαλχυλαδορα, ωαλκmαν, νοτεβοοκ, παλm−τοπ, ιποδ, ταβλετ, αγενδα 
ελετρνιχα, ρελ⌠γιο, γραϖαδορ ου ουτροσ σιmιλαρεσ, ου ινστρυmεντοσ δε χοmυνιχαο ιντερνα ου εξτερνα, ταισ 
χοmο τελεφονε χελυλαρ, βιπ, παγερ εντρε ουτροσ, ου δελεσ θυε φιζερ υσο; 
γ) χασο ο σευ τελεφονε χελυλαρ ου θυαλθυερ εθυιπαmεντο ελετρνιχο εντρε εm φυνχιοναmεντο, mεσmο σεm α 
συα ιντερφερνχια διρετα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
η) λαναρ mο δε mειοσ ιλχιτοσ παρα εξεχυταρ ασ προϖασ; 
ι) νο δεϖολϖερ ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε ασ Φοληασ δε Ρεσποστασ χονφορmε ο ιτεm 9.28 δεστε Χαπτυλο; 
ϕ) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ (χοπιαρ γαβαριτο) φορα δοσ mειοσ περmιτιδοσ; 
κ) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ, πορτανδο ασ Φοληασ δε Ρεσποστασ ε/ου Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ; 
λ) νο χυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ ε νασ Φοληασ δε Ρεσποστασ; 
m) υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια ου δε τερχειροσ, εm 
θυαλθυερ εταπα δο Χονχυρσο Πβλιχο; 
ν) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα ε δα διγιταλ; 
ο) ρεχυσαρ α σε συβmετερ αο σιστεmα δε δετεχο δε mεταλ; 
π) φοτογραφαρ, φιλmαρ ου, δε αλγυmα φορmα, ρεγιστραρ ε διϖυλγαρ ιmαγενσ ε ινφορmα⌡εσ αχερχα δο λοχαλ δασ 
προϖασ, δασ προϖασ ε δε σευσ παρτιχιπαντεσ; 
θ) δεσρεσπειταρ, οφενδερ, αγρεδιρ ου, δε θυαλθυερ ουτρα φορmα, τενταρ πρεϕυδιχαρ ουτρο χανδιδατο; 
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ρ) περτυρβαρ δε θυαλθυερ mοδο α ορδεm δοσ τραβαληοσ δυραντε α πρεπαραο ου ρεαλιζαο δασ προϖασ; 
σ) τραταρ χοm φαλτα δε υρβανιδαδε χοm οσ εξαmιναδορεσ, αυξιλιαρεσ, απλιχαδορεσ ου αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ; 
τ) ρεχυσαρ−σε α σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ δαδασ πορ mεmβρο δα Χοmισσο Οργανιζαδορα ε δα Βανχα Εξαmιναδορα, 
δα εθυιπε δε απλιχαο ε αποιο ◊σ προϖασ ου θυαλθυερ ουτρα αυτοριδαδε πρεσεντε νο λοχαλ δο χερταmε; 
υ) δειξαρ δε ατενδερ ασ νορmασ χοντιδασ νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ ε να Φοληα δε Ρεσποστασ ε 
δεmαισ οριεντα⌡εσ/ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελο ΙΒΦΧ; 
ϖ) νο εντρεγαρ ο mατεριαλ δα προϖα αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο παρα α συα ρεαλιζαο. 
 
10. DΟ ΡΕΣΥΛΤΑDΟ ΦΙΝΑΛ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
10.1 Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ α ποντυαο ε α χλασσιφιχαο 
mνιmα εξιγιδα παρα απροϖαο, νοσ τερmοσ δεστε Εδιταλ. 
10.2 Ο Ρεσυλταδο Φιναλ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 αφεριδο πελο τοταλ δε ποντοσ οβτιδοσ δα 1♠ Εταπα: Προϖασ 
Οβϕετιϖασ αχρεσχιδο δοσ ποντοσ οβτιδοσ δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα. 
10.3 Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτα φιναλ εντρε χανδιδατοσ σερο απλιχαδοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε, 
τενδο πρεφερνχια, συχεσσιϖαmεντε, ο χανδιδατο θυε τιϖερ: 
α) mαιορ ποντυαο να προϖα δε χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ; 
β) mαιορ ποντυαο να δισχιπλινα δα λνγυα πορτυγυεσα; 
χ) mαιορ ποντυαο να προϖα δισχυρσιϖα; 
δ) mαισ ιδαδε, οβσερϖανδο−σε α δατα δε νασχιmεντο, χονσιδερανδο δια, mσ ε ανο; 
ε) εξερχιδο εφετιϖαmεντε α φυνο δε ϕυραδο νο περοδο εντρε α δατα δα πυβλιχαο δα Λει φεδεραλ ν≡ 
11.689, δε 09 δε ϕυνηο δε 2008 ε α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, δεσδε θυε τενηα ινφορmαδο νο ατο δε 
ινσχριο, χονφορmε ο συβιτεm 5.1.11 δο ιτεm 5.1 δο Χαπτυλο 5 δεστε Εδιταλ. 
10.3.1 Ο χανδιδατο να φυνο δε ϕυραδο σερ〈 χονϖοχαδο ποστεριορmεντε παρα ενϖιο δα χερτιδο 
χοmπροβατ⌠ρια εm χασο δε υτιλιζαο δο χριτριο δε δεσεmπατε νο ιτεm 10.3 ;ﾉｹﾐW; さWざ SWゲデW C;ヮｹデ┌ﾉﾗ. 
10.4 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερο χλασσιφιχαδοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτα 
φιναλ πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε 
φεmινινο); 
10.5 Ο Ρεσυλταδο Φιναλ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, 
δισπονιβιλιζαδο νο σιτε (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα 
B;ｴｷ;ぶが ﾐ; ;H; さRWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲざ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ (ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ) ονδε 
χονσταρο ασ νοτασ φιναισ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, πορ ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτα φιναλ, πορ 
Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), ασσιm 
χοmο α χλασσιφιχαο πορ ελεσ οβτιδα. 
10.6 Ο Ρεσυλταδο Φιναλ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 διϖυλγαδο πορ mειο δε 2 (δυασ) λιστασ, χοντενδο: 
α) Α χλασσιφιχαο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に 
Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), ινχλυσιϖε οσ ινσχριτοσ χοmο χανδιδατοσ νεγροσ; 
β) Α χλασσιφιχαο εξχλυσιϖαmεντε δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ 
νεγροσ πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε 
φεmινινο). 
10.7 Ο χανδιδατο νο απροϖαδο νοσ τερmοσ δεστε Εδιταλ σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ε νο χονσταρ〈 
δα λιστα δε χλασσιφιχαο φιναλ. 
 
11. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 
11.1 Σερ〈 αδmιτιδο ρεχυρσο θυαντο: 
α) αο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δο ϖαλορ δε ινσχριο; 
β) αο ινδεφεριmεντο δα ινσχριο; 
χ) ◊σ θυεστ⌡εσ δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ ε γαβαριτοσ πρελιmιναρεσ; 
δ) αο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ, δεσδε θυε σε ρεφιρα α ερρο δε χ〈λχυλο δα νοτα; 
ε) αο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα; 
φ) αο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δο προχεδιmεντο δε ηετεροιδεντιφιχαο (νεγροσ). 
11.2 Ο πραζο παρα ιντερποσιο δοσ ρεχυρσοσ νασ αλνεασ δο ιτεm 11.1 δεστε Χαπτυλο σερ〈 δε 02 (δοισ) διασ 
τεισ, νο ηορ〈ριο δασ 9η00mιν δο πριmειρο δια ◊σ 19η00mιν δο λτιmο δια, ινιντερρυπταmεντε, χονταδοσ δο 
πριmειρο δια τιλ ποστεριορ ◊ δατα δε διϖυλγαο δο ατο ου δο φατο θυε ληε δευ οριγεm. 
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11.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο σιτε (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε 
BﾗﾏHWｷヴﾗゲ Mｷﾉｷデ;ヴ S; B;ｴｷ;ぶが ﾐ; ;H; さRWI┌ヴゲﾗゲざ, πρεενχηερ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο δισπονιβιλιζαδο παρα 
ρεχυρσο τρανσmιτινδο−ο ελετρονιχαmεντε. 
11.4 Α χοmπροϖαο δο ενχαmινηαmεντο τεmπεστιϖο δο ρεχυρσο σερ〈 φειτα mεδιαντε δατα δε ενϖιο 
ελετρνιχο δο φορmυλ〈ριο ε δο νmερο δε προτοχολο γεραδο, σενδο ρεϕειταδο λιmιναρmεντε ρεχυρσο ενϖιαδο 
φορα δο πραζο. 
11.5 Ο ΙΒΦΧ ε α ΣΑΕΒ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ ρεχυρσοσ νο ρεχεβιδοσ πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα δοσ 
χοmπυταδορεσ, φαληα δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, φαλτα δε ενεργια 
ελτριχα, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 
11.6 Οσ ποντοσ ρελατιϖοσ α θυεστ⌡εσ εϖεντυαλmεντε ανυλαδασ σερο ατριβυδοσ α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε 
φιζεραm α προϖα ε νο οβτιϖεραm ποντυαο νασ ρεφεριδασ θυεστ⌡εσ χονφορmε ο πριmειρο γαβαριτο οφιχιαλ, 
ινδεπενδεντεmεντε δε ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ. Οσ χανδιδατοσ θυε ηαϖιαm ρεχεβιδο ποντοσ νασ θυεστ⌡εσ 
ανυλαδασ, απ⌠σ οσ ρεχυρσοσ, τερο εσσεσ ποντοσ mαντιδοσ σεm ρεχεβερ ποντυαο α mαισ. 
11.7 Θυανδο ρεσυλταρ αλτεραο δο γαβαριτο, α ρεσποστα χορρετα σερ〈 χορριγιδα δε αχορδο χοm ο γαβαριτο 
οφιχιαλ δεφινιτιϖο. 
11.8 Χασο ηαϕα προχεδνχια δε ρεχυρσο ιντερποστο, ποδερ〈 εϖεντυαλmεντε οχορρερ α αλτεραο δα 
χλασσιφιχαο ινιχιαλ οβτιδα πελο χανδιδατο παρα υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ ου αινδα ποδερ〈 
οχορρερ ◊ δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ νοτα mνιmα εξιγιδα παρα απροϖαο. 
11.9 Σερο ινδεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ θυε: 
α) νο εστιϖερεm δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδοσ; 
β) νο απρεσενταρεm αργυmεντα⌡εσ λ⌠γιχασ ε χονσιστεντεσ; 
χ) εστιϖερεm εm δεσαχορδο χοm ασ εσπεχιφιχα⌡εσ χοντιδασ νεστε Εδιταλ; 
δ) ιντερποστοσ φορα δο πραζο εσταβελεχιδο; 
ε) απρεσενταρεm νο χορπο δα φυνδαmενταο ουτρασ θυεστ⌡εσ ου εταπα θυε νο α σελεχιοναδα παρα 
ρεχυρσο; 
φ) απρεσενταρεm χοντρα τερχειροσ; 
γ) απρεσενταρεm εm χολετιϖο; 
η) σευ τεορ δεσρεσπειτε α βανχα εξαmιναδορα; 
ｷぶ WﾐI;ﾏｷﾐｴ;Sﾗゲ ヮﾗヴ ﾏWｷﾗ S; ｷﾏヮヴWﾐゲ; Wっﾗ┌ SW さヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ｷゲ ﾗﾐﾉｷﾐWざく 
11.10 Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα σερ〈 αχειτα ρεϖισο δε ρεχυρσο, ρεχυρσο δο ρεχυρσο ου ρεχυρσο δε γαβαριτο φιναλ 
δεφινιτιϖο. 
11.11 Α βανχα εξαmιναδορα χονστιτυι λτιmα ινστνχια παρα ρεχυρσο, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, 
ραζο πελα θυαλ νο χαβερο ρεχυρσοσ αδιχιοναισ.  
11.12 Απ⌠σ αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια 
Mｷﾉｷデ;ヴ W Cﾗヴヮﾗ SW BﾗﾏHWｷヴﾗゲ Mｷﾉｷデ;ヴ S; B;ｴｷ;ぶが ﾐ; ;H; さRWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲざ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ 
(ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ) ο ρεσυλταδο δοσ ρεχυρσοσ, προχεδενδο−σε, χασο νεχεσσ〈ριο, ◊ 
ρεχλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ ε ◊ διϖυλγαο δε νοϖα λιστα δε απροϖαδοσ. 
 
12. DΑ DΙςΥΛΓΑ∩℘Ο DΟΣ ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ 
12.1 Α Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια, πορ mειο δα Συπεριντενδνχια δε Ρεχυρσοσ 
Ηυmανοσ, πυβλιχαρ〈 εm Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια οσ ρεσυλταδοσ δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ ε δα 
2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα. 
12.2 Α Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια, α Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε ο Χορπο δε Βοmβειροσ 
Μιλιταρ δα Βαηια, πορ mειοσ δε σευσ τιτυλαρεσ, πυβλιχαρο εm Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια ο Ρεσυλταδο 
Φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο ε α συα Ηοmολογαο. 
12.3 Ασ πυβλιχα⌡εσ, νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, δασ λισταγενσ δοσ ρεσυλταδοσ νο Χονχυρσο Πβλιχο 
χονσταρο: 
α) Ρεσυλταδοσ δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ − οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτα 
φιναλ, δε αχορδο χοm α οπο δο Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε 
Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο) δεχλαραδο νο ατο δα ινσχριο; 
β) Ρεσυλταδοσ δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα − οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτα 
φιναλ, δε αχορδο χοm α οπο δο Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε 
Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο) δεχλαραδο νο ατο δα ινσχριο; 
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χ) Ρεσυλταδο Φιναλ δο Χονχυρσο − οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ εm τοδασ ασ εταπασ, εm ορδεm δεχρεσχεντε δε 
νοτα φιναλ, δε αχορδο χοm α οπο δο Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε 
ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο) νο ατο δα ινσχριο. 
12.4 Α πυβλιχαο δε τοδοσ οσ ρεσυλταδοσ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 φειτα εm 02 (δυασ) λιστασ, χοντενδο: 
α) α πριmειρα, τοδοσ οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, ινχλυσιϖε οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ χοmο νεγροσ; 
β) α σεγυνδα, απενασ οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ινσχριτοσ χοmο χανδιδατοσ νεγροσ.  
12.5 Α Ηοmολογαο οχορρερ〈 νο πραζο m〈ξιmο δε 20 (ϖιντε) διασ, χονταδοσ δα πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο 
Φιναλ. 
 
13. DΟΣ ΕΞΑΜΕΣ ΠΡ⊃−ΑDΜΙΣΣΙΟΝΑΙΣ (ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο ΠΣΙΧΟΛΓΙΧΑ, ΕΞΑΜΕΣ Μ⊃DΙΧΟΣ−ΟDΟΝΤΟΛΓΙΧΟΣ, 
ΤΕΣΤΕ DΕ ΑΠΤΙD℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ, ΕΞΑΜΕ DΕ DΟΧΥΜΕΝΤΑ∩℘Ο Ε ΙΝςΕΣΤΙΓΑ∩℘Ο ΣΟΧΙΑΛ) Ε DΟ ΧΥΡΣΟ DΕ 
ΦΟΡΜΑ∩℘Ο 
13.1 Απ⌠σ α πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο ε α συα Ηοmολογαο, α Πολχια Μιλιταρ δα 
Βαηια ε ο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια χονϖοχαρο, ατραϖσ δε Εδιταλ δε Χονϖοχαο, οσ χανδιδατοσ 
απροϖαδοσ δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ δεφινιδασ νο ιτεm 2.1 Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ παρα ρεαλιζαο δοσ 
Εξαmεσ Πρ−Αδmισσιοναισ χονσιστεντεσ εm Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, Εξαmεσ Μδιχοσ−Οδοντολ⌠γιχοσ, Τεστε δε 
Απτιδο Φσιχα, Εξαmε δε Dοχυmενταο ε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ, να φορmα δα Πορταρια ν≡ 060 に ΧΓ/17 δα 
Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δα Πορταρια ν≡ 008 ΧΓ − ΧΒΜΒΑ/2017 δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια, 
δισπονϖελ νο σιτε δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια (ωωω.πm.βα.γοϖ.βρ) ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα 
Βαηια (ωωω.χβm.βα.γοϖ.βρ), ρεσπεχτιϖαmεντε. Α χονϖοχαο σε δαρ〈 πορ ορδεm ριγοροσα δε χλασσιφιχαο, 
πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ου φεmινινο). 
13.2. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ δεφινιδασ νο ιτεm 2.1 Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ ε 
χονσιδεραδοσ ΑΠΤΟΣ νοσ Εξαmεσ Πρ−Αδmισσιοναισ (Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, Εξαmεσ Μδιχοσ−Οδοντολ⌠γιχοσ, 
Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, Εξαmε δε Dοχυmενταο ε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ) σερο mατριχυλαδοσ νο Χυρσο δε 
Φορmαο, να χονδιο δε Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ, χυϕα απροϖαο  ρεθυισιτο παρα προmοο ◊ 
Γραδυαο δε Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ. 
13.2.1 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο τερ χονηεχιmεντο δασ δισποσι⌡εσ χοντιδασ να Πορταρια ν≡ 
060 に ΧΓ/17 δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε να Πορταρια ν≡ 008 ΧΓ − ΧΒΜΒΑ/2017 δο Χορπο δε Βοmβειροσ 
Μιλιταρ δα Βαηια αντεσ δε εφετυαρ συα ινσχριο νο χερταmε. 
13.3 Dυραντε ο περοδο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, α Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε ο Χορπο δε Βοmβειροσ 
Μιλιταρ δα Βαηια ρεσερϖαm−σε αο διρειτο δε προχεδερ ◊σ νοϖασ χονϖοχα⌡εσ παρα ρεαλιζαο δοσ Εξαmεσ Πρ−
Αδmισσιοναισ (Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, Εξαmεσ Μδιχοσ−Οδοντολ⌠γιχοσ, Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, Εξαmε δε 
Dοχυmενταο ε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ) εm νmερο θυε ατενδα αο ιντερεσσε ε ◊σ νεχεσσιδαδεσ δο σερϖιο, δε 
αχορδο χοm α δισπονιβιλιδαδε οραmεντ〈ρια ε οβσερϖαδο ο νmερο δε ϖαγασ πορ Χαργο/Θυαδρο δε Πραασ, 
Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο) θυε ϖιερεm α συργιρ ου σερεm 
χριαδασ δεντρο δασ χονδι⌡εσ ε ρεθυισιτοσ παρα ινγρεσσο. 
13.3.1 Ο χανδιδατο απροϖαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο θυε εστεϕα χλασσιφιχαδο αχιmα δο νmερο δε ϖαγασ 
πρεϖιστο νο ιτεm 2.1 δο Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ χοmπορ〈 χαδαστρο δε ρεσερϖα δυραντε ο περοδο δε ϖαλιδαδε 
δο Χονχυρσο Πβλιχο.  
13.3.2 Α ινχλυσο δο χανδιδατο εm χαδαστρο δε ρεσερϖα νο γερα διρειτο ◊ χονϖοχαο παρα ρεαλιζαο δοσ 
Εξαmεσ Πρ−Αδmισσιοναισ (Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, Εξαmεσ Μδιχοσ−Οδοντολ⌠γιχοσ, Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, 
Εξαmε δε Dοχυmενταο ε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ) νεm παρα mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο. 
13.3.3 Εϖεντυαισ χονϖοχα⌡εσ δε χανδιδατοσ δε χαδαστρο ρεσερϖα σερο ρεαλιζαδασ σοmεντε πορ mειο δο 
Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια. 
13.4 Ο χανδιδατο mατριχυλαδο νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε 
Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια ινγρεσσαρ〈 νο θυαδρο δασ ρεσπεχτιϖασ Χορπορα⌡εσ, να χονδιο δε Αλυνο 
Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ. 
13.5 Α mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ 
Μιλιταρ δα Βαηια, δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ δεφινιδασ νεστε Εδιταλ, εστ〈 πρεϖιστα 
παρα 26/10/2020. 
13.6 Α χοmπροϖαο δασ εξιγνχιασ χοντιδασ νο ιτεm 4.1 δο Χαπτυλο 4 δεστε Εδιταλ, ινχλυσιϖε ο ρεθυισιτο δε 
ιδαδε,  οβριγατ⌠ρια παρα ο εφετιϖο ινγρεσσο (mατρχυλα) νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ 
δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια. Ο χανδιδατο θυε νο ασ σατισφααm να δατα δε ινγρεσσο 
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(mατρχυλα), mεσmο θυε τενηα σιδο απροϖαδο νο χερταmε, περδερ〈 αυτοmατιχαmεντε ο διρειτο ◊ mατρχυλα 
νο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια. 
13.7 Εm φαχε δα νατυρεζα δο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε 
Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια, εστε ποδερ〈 σερ ρεαλιζαδο εm θυαλθυερ δια δα σεmανα, ινχλυσιϖε σ〈βαδοσ, 
δοmινγοσ ε φεριαδοσ, παρα εφειτο δα ιντεγραλιζαο δα mατριζ χυρριχυλαρ. 
13.8 Απ⌠σ ο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα 
Βαηια, ο Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ νο ποδερ〈, δυραντε ο περοδο δε 03 (τρσ) ανοσ, σερ τρανσφεριδο δα 
Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε παρα α θυαλ οπτου νο ατο δε συα ινσχριο.  
13.9 Ο Αλυνο Σολδαδο ΠΜΒΑ/ΧΒΜΒΑ, απροϖαδο εm Χονχυρσο Πβλιχο ε δεϖιδαmεντε mατριχυλαδο νο Χυρσο 
δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια, αδθυιριρ〈 
εσταβιλιδαδε αο χοmπλεταρ 03 (τρσ) ανοσ δε εφετιϖο εξερχχιο, δεσδε θυε σεϕα απροϖαδο νο εστ〈γιο 
προβατ⌠ριο, πορ ατο ηοmολογαδο πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε, δε αχορδο χοm ο αρτ. 35 δα Λει εσταδυαλ ν≡ 
7.990, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2001 (Εστατυτο δοσ Πολιχιαισ Μιλιταρεσ δο Εσταδο δα Βαηια).  
13.10 Ο Χυρσο δε Φορmαο δε Σολδαδο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα 
Βαηια σερ〈 δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο Ινστιτυτο δε Ενσινο ε Πεσθυισα δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο 
Dεπαρταmεντο δε Ενσινο ε Πεσθυισα δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια. 
13.11 Προϖιδοσ οσ χαργοσ ϖαγοσ δεστιναδοσ ◊ αmπλα χονχορρνχια δε υmα Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に
Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), ηαϖενδο εξχεδεντεσ νεστα Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に 
Μυνιχπιο/Σεδε, ποδερο εστεσ, σε αχειταρεm α χονϖοχαο, νο πραζο δε 10 (δεζ) διασ, σερεm mατριχυλαδοσ 
νο Χυρσο δε Φορmαο παρα ουτρα Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε, ονδε εξιστιρ ϖαγα ε νο mαισ 
εξιστιρ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβεδεχενδο−σε, πορm, νεστε χασο, α ορδεm δε χλασσιφιχαο γεραλ δοσ 
χανδιδατοσ απροϖαδοσ πορ Σεξο.  
13.11.1 Προϖιδοσ οσ χαργοσ ϖαγοσ ρεσερϖαδοσ α χανδιδατοσ νεγροσ δε υmα Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に
Μυνιχπιο/Σεδε ε Σεξο (mασχυλινο ε φεmινινο), ηαϖενδο εξχεδεντεσ νεστα Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に 
Μυνιχπιο/Σεδε, ποδερο εστεσ, σε αχειταρεm α χονϖοχαο, νο πραζο δε 10 (δεζ) διασ, σερεm mατριχυλαδοσ 
νο Χυρσο δε Φορmαο παρα ουτρα Ρεγιο δε Χλασσιφιχαο に Μυνιχπιο/Σεδε, ονδε εξιστιρ ϖαγα ρεσερϖαδα α 
χανδιδατοσ νεγροσ ε νο mαισ εξιστιρ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβεδεχενδο−σε, πορm, νεστε χασο, α ορδεm δε 
χλασσιφιχαο γεραλ δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ χοmο νεγροσ απροϖαδοσ πορ Σεξο. 
13.12 Οσ Εδιταισ δε Χονϖοχαο παρα α ρεαλιζαο δοσ Εξαmεσ Πρ−Αδmισσιοναισ (Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, 
Εξαmεσ Μδιχοσ−Οδοντολ⌠γιχοσ, Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, Εξαmε δε Dοχυmενταο ε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ) ε 
δο Χυρσο δε Φορmαο, σερο πυβλιχαδοσ σοmεντε νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια. 
 
14. DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 
14.1 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ ασ πυβλιχα⌡εσ δε τοδοσ οσ ατοσ, εδιταισ, 
πορταριασ, αϖισοσ ε χοmυνιχαδοσ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, νο 

σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια) 
ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ (ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ). 
14.2 Χορρερο πορ χοντα εξχλυσιϖα δο χανδιδατο θυαισθυερ δεσπεσασ χοm δοχυmενταο, ιντερποσιο δε 
ρεχυρσο, mατεριαλ, εξαmεσ λαβορατοριαισ, λαυδοσ mδιχοσ ου τχνιχοσ, ατεσταδοσ, δεσλοχαmεντοσ, ϖιαγεm, 
αλιmενταο, εσταδια ε ουτρασ δεχορρεντεσ δε συα παρτιχιπαο νο Χονχυρσο Πβλιχο, νοσ Εξαmεσ Πρ−
Αδmισσιοναισ (Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, Εξαmεσ Μδιχοσ−Οδοντολ⌠γιχοσ, Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, Εξαmε δε 
Dοχυmενταο ε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ) ε νο Χυρσο δε Φορmαο. 
14.3 Α ΣΑΕΒ, α ΠΜΒΑ, ο ΧΒΜΒΑ ε ο ΙΒΦΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ θυαισθυερ χυρσοσ, τεξτοσ, αποστιλασ ε 
ουτροσ mατεριαισ ιmπρεσσοσ ου διγιταισ ρεφερεντεσ ◊σ mατριασ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ου πορ θυαισθυερ 
ινφορmα⌡εσ θυε εστεϕαm εm δεσαχορδο χοm ο δισποστο νεστε Εδιταλ. 
14.4 Α θυαλθυερ τεmπο ποδερ−σε−〈 ανυλαρ α ινσχριο, προϖασ ε/ου mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο δο 
χανδιδατο, θυανδο χονσταταδα α οmισσο ου δεχλαραο φαλσα δε δαδοσ ου χονδι⌡εσ, ιρρεγυλαριδαδε δε 
δοχυmεντοσ, ιρρεγυλαριδαδε να ρεαλιζαο δασ προϖασ, χοm φιναλιδαδε δε πρεϕυδιχαρ διρειτο ου χριαρ 
οβριγαο, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα. 
14.4.1 Χοmπροϖαδα α ινεξατιδο ου ιρρεγυλαριδαδεσ δεσχριτασ νο ιτεm 14.4 δεστε Χαπτυλο, ο χανδιδατο 
εσταρ〈 συϕειτο α ρεσπονδερ πορ Φαλσιδαδε Ιδεολ⌠γιχα δε αχορδο χοm ο αρτιγο 299 δο Χ⌠διγο Πεναλ ε ουτροσ 
ιλχιτοσ πεναισ χαβϖεισ. 
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14.5 Τοδοσ οσ χ〈λχυλοσ δεσχριτοσ νεστε Εδιταλ σερο ρεαλιζαδοσ χοm 02 (δυασ) χασασ δεχιmαισ, αρρεδονδανδο−
σε παρα χιmα σεmπρε θυε α τερχειρα χασα δεχιmαλ φορ mαιορ ου ιγυαλ α 05 (χινχο), ρεσσαλϖαδο ο χ〈λχυλο 
πρεϖιστο νο συβιτεm 6.2.1, ιτεm 6.2 δο Χαπτυλο 6 δεστε Εδιταλ. 
14.6 Τοδοσ οσ ατοσ ρελατιϖοσ αο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο, εδιταισ, χονϖοχα⌡εσ, χοmυνιχαδοσ, αϖισοσ ε 
ρεσυλταδοσ σερο πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια ε διϖυλγαδοσ νο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − 
(Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια) ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ 
(ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ). 
14.6.1 Οσ δεmαισ ατοσ ρελατιϖοσ αοσ Εξαmεσ Πρ− Αδmισσιοναισ (Αϖαλιαο Πσιχολ⌠γιχα, Εξαmε Μδιχο−
Οδοντολ⌠γιχο, Τεστε δε Απτιδο Φσιχα, Εντρεγα δε Dοχυmενταο ε Ινϖεστιγαο Σοχιαλ) ε αο Χυρσο δε 
Φορmαο φιχαρο α χαργο δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια α θυεm 
χαβερ〈 δαρ πυβλιχιδαδε ατραϖσ δο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια. 
14.6.1.1. Α ΣΑΕΒ ε ο ΙΒΦΧ νο πυβλιχαρο νοσ σευσ ρεσπεχτιϖοσ σιτεσ θυαισθυερ ατοσ ου ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ 
αο θυαντο ινδιχαδο νο ιτεm αντεριορ. 
14.7 Νο σερο φορνεχιδοσ ατεσταδοσ, δεχλαρα⌡εσ, χερτιφιχαδοσ ου χερτιδ⌡εσ ρελατιϖοσ ◊ ηαβιλιταο, 
χλασσιφιχαο, ου νοτα δε χανδιδατοσ, ϖαλενδο παρα ταλ φιm α πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Φιναλ ε Ηοmολογαο 
ε/ου ο Βολετιm δε Dεσεmπενηο δισπονϖελ νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε 
Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια), χονφορmε ιτεm 12.3 δο Χαπτυλο 12 δεστε Εδιταλ. 
14.8 Νο σερο φορνεχιδοσ εξεmπλαρεσ δε προϖασ ρελατιϖασ α Χονχυρσοσ Πβλιχοσ αντεριορεσ. 
14.9 Οσ πραζοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ σο πρεχλυσιϖοσ, χοντνυοσ ε χοmυνσ α τοδοσ οσ χανδιδατοσ, νο 
ηαϖενδο ϕυστιφιχατιϖα παρα ο νο χυmπριmεντο ε παρα α απρεσενταο δε δοχυmεντοσ απ⌠σ ασ δατασ 
εσταβελεχιδασ. 
14.10 Νο σερο χονσιδεραδοσ ρεθυεριmεντοσ, ρεχλαmα⌡εσ, νοτιφιχα⌡εσ εξτραϕυδιχιαισ ου θυαισθυερ ουτροσ 
ινστρυmεντοσ σιmιλαρεσ, χυϕο τεορ νο σεϕα οβϕετο δε ρεχυρσο απονταδο νεστε Εδιταλ. 
14.11 Θυαλθυερ ινφορmαο ρελατιϖα αο Χονχυρσο Πβλιχο ποδερ〈 σερ οβτιδα να χεντραλ δε ατενδιmεντο δο 
ΙΒΦΧ, τελεφονε: (11) 4788−1430 δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα τεισ, δασ 9η00mιν ◊σ 17η00mιν ηορασ (ηορ〈ριο δε 
Βρασλια/DΦ) ου νο σιτε δο ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια ε Χορπο δε 
Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια). 
14.12 Απ⌠σ πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Φιναλ ε Ηοmολογαο δο Χονχυρσο Πβλιχο, ασ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ 
ου χορρε⌡εσ δοσ δαδοσ δε ενδερεο δεϖερο σερ σολιχιταδασ πελο χανδιδατο ◊ Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο 
δο Εσταδο δα Βαηια, Dιρετορια δε Αδmινιστραο δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ, Χοορδεναο δε Προϖιmεντο ε 
Μοϖιmενταο δε Πεσσοαλ, Χεντρο Αδmινιστρατιϖο δα Βαηια に ΧΑΒ, Αϖενιδα 2, ν≡ 200, 2≡ ανδαρ, σαλα 219, 
ΧΕΠ: 41750−300, Σαλϖαδορ−Βαηια, ατραϖσ δο Προτοχολο δα Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια, 
ανδαρ τρρεο, ου ρεmετιδασ ϖια ποσταλ χοm ρεγιστρο παρα ραστρεαmεντο ε χοmπροϖαο δε εντρεγα. 
14.12.1 Ασ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ ου χορρε⌡εσ δοσ δαδοσ δε ενδερεο σ⌠ ποδερο σερ σολιχιταδασ δεντρο 
δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο. Σολιχιτα⌡εσ ενχαmινηαδασ απ⌠σ εστε πραζο νο σερο 
χονσιδεραδασ. 
14.12.2 Dαδοσ ρεφερεντεσ αο χριτριο δε δεσεmπατε σοmεντε ποδερο σερ χορριγιδοσ θυανδο σολιχιταδοσ νο 
πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 5.2.16 δο ιτεm 5.2 δο Χαπτυλο 5 δεστε Εδιταλ. 
14.12.3 Α ΣΑΕΒ ε ο ΙΒΦΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ εϖεντυαισ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο δεχορρεντεσ δε: 
α) ενδερεο ελετρνιχο ερραδο ου νο ατυαλιζαδο; 
β) ενδερεο ρεσιδενχιαλ ερραδο ου νο ατυαλιζαδο; 
χ) ενδερεο δε διφχιλ αχεσσο; 
δ) χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ, δεχορρεντεσ δε ινφορmαο ερρνεα δε ενδερεο πορ 
παρτε δο χανδιδατο; 
ε) χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ; 
φ) χορρεσπονδνχια ελετρνιχα νο ρεχεβιδα πορ θυαλθυερ mοτιϖο. 
14.13 Οσ ιτενσ δεστε Εδιταλ ποδερο σοφρερ εϖεντυαισ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ ου αχρσχιmοσ ενθυαντο νο 
χονσυmαδα α προϖιδνχια ου ο εϖεντο θυε ληεσ δισσερ ρεσπειτο, χιρχυνστνχια θυε σερ〈 χοmυνιχαδα εm ατο 
χοmπλεmενταρ αο Εδιταλ ου αϖισο α σερ πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια ε διϖυλγαδο νο σιτε δο 

ΙΒΦΧ (ωωω.ιβφχ.οργ.βρ) − (Χονχυρσο − Πολχια Μιλιταρ ε Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια) ε νο σιτε δο 
Πορταλ δο Σερϖιδορ (ωωω.πορταλδοσερϖιδορ.βα.γοϖ.βρ). 
14.14 Ινχορποραρ−σε−ο α εστε Εδιταλ, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, θυαισθυερ ατοσ χοmπλεmενταρεσ, αϖισοσ, 
ρετιφιχα⌡εσ, χοmυνιχαδοσ ε χονϖοχα⌡εσ, ρελατιϖοσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο, θυε ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ. 
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14.15 Χονσταταδο, απ⌠σ ασ προϖασ, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, ου γραφολ⌠γιχο πορ ινϖεστιγαο 
πολιχιαλ, τερ ο χανδιδατο υτιλιζαδο προχεσσοσ ιλχιτοσ, συασ προϖασ σερο ανυλαδασ ε ελε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε 
εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
14.16 Α ινσχριο ϖαλε, παρα τοδο ε θυαλθυερ εφειτο, χοmο φορmα δε εξπρεσσα αχειταο, πορ παρτε δο 
χανδιδατο, δε τοδασ ασ χονδι⌡εσ, νορmασ ε εξιγνχιασ χονσταντεσ δεστε εδιταλ, βεm χοmο οσ ατοσ θυε 
φορεm εξπεδιδοσ σοβρε ο Χονχυρσο Πβλιχο. 
14.17 Ασ οχορρνχιασ νο πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ, οσ χασοσ οmισσοσ ε οσ χασοσ δυϖιδοσοσ σερο ρεσολϖιδοσ, εm 
χαρ〈τερ ιρρεχορρϖελ, πελα Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια ε πελο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε 
Φορmαο ε Χαπαχιταο − ΙΒΦΧ, νο θυε α χαδα υm χουβερ. 

 
 

ΕDΕΛςΙΝΟ DΑ ΣΙΛςΑ ΓΕΣ ΦΙΛΗΟ 
Σεχρετ〈ριο δα Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια 

 
 

ΑΝΣΕΛΜΟ ΑΛςΕΣ ΒΡΑΝD℘Ο − Χελ ΠΜ  
Χοmανδαντε Γεραλ δα Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια 

 
 

ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ΛΥΙΖ ΤΕΛΛΕΣ DΕ ΜΑΧ⊇DΟ − Χελ ΒΜ  
Χοmανδαντε Γεραλ δο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια 

 
 

ΑΝΕΞΟ Ι 
ΧΟΝΤΕ∨DΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟΣ 

 
ΠΟΛ⊆ΧΙΑ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ − ΠΜΒΑ 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ:  
1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ. 2. Τιπολογια τεξτυαλ ε γνεροσ τεξτυαισ. 3. Ορτογραφια οφιχιαλ. 4. 
Αχεντυαο γρ〈φιχα. 5. Χλασσεσ δε παλαϖρασ. 6. Υσο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε. 7. Σινταξε δα οραο ε δο 
περοδο. 8. Ποντυαο. 9. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 10. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 11. Σιγνιφιχαο 
δασ παλαϖρασ.  
ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ:  
1.Νο⌡εσ δε Λ⌠γιχα. 2. Dιαγραmασ Λ⌠γιχοσ: χονϕυντοσ ε ελεmεντοσ. 3. Λ⌠γιχα δα αργυmενταο. 4. Τιποσ δε 
Ραχιοχνιο. 5. Χονεχτιϖοσ Λ⌠γιχοσ. 6. Προποσι⌡εσ λ⌠γιχασ σιmπλεσ ε χοmποστασ. 7. Ελεmεντοσ δε τεορια δοσ 
χονϕυντοσ, αν〈λισε χοmβινατ⌠ρια ε προβαβιλιδαδε. 8. Ρεσολυο δε προβλεmασ χοm φρα⌡εσ, χονϕυντοσ, 
πορχενταγενσ ε σεθυνχιασ χοm νmεροσ, φιγυρασ, παλαϖρασ. 
ΗΙΣΤΡΙΑ DΟ ΒΡΑΣΙΛ:  
1. Dεσχοβριmεντο δο Βρασιλ (1500). 2. Βρασιλ Χολνια (1530に1815): Χαπιτανιασ Ηερεδιτ〈ριασ, Εχονοmια, 
Εξτρατιϖισmο ςεγεταλ, Εξτρατιϖισmο Μινεραλ, Πεχυ〈ρια, Εσχραϖιδο, Οργανιζαο Πολτιχο−Αδmινιστρατιϖα, 
Εξπανσο Τερριτοριαλ. 3. Ινδεπενδνχια δο Βρασιλ (1822): α Νοmεαο δο Πρνχιπε Ρεγεντε D. Πεδρο Ι, Dια δο 
Φιχο, Ρεχονηεχιmεντο δα Ινδεπενδνχια δο Βρασιλ. 4. Πριmειρο Ρειναδο (1822−1831). 5. Σεγυνδο Ρειναδο 
(1831−1840). 6. Πριmειρα Ρεπβλιχα (1889−1930): ο Πριmειρο Γοϖερνο Προϖισ⌠ριο, Ασσεmβλεια Χονστιτυιντε, 
Πρεσιδνχια δε Dεοδορο δα Φονσεχα, α Πολτιχα δοσ Γοϖερναδορεσ, ο Χορονελισmο, Μοϖιmεντοσ Τενεντιστασ, 
Χολυνα Πρεστεσ, Ρεϖολτα δα Αρmαδα. 7. Ρεϖολυο δε 1930. 8. Ερα ςαργασ (1930−1945). 9. Οσ Πρεσιδεντεσ δο 
Βρασιλ δε 1964 ◊ ατυαλιδαδε. 10. Ηιστ⌠ρια δα Βαηια. 11. Ινδεπενδνχια δα Βαηια. 12. Ρεϖολτα δε Χανυδοσ. 13. 
Ρεϖολτα δοσ Μαλσ. 14. Χονϕυραο Βαιανα. 15. Σαβιναδα. 
ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ DΟ ΒΡΑΣΙΛ:  
1. Ρελεϖο βρασιλειρο. 2. Υρβανιζαο: χρεσχιmεντο υρβανο, προβλεmασ εστρυτυραισ, χοντινγεντε ποπυλαχιοναλ 
βρασιλειρο. 3. Τιποσ δε φοντεσ δε ενεργια θυε παρτιχιπαm δα mατριζ ενεργτιχα βρασιλειρα: ε⌠λιχα, ηιδρ〈υλιχα, 
βιοmασσα, σολαρ ε α δασ mαρσ. 4. Προβλεmασ Αmβιενταισ. 5. Χλιmα: πρεσσο ατmοσφριχα, υmιδαδε, 



 

τεmπερατυρα, φατορεσ θυε δετερmιναm ο χλιmα, mυδανασ χλιm〈τιχασ ε ασ συασ χονσεθυνχιασ. 6. Γεογραφια 
δα Βαηια: ασπεχτοσ πολτιχοσ, φσιχοσ, εχονmιχοσ, σοχιαισ ε χυλτυραισ. 
ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ:  
1. Γλοβαλιζαο: χονχειτοσ, εφειτοσ ε ιmπλιχα⌡εσ σοχιαισ, εχονmιχασ, πολτιχασ ε χυλτυραισ. 2. 
Μυλτιχυλτυραλιδαδε, Πλυραλιδαδε ε Dιϖερσιδαδε Χυλτυραλ. 3. Τεχνολογιασ δε Ινφορmαο ε Χοmυνιχαο: 
χονχειτοσ, εφειτοσ ε ιmπλιχα⌡εσ σοχιαισ, εχονmιχασ, πολτιχασ ε χυλτυραισ. 
ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ: 1. Χονχειτοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε απλιχατιϖοσ παρα εδιο δε τεξτοσ (Wορδ, Wριτερ), 
πλανιληασ (Εξχελ, Χαλχ), απρεσεντα⌡εσ (ΠοωερΠοιντ, Ιmπρεσσ); Μιχροσοφτ Οφφιχε (ϖερσο 2007 ε συπεριορεσ), 
ΛιβρεΟφφιχε (ϖερσο 5.0 ε συπεριορεσ). 2. Σιστεmασ οπεραχιοναισ Wινδοωσ 7, Wινδοωσ 10 ε Λινυξ. 3. 
Οργανιζαο ε γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ, αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ. 4. Αταληοσ δε τεχλαδο, χονεσ, 
〈ρεα δε τραβαληο ε λιξειρα. 5. Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε τεχνολογιασ, φερραmεντασ, 
απλιχατιϖοσ ε προχεδιmεντοσ ασσοχιαδοσ ◊ Ιντερνετ ε ιντρανετ. 6. Χορρειο ελετρνιχο. 7. Χοmπυταο εm 
νυϖεm. 
 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ  
DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ:  
1. Εστρυτυρα φορmαλ δα Χονστιτυιο δε 1988: Πρεmβυλο, Dισποσι⌡εσ περmανεντεσ ε Dισποσι⌡εσ 
τρανσιτ⌠ριασ. 2. Dιρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ: ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ, ρελαο εντρε Dιρειτοσ ε γαραντιασ 
φυνδαmενταισ ε πολτιχα, ϕυσνατυραλισmο, ποσιτιϖισmο ϕυρδιχο, ϕυρισπρυδνχια δοσ ϖαλορεσ, 〈ρεα δε ρεγυλαο 
ε 〈ρεα δε προτεο δοσ διρειτοσ φυνδαmενταισ, τιτυλαριδαδε δοσ διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ, διρειτοσ ε 
γαραντιασ φυνδαmενταισ εm εσπχιε. 3. Γαραντιασ σοχιαισ. 4. Dα Ορδεm Σοχιαλ. 5. Dα οργανιζαο δο Εσταδο. 
6. Dα οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα. 7. Dα Υνιο. 8. Dοσ Εσταδοσ φεδεραδοσ. 9. Dο Dιστριτο Φεδεραλ ε 
δοσ Τερριτ⌠ριοσ. 10. Dα Αδmινιστραο Πβλιχα. 11. Dοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ. 12. Dοσ mιλιταρεσ δοσ Εσταδοσ, δο 
Dιστριτο Φεδεραλ ε δοσ Τερριτ⌠ριοσ. 13. Dα Σεγυρανα Πβλιχα. 14. Χονστιτυιο δο Εσταδο δα Βαηια. 15. Dοσ 
Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Μιλιταρεσ. 16. Dα Οργανιζαο δοσ Ποδερεσ ε χοmπετνχιασ δοσ ποδερεσ. 17. Ατριβυι⌡εσ 
δο Γοϖερναδορ δο Εσταδο. 18. Dο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο: Dισποσι⌡εσ Γεραισ. 19. ϑυστια Μιλιταρ, Μινιστριο 
Πβλιχο, Προχυραδοριασ, Dεφενσορια Πβλιχα.  
DΙΡΕΙΤΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ:  
1. Πρεχεδεντεσ ηιστ⌠ριχοσ δο Dιρειτο Ηυmανιτ〈ριο: Λιγα δασ Να⌡εσ ε Οργανιζαο Ιντερναχιοναλ δο Τραβαληο 
(ΟΙΤ). 2. Α Dεχλαραο Υνιϖερσαλ δοσ Dιρειτοσ Ηυmανοσ/1948. 3. Χονϖενο Αmεριχανα σοβρε Dιρειτοσ 
Ηυmανοσ/1969 (Παχτο δε Σο ϑοσ δα Χοστα Ριχα) (αρτ. 1° αο 32). 4. Παχτο Ιντερναχιοναλ δοσ Dιρειτοσ 
Εχονmιχοσ, Σοχιαισ ε Χυλτυραισ (αρτ. 1° αο 15). 5. Παχτο Ιντερναχιοναλ δοσ Dιρειτοσ Χιϖισ ε Πολτιχοσ/1966 (αρτ. 
1° αο 271). 6. Dεχλαραο δε Πεθυιm Αδοταδα πελα Θυαρτα Χονφερνχια Μυνδιαλ σοβρε ασ Μυληερεσ: Αο 
παρα Ιγυαλδαδε, Dεσενϖολϖιmεντο ε Παζ. 7. Χονϖενο παρα α Πρεϖενο ε α Ρεπρεσσο δο Χριmε δε 
Γενοχδιο.  
DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ:  
1. Αδmινιστραο Πβλιχα: πρινχπιοσ ε χοντεξτο. 2. Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δο Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο: Λεγαλιδαδε, 
Ιmπεσσοαλιδαδε, Μοραλιδαδε, Πυβλιχιδαδε, Εφιχινχια. 3. Ατοσ Αδmινιστρατιϖοσ: χονχειτο, ρεθυισιτοσ, 
ατριβυτοσ, ανυλαο, ρεϖογαο ε χονϖαλιδαο; δισχριχιοναριεδαδε ε ϖινχυλαο. 4. Ποδερεσ ε δεϖερεσ δοσ 
αδmινιστραδορεσ πβλιχοσ: υσο ε αβυσο δο ποδερ, ποδερεσ ϖινχυλαδο, δισχριχιον〈ριο, ηιερ〈ρθυιχο, δισχιπλιναρ 
ε ρεγυλαmενταρ, ποδερ δε πολχια, δεϖερεσ δοσ αδmινιστραδορεσ πβλιχοσ. 5. Σερϖιδορεσ πβλιχοσ: χαργο, 
εmπρεγο ε φυνο πβλιχοσ. 6. Ρεγιmε ϕυρδιχο δο mιλιταρ εσταδυαλ: Εστατυτο δοσ Πολιχιαισ Μιλιταρεσ δο 
Εσταδο δα Βαηια (Λει εσταδυαλ ν≡ 7.990, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2001). 7. Λει Εσταδυαλ ν≡ 13.201, δε 09 δε 
δεζεmβρο δε 2014 (Ρεοργανιζαο α Πολχια Μιλιταρ δα Βαηια).  
DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ:  
1. Απλιχαο δα λει πεναλ. 2. Λει πεναλ νο τεmπο: πρινχπιοσ, νοϖατιο λεγισ ινχριmιναδορα, αβολιτο χριmινισ, 

νοϖατιο λεγισ ιν πεϕυσ, νοϖατιο λεγισ ιν mελλιυσ, λει ιντερmεδι〈ρια, χονϕυγαο δε λεισ, λεισ τεmπορ〈ριασ ε 
εξχεπχιοναισ, α ρετροατιϖιδαδε ε α λει πεναλ mαισ βρανδα, ρετροατιϖιδαδε ε α λει προχεσσυαλ, τεmπο δο χριmε. 
Dο χριmε. 2.1. Ελεmεντοσ. 2.2. Χονσυmαο ε τεντατιϖα. 2.3. Dεσιστνχια ϖολυντ〈ρια ε αρρεπενδιmεντο 
εφιχαζ. 2.4. Αρρεπενδιmεντο ποστεριορ. 2.5. Χριmε ιmποσσϖελ. 2.6. Χαυσασ δε εξχλυσο δε ιλιχιτυδε ε 
χυλπαβιλιδαδε. 3. Χοντραϖενο. 4. Dοσ χριmεσ χοντρα α ϖιδα (ηοmιχδιο, λεσο χορποραλ ε ριξα). 5. Dοσ χριmεσ 
χοντρα α λιβερδαδε πεσσοαλ (αmεαα, σεθυεστρο ε χ〈ρχερε πριϖαδο). 6. Dοσ χριmεσ χοντρα ο πατριmνιο (φυρτο, 
ρουβο, εξτορσο, απροπριαο ινδβιτα, εστελιονατο ε ουτρασ φραυδεσ ε ρεχεπταο). 7. Dοσ χριmεσ χοντρα α 



 

διγνιδαδε σεξυαλ. 8. Dοσ χριmεσ χοντρα α παζ πβλιχα (ασσοχιαο χριmινοσα). 9. Λει Φεδεραλ ν° 9.455, δε 07 
δε αβριλ δε 1997 (Χριmεσ δε τορτυρα).  
ΙΓΥΑΛDΑDΕ ΡΑΧΙΑΛ Ε DΕ Γ⊇ΝΕΡΟ: 
 1. Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ (αρτ. 1°, 3°, 4° ε 5°). 2. Χονστιτυιο δο Εσταδο δα Βαηια, 
(Χαπ. ΞΞΙΙΙ ∀Dο Νεγρο∀). 3. Λει φεδεραλ ν° 12.288, δε 20 δε ϕυληο δε 2010 (Εστατυτο δα Ιγυαλδαδε Ραχιαλ). 4. 
Λει φεδεραλ ν≡ 7.716, δε 5 δε ϕανειρο δε 1989 (Dεφινε οσ χριmεσ ρεσυλταντεσ δε πρεχονχειτο δε ραα ου δε 
χορ) ε Λει φεδεραλ ν° 9.459, δε 13 δε mαιο δε 1997 (Τιπιφιχαο δοσ χριmεσ ρεσυλταντεσ δε πρεχονχειτο δε 
ραα ου δε χορ). 5. Dεχρετο φεδεραλ ν° 65.810, δε 08 δε δεζεmβρο δε 1969 (Χονϖενο ιντερναχιοναλ σοβρε α 
ελιmιναο δε τοδασ ασ φορmασ δε δισχριmιναο ραχιαλ). 6. Dεχρετο Φεδεραλ ν° 4.377, δε 13 δε σετεmβρο δε 
2002 (Χονϖενο σοβρε α ελιmιναο δε τοδασ ασ φορmασ δε δισχριmιναο χοντρα α mυληερ). 7. Λει φεδεραλ 
ν≡ 11.340, δε 7 δε αγοστο δε 2006 (Λει Μαρια δα Πενηα) ε αλτερα⌡εσ προποστασ πελασ Λεισ ν≡ 13.827/2019, 
13.871/2019 ε 13.882/2019. 8. Χ⌠διγο Πεναλ Βρασιλειρο (αρτ. 140). 9. Λει φεδεραλ ν° 9.455, δε 7 δε αβριλ δε 
1997 (Χριmε δε Τορτυρα). 10. Λει φεδεραλ ν° 2.889, δε 1 δε ουτυβρο δε 1956 (Dεφινε ε πυνε ο Χριmε δε 
Γενοχδιο). 11. Λει φεδεραλ ν≡ 7.437, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1985 (Λει Χα⌠). 12. Λει εσταδυαλ ν° 10.549, δε 28 
δε δεζεmβρο δε 2006 (Σεχρεταρια δε Προmοο δα Ιγυαλδαδε Ραχιαλ), αλτεραδα πελα Λει εσταδυαλ ν° 12.212, 
δε 04 δε mαιο δε 2011. 13. Λει Φεδεραλ ν≡ 10.678, δε 23 δε mαιο δε 2003, χοm ασ αλτερα⌡εσ δα Λει φεδεραλ 
ν≡ 13.341, δε 29 δε σετεmβρο δε 2016 (Ρεφερεντε ◊ Σεχρεταρια δε Πολτιχασ δε Προmοο δα Ιγυαλδαδε 
Ραχιαλ δα Πρεσιδνχια δα Ρεπβλιχα). 
DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ ΜΙΛΙΤΑΡ:  
1. Dοσ χριmεσ χοντρα α αυτοριδαδε ου δισχιπλινα mιλιταρ: mοτιm, ρεϖολτα, χονσπιραο, αλιχιαο παρα mοτιm 
ου ρεϖολτα. 2. Dα ϖιολνχια χοντρα συπεριορ ου mιλιταρ δε σερϖιο. 3. Dεσρεσπειτο α συπεριορ. 4. Ρεχυσα δε 
οβεδινχια. 5. Οποσιο ◊ ορδεm δε σεντινελα. 6. Ρευνιο ιλχιτα. 7. Πυβλιχαο ου χρτιχα ινδεϖιδα.  8. 
Ρεσιστνχια mεδιαντε αmεαα ου ϖιολνχια.  9. Dοσ χριmεσ χοντρα ο σερϖιο mιλιταρ ε ο δεϖερ mιλιταρ: 
δεσερο, αβανδονο δε ποστο, δεσχυmπριmεντο δε mισσο, εmβριαγυεζ εm σερϖιο, δορmιρ εm σερϖιο. 10. 
Χριmεσ χοντρα α Αδmινιστραο Μιλιταρ: δεσαχατο α συπεριορ, δεσαχατο α mιλιταρ, δεσοβεδινχια, πεχυλατο, 
πεχυλατο−φυρτο, χονχυσσο, χορρυπο ατιϖα, χορρυπο πασσιϖα, φαλσιφιχαο δε δοχυmεντο, φαλσιδαδε 
ιδεολ⌠γιχα, υσο δε δοχυmεντο φαλσο. 11. Dοσ χριmεσ χοντρα ο δεϖερ φυνχιοναλ: πρεϖαριχαο. 
 

ΧΟΡΠΟ DΕ ΒΟΜΒΕΙΡΟΣ ΜΙΛΙΤΑΡ DΑ ΒΑΗΙΑ − ΧΒΜΒΑ 
 

ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ:  
1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ. 2. Τιπολογια τεξτυαλ ε γνεροσ τεξτυαισ. 3. Ορτογραφια οφιχιαλ. 4. 
Αχεντυαο γρ〈φιχα. 5. Χλασσεσ δε παλαϖρασ. 6. Υσο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε. 7. Σινταξε δα οραο ε δο 
περοδο. 8. Ποντυαο. 9. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 10. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 11. Σιγνιφιχαο 
δασ παλαϖρασ.  
ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ:  
1.Νο⌡εσ δε Λ⌠γιχα. 2. Dιαγραmασ Λ⌠γιχοσ: χονϕυντοσ ε ελεmεντοσ. 3. Λ⌠γιχα δα αργυmενταο. 4. Τιποσ δε 
Ραχιοχνιο. 5. Χονεχτιϖοσ Λ⌠γιχοσ. 6. Προποσι⌡εσ λ⌠γιχασ σιmπλεσ ε χοmποστασ. 7. Ελεmεντοσ δε τεορια δοσ 
χονϕυντοσ, αν〈λισε χοmβινατ⌠ρια ε προβαβιλιδαδε. 8. Ρεσολυο δε προβλεmασ χοm φρα⌡εσ, χονϕυντοσ, 
πορχενταγενσ ε σεθυνχιασ χοm νmεροσ, φιγυρασ, παλαϖρασ. 
ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ ΝΑΤΥΡΑΙΣ: 1. ςισο υνιφιχαδα δο mυνδο φσιχο, θυmιχο ε βιολ⌠γιχο, χοm βασε νοσ ασπεχτοσ δο 
φυνχιοναmεντο ε δα απλιχαο δε χονηεχιmεντοσ ◊σ σιτυα⌡εσ ενχοντραδασ να ϖιδα χοτιδιανα.  2. 
Εσταβελεχιmεντο δε ρελα⌡εσ εντρε οσ ϖ〈ριοσ φενmενοσ ε ασ πρινχιπαισ λεισ ε τεοριασ δα Φσιχα, ρελαχιονανδο 
ο χονηεχιmεντο ε α χοmπρεενσο δε σευσ πρινχπιοσ, λεισ ε χονχειτοσ φυνδαmενταισ ◊ ϖιδα πρ〈τιχα. 3. 
Ιδεντιφιχαο δε χοmποστοσ θυmιχοσ, χορρελαχιονανδο εστρυτυρασ, προπριεδαδεσ ε υτιλιζαο τεχνολ⌠γιχασ. 
4. Απλιχα⌡εσ mοδερνασ δε mατεριαισ ε δε συβστνχιασ θυmιχασ. 5. Ρεαλιζαο δε χ〈λχυλοσ ενϖολϖενδο 
ϖαρι〈ϖεισ, ταβελασ, εθυα⌡εσ, γρ〈φιχοσ, α παρτιρ δε λεισ ε δε πρινχπιοσ δε χονηεχιmεντοσ θυmιχοσ 
ρελαχιοναδοσ ◊ ϖιδα δι〈ρια.  6. Χοmπρεενσο δα οργανιζαο δα ϖιδα εm σευσ διφερεντεσ νϖεισ δε εξπρεσσο. 
Ιντερπρεταο δα βιοδιϖερσιδαδε mανιφεστα ασ εστρυτυρασ εσπεχιαλιζαδασ δε πλαντασ ε δε ανιmαισ. 7. Αν〈λισε 
δο ποτενχιαλ δε υτιλιζαο δε εχοσσιστεmασ νατυραισ. 8. Α ϖιδα εm σευ χοντεξτο εχολ⌠γιχο. 9. Οσ 
φυνδαmεντοσ δα εχολογια: α βιοσφερα, α γρανδε τεια δα ϖιδα. 10. Ασ εστρατγιασ εχολ⌠γιχασ δε σοβρεϖιϖνχια. 
11. Ιντερφερνχια δο ηοmεm να δινmιχα δοσ εχοσσιστεmασ. 12. Σαδε ε ϖιδα: επιδεmιασ ε ενδεmιασ νο 



 

Βρασιλ. 13. Νατυρεζα mυτ〈ϖελ ε ο χοντεξτο δε τρανσφορmα⌡εσ χοντνυασ. 14. Α τεχνολογια α σερϖιο δο 
δεσενϖολϖιmεντο σοχιαλ ε δα mανυτενο δα ϖιδα νο πλανετα. 
ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ:  
1. Γλοβαλιζαο: χονχειτοσ, εφειτοσ ε ιmπλιχα⌡εσ σοχιαισ, εχονmιχασ, πολτιχασ ε χυλτυραισ. 2. 
Μυλτιχυλτυραλιδαδε, Πλυραλιδαδε ε Dιϖερσιδαδε Χυλτυραλ. 3. Τεχνολογιασ δε Ινφορmαο ε Χοmυνιχαο: 
χονχειτοσ, εφειτοσ ε ιmπλιχα⌡εσ σοχιαισ, εχονmιχασ, πολτιχασ ε χυλτυραισ. 
ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ:  
1. Χονχειτοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε απλιχατιϖοσ παρα εδιο δε τεξτοσ (Wορδ, Wριτερ), πλανιληασ (Εξχελ, 
Χαλχ), απρεσεντα⌡εσ (ΠοωερΠοιντ, Ιmπρεσσ); Μιχροσοφτ Οφφιχε (ϖερσο 2007 ε συπεριορεσ), ΛιβρεΟφφιχε 
(ϖερσο 5.0 ε συπεριορεσ). 2. Σιστεmασ οπεραχιοναισ Wινδοωσ 7, Wινδοωσ 10 ε Λινυξ. 3. Οργανιζαο ε 
γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ, αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ. 4. Αταληοσ δε τεχλαδο, χονεσ, 〈ρεα δε 
τραβαληο ε λιξειρα. 5. Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε τεχνολογιασ, φερραmεντασ, απλιχατιϖοσ ε 
προχεδιmεντοσ ασσοχιαδοσ ◊ Ιντερνετ ε ιντρανετ. 6. Χορρειο ελετρνιχο. 7. Χοmπυταο εm νυϖεm. 
  
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 
ΙΓΥΑΛDΑDΕ ΡΑΧΙΑΛ Ε DΕ Γ⊇ΝΕΡΟ:  
1. Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ (αρτ. 1°, 3°, 4° ε 5°). 2. Χονστιτυιο δο Εσταδο δα Βαηια, 
(Χαπ. ΞΞΙΙΙ ∀Dο Νεγρο∀). 3. Λει φεδεραλ ν° 12.288, δε 20 δε ϕυληο δε 2010 (Εστατυτο δα Ιγυαλδαδε Ραχιαλ). 4. 
Λει φεδεραλ ν≡ 7.716, δε 5 δε ϕανειρο δε 1989 (Dεφινε οσ χριmεσ ρεσυλταντεσ δε πρεχονχειτο δε ραα ου δε 
χορ) ε Λει φεδεραλ ν° 9.459, δε 13 δε mαιο δε 1997 (Τιπιφιχαο δοσ χριmεσ ρεσυλταντεσ δε πρεχονχειτο δε 
ραα ου δε χορ). 5. Dεχρετο φεδεραλ ν° 65.810, δε 08 δε δεζεmβρο δε 1969 (Χονϖενο ιντερναχιοναλ σοβρε α 
ελιmιναο δε τοδασ ασ φορmασ δε δισχριmιναο ραχιαλ). 6. Dεχρετο φεδεραλ ν° 4.377, δε 13 δε σετεmβρο δε 
2002 (Χονϖενο σοβρε α ελιmιναο δε τοδασ ασ φορmασ δε δισχριmιναο χοντρα α mυληερ). 7. Λει φεδεραλ 
ν≡ 11.340, δε 7 δε αγοστο δε 2006 (Λει Μαρια δα Πενηα) ε αλτερα⌡εσ προποστασ πελασ Λεισ ν≡ 13.827/2019, 
13.871/2019 ε 13.882/2019. 8. Χ⌠διγο Πεναλ Βρασιλειρο (αρτ. 140). 9. Λει φεδεραλ ν° 9.455, δε 7 δε αβριλ δε 
1997 (Χριmε δε Τορτυρα). 10. Λει φεδεραλ ν° 2.889, δε 1 δε ουτυβρο δε 1956 (Dεφινε ε πυνε ο Χριmε δε 
Γενοχδιο). 11. Λει φεδεραλ ν≡ 7.437, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1985 (Λει Χα⌠). 12. Λει εσταδυαλ ν° 10.549, δε 28 
δε δεζεmβρο δε 2006 (Σεχρεταρια δε Προmοο δα Ιγυαλδαδε Ραχιαλ), αλτεραδα πελα Λει εσταδυαλ ν° 12.212, 
δε 04 δε mαιο δε 2011. 13. Λει Φεδεραλ ν≡ 10.678, δε 23 δε mαιο δε 2003, χοm ασ αλτερα⌡εσ δα Λει φεδεραλ 
ν≡ 13.341, δε 29 δε σετεmβρο δε 2016 (Ρεφερεντε ◊ Σεχρεταρια δε Πολτιχασ δε Προmοο δα Ιγυαλδαδε 
Ραχιαλ δα Πρεσιδνχια δα Ρεπβλιχα). 

DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ:  
1. Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ: Ποδερ Χονστιτυιντε. 2. Dοσ πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. 3. 
Dοσ διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ: Dοσ διρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ, Dα ναχιοναλιδαδε, Dοσ 
διρειτοσ πολτιχοσ. 4. Dα οργανιζαο δο Εσταδο: πολτιχο−αδmινιστρατιϖα, Dα Υνιο, Dοσ Εσταδοσ φεδεραδοσ, 
Dο Dιστριτο Φεδεραλ ε δοσ Τερριτ⌠ριοσ. 5. Dα αδmινιστραο πβλιχα: Dισποσι⌡εσ γεραισ, Dοσ σερϖιδορεσ 
πβλιχοσ, Dοσ mιλιταρεσ δοσ Εσταδοσ, δο Dιστριτο Φεδεραλ ε δοσ Τερριτ⌠ριοσ. 6. Dα οργανιζαο δοσ ποδερεσ: 
ποδερ Λεγισλατιϖο, Χονγρεσσο Ναχιοναλ, ατριβυι⌡εσ δο Χονγρεσσο Ναχιοναλ, Dα Χmαρα δοσ Dεπυταδοσ, Dο 
Σεναδο Φεδεραλ, Dο Ποδερ Εξεχυτιϖο, Dο Πρεσιδεντε ε δο ςιχε−Πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα (ατριβυι⌡εσ δο 
Πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα). 7. Dο Χονσεληο δα Ρεπβλιχα ε δο Χονσεληο δε Dεφεσα Ναχιοναλ. 8. Dο Ποδερ 
ϑυδιχι〈ριο: δισποσι⌡εσ γεραισ, φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϑυστια. 8. Μινιστριο Πβλιχο. 9. Dα δεφεσα δο Εσταδο ε 
δασ ινστιτυι⌡εσ δεmοχρ〈τιχασ: εσταδο δε δεφεσα ε δο εσταδο δε στιο, Φορασ Αρmαδασ, σεγυρανα πβλιχα. 
10. Χονστιτυιο δο Εσταδο δα Βαηια: σερϖιδορεσ πβλιχοσ mιλιταρεσ, σεγυρανα πβλιχα εσταδυαλ. 
DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ:  
1. Αδmινιστραο πβλιχα: χονχειτο ε πρινχπιοσ. 2. Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ. 3. Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ: 
χονχειτο, ατριβυτοσ, ρεθυισιτοσ, χλασσιφιχαο, εξτινο. 4. Οργανιζαο αδmινιστρατιϖα: ⌠ργοσ πβλιχοσ 
(χονχειτο ε χλασσιφιχαο), εντιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ (χονχειτο ε εσπχιεσ), αγεντεσ πβλιχοσ (εσπχιεσ). 5. 
Λει εσταδυαλ ν≡ 7.990, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2001 (Εστατυτο δοσ Πολιχιαισ Μιλιταρεσ δο Εσταδο δα Βαηια).6. 
Λει εσταδυαλ ν≡ 13.202, δε 09 δε δεζεmβρο δε 2014 (Ινστιτυι α Οργανιζαο Β〈σιχα δο Χορπο δε Βοmβειροσ 
Μιλιταρ δα Βαηια). 7. Λει εσταδυαλ ν≡ 12.929, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2013 (Dισπ⌡ε σοβρε α Σεγυρανα Χοντρα 
Ινχνδιο ε Πνιχο νασ εδιφιχα⌡εσ ε 〈ρεασ δε ρισχο νο Εσταδο δα Βαηια, χρια ο Φυνδο Εσταδυαλ δο Χορπο δε 
Βοmβειροσ Μιλιταρ δα Βαηια (ΦΥΝΕΒΟΜ) θυε αλτερα α Λει εσταδυαλ ν≡ 6.896, δε 28 δε ϕυληο δε 1995, ε δ〈 
ουτρασ προϖιδνχιασ. 8. Dεχρετο εσταδυαλ ν≡ 16.302, δε 27 δε αγοστο δε 2015 (Ρεγυλαmεντα α Λει εσταδυαλ 



 

ν≡ 12.929, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2013, θυε δισπ⌡ε σοβρε α Σεγυρανα χοντρα Ινχνδιο ε Πνιχο ε δ〈 ουτρασ 
προϖιδνχιασ).  
DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ ΜΙΛΙΤΑΡ:  
1. Dοσ χριmεσ χοντρα α αυτοριδαδε ου δισχιπλινα mιλιταρ: mοτιm, ρεϖολτα, χονσπιραο, αλιχιαο παρα mοτιm 
ου ρεϖολτα. 2. Dα ϖιολνχια χοντρα συπεριορ ου mιλιταρ δε σερϖιο. 3. Dεσρεσπειτο α συπεριορ. 4. Ρεχυσα δε 
οβεδινχια. 5. Οποσιο ◊ ορδεm δε σεντινελα. 6. Ρευνιο ιλχιτα. 7. Πυβλιχαο ου χρτιχα ινδεϖιδα.  8. 
Ρεσιστνχια mεδιαντε αmεαα ου ϖιολνχια.  9. Dοσ χριmεσ χοντρα ο σερϖιο mιλιταρ ε ο δεϖερ mιλιταρ: 
δεσερο, αβανδονο δε ποστο, δεσχυmπριmεντο δε mισσο, εmβριαγυεζ εm σερϖιο, δορmιρ εm σερϖιο. 10. 
Χριmεσ χοντρα α Αδmινιστραο Μιλιταρ: δεσαχατο α συπεριορ, δεσαχατο α mιλιταρ, δεσοβεδινχια, πεχυλατο, 
πεχυλατο−φυρτο, χονχυσσο, χορρυπο ατιϖα, χορρυπο πασσιϖα, φαλσιφιχαο δε δοχυmεντο, φαλσιδαδε 
ιδεολ⌠γιχα, υσο δε δοχυmεντο φαλσο. 11. Dοσ χριmεσ χοντρα ο δεϖερ φυνχιοναλ: πρεϖαριχαο. 
DΙΡΕΙΤΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ:  
1. Πρεχεδεντεσ ηιστ⌠ριχοσ δο Dιρειτο Ηυmανιτ〈ριο: Λιγα δασ Να⌡εσ ε Οργανιζαο Ιντερναχιοναλ δο Τραβαληο 
(ΟΙΤ). 2. Α Dεχλαραο Υνιϖερσαλ δοσ Dιρειτοσ Ηυmανοσ/1948. 3. Χονϖενο Αmεριχανα σοβρε Dιρειτοσ 
Ηυmανοσ/1969 (Παχτο δε Σο ϑοσ δα Χοστα Ριχα) (αρτ. 1° αο 32). 4. Παχτο Ιντερναχιοναλ δοσ Dιρειτοσ 
Εχονmιχοσ, Σοχιαισ ε Χυλτυραισ (αρτ. 1° αο 15). 5. Παχτο Ιντερναχιοναλ δοσ Dιρειτοσ Χιϖισ ε Πολτιχοσ/1966 (αρτ. 
1° αο 271). 6. Dεχλαραο δε Πεθυιm Αδοταδα πελα Θυαρτα Χονφερνχια Μυνδιαλ σοβρε ασ Μυληερεσ: Αο 
παρα Ιγυαλδαδε, Dεσενϖολϖιmεντο ε Παζ. 7. Χονϖενο παρα α Πρεϖενο ε α Ρεπρεσσο δο Χριmε δε 
Γενοχδιο.  

 
ΑΝΕΞΟ ΙΙ  

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΠΡΟςΙΣΡΙΟ 
 

DΑΤΑΣ ΕςΕΝΤΟΣ 

21/10/2019 Αβερτυρα δασ Ινσχρι⌡εσ πελα Ιντερνετ. 

21 α 25/10/2019 Περοδο δε σολιχιταο δε ισενο δο ϖαλορ δε Ινσχριο. 

01/11/2019 
Dιϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ δο ρεσυλταδο δασ 
ισεν⌡εσ. 

04 ε 05/11/2019 
Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ινδεφεριmεντο δε πεδιδοσ δε 
ισενο. 

11/11/2019 
Dιϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ δο ρεσυλταδο δοσ 
ρεχυρσοσ χοντρα ινδεφεριmεντο δε πεδιδοσ δε ισενο. 

19/11/2019 Ενχερραmεντο δασ Ινσχρι⌡εσ πελα Ιντερνετ. 

20/11/2019 Dατα λιmιτε παρα παγαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο. 

02/12/2019 
Dιϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ δα ρελαο δασ 
ινσχρι⌡εσ εφετιϖαδασ. 

02 α 09/12/2019 Πραζο παρα χορρεο δε δαδοσ χαδαστραισ. 

03 ε 04/12/2019 Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ινδεφεριmεντο δα ινσχριο. 

13/12/2019 
Dιϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ δο ρεσυλταδο δοσ ρεχυρσοσ 
χοντρα ινδεφεριmεντο δα ινσχριο. 

10/01/2020 

Πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, πελα Σεχρεταρια δα 
Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια ε διϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο 
Πορταλ δο Σερϖιδορ δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα α 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ ε 
παρα α 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα. 

19/01/2020 Απλιχαο δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ ε δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα. 

20/01/2020 Dιϖυλγαο δοσ γαβαριτοσ ε δασ θυεστ⌡εσ δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ. 

21 ε 22/01/2020 
Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ θυαντο ◊σ θυεστ⌡εσ ε γαβαριτο δα 1♠ 
Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ νο σιτε δο ΙΒΦΧ. 

12/02/2020 
Dιϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ, δο ρεσυλταδο δοσ 
ρεχυρσοσ χοντρα ◊σ θυεστ⌡εσ ε γαβαριτο δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ. 

12/02/2020 
Πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, πελα Σεχρεταρια δα 
Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια ε διϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο 



 

Πορταλ δο Σερϖιδορ, δο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ. 

12 α 14/02/2020 ςιστα δα Φοληα δε Ρεσποστασ δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ, νο σιτε δο ΙΒΦΧ. 

13 ε 14/02/2020 
Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο, θυαντο αο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα 1♠ 
Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ νο σιτε δο ΙΒΦΧ. 

11/03/2020 

Πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, πελα Σεχρεταρια δα 
Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια ε διϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο 
Πορταλ δο Σερϖιδορ δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα 1♠ Εταπα: Προϖασ Οβϕετιϖασ ε δο 
ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα. 

11 α 13/03/2020 ςιστα δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα νο σιτε δο ΙΒΦΧ. 

12 ε 13/03/2020 
Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ θυαντο αο ρεσυλταδο δα 2♠ Εταπα: Προϖα 
Dισχυρσιϖα ε/ου δα ϖιστα δε προϖα νο σιτε δο ΙΒΦΧ. 

27/03/2020 
Dιϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ, δο ρεσυλταδο δοσ 
ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα ε/ου δα 
ϖιστα δε προϖα. 

27/03/2020 

Πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, πελα Σεχρεταρια δα 
Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια ε διϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο 
Πορταλ δο Σερϖιδορ δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα 2♠ Εταπα: Προϖα Dισχυρσιϖα ε 
Χονϖοχαο παρα αφεριο δα ϖεραχιδαδε δα αυτοδεχλαραο δοσ χανδιδατοσ 
Νεγροσ. 

04 ε/ου 05/04/2020 Ρεαλιζαο δα αφεριο δοσ χανδιδατοσ Νεγροσ. 

09/04/2020 
Πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, πελα Σεχρεταρια δα 
Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια ε διϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο 
Πορταλ δο Σερϖιδορ, δο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα αφεριο δοσ χανδιδατοσ Νεγροσ. 

13/04/2020 
Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο, θυαντο αο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα 
αφεριο δοσ χανδιδατοσ Νεγροσ νο σιτε δο ΙΒΦΧ. 

29/04/2020 
Dιϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο Πορταλ δο Σερϖιδορ, δο ρεσυλταδο δοσ 
ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα αφεριο δοσ χανδιδατοσ Νεγροσ νο 
σιτε δο ΙΒΦΧ. 

29/04/2020 
Πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Εσταδο δα Βαηια, πελα Σεχρεταρια δα 
Αδmινιστραο δο Εσταδο δα Βαηια ε διϖυλγαο νο σιτε δο ΙΒΦΧ ε νο σιτε δο 
Πορταλ δο Σερϖιδορ δο Ρεσυλταδο Φιναλ ε δα Ηοmολογαο. 

 


