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ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ϑΑΤΑ⊆/ΓΟ 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ςΑΓΑΣ Ε ΦΟΡΜΑ∩℘Ο DΕ ΧΑDΑΣΤΡΟ ΡΕΣΕΡςΑ ΠΑΡΑ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ 

ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ ΙΝΧΟΜΠΛΕΤΟ, Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ, Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ/Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 
ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 001, DΕ 01 DΕ ΟΥΤΥΒΡΟ DΕ 2019 

 
Α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ϑΑΤΑ⊆, Εσταδο δε Γοι〈σ, τενδο εm ϖιστα ο δισποστο να Χονστιτυιο Φεδεραλ ε να δο Εσταδο δε Γοι〈σ, τορνα 
πβλιχο α ρεαλιζαο δε Χονχυρσο Πβλιχο παρα προϖιmεντο δε 592 (θυινηεντοσ ε νοϖεντα ε δυασ) ϖαγασ εφετιϖασ ε 326 (τρεζεντοσ ε 
ϖιντε ε σεισ) ϖαγασ παρα φορmαο δε χαδαστρο ρεσερϖα παρα ο θυαδρο δε πεσσοαλ δα Πρεφειτυρα. Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πελασ 
ινστρυ⌡εσ εσπεχιαισ χονσταντεσ δο πρεσεντε ινστρυmεντο ελαβοραδο εm χονφορmιδαδε χοm οσ διταmεσ δα Λεγισλαο Φεδεραλ ε 
Μυνιχιπαλ, ϖιγεντεσ ε περτινεντεσ. 
 
1 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 
1.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε εδιταλ ε ϖισα αο προϖιmεντο δασ ϖαγασ χονσταντεσ δο ιτεm 2 δεστε εδιταλ. 
1.1.1 Α ινστιτυιο ρεσπονσ〈ϖελ πελα ρεαλιζαο δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ (ενδερεο ελετρνιχο: 
ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ / ε−mαιλ: χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ). 
1.2 Α σελεο παρα οσ χαργοσ δε θυε τρατα εστε εδιταλ χοmπρεενδερ〈 ασ σεγυιντεσ φασεσ: 
α) προϖα οβϕετιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, παρα τοδοσ οσ χαργοσ; 
β) προϖα δισχυρσιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ; ε 
χ) αϖαλιαο δε ττυλοσ, δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο, παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ. 
1.3 Ασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερο ρεαλιζαδασ να χιδαδε δε ϑατα/ΓΟ. 
1.4 Ασ δατασ δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο εστο εσταβελεχιδασ νο χρονογραmα χονσταντε δο Ανεξο Ις δεστε εδιταλ, αδmιτιδασ εϖεντυαισ 
mοδιφιχα⌡εσ (αντεχιπαο ου αδιαmεντο). 
1.5 Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συβορδιναδοσ ◊ Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.400/1990 (Ρεγιmε ϑυρδιχο ∨νιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δε 
ϑατα/ΓΟ), Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.722/1994 (Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ χοm Χαρρειρα Φυνχιοναλ δοσ σερϖιδορεσ δο mυνιχπιο δε 
ϑατα/ΓΟ), Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 2.135/1999 (Πλανο δε Χαρρειρα ε Ρεmυνεραο δο Μαγιστριο Πβλιχο δο Μυνιχπιο δε ϑατα/ΓΟ), Λει 
Μυνιχιπαλ ν≡ 2.822/2007 (Εστατυτο ε ο Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ δοσ Προφισσιοναισ δο Μαγιστριο δο Μυνιχπιο δε ϑατα/ΓΟ). 
1.6 Ασ νοmεα⌡εσ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο Χονχυρσο Πβλιχο, οβϕετο δεστε εδιταλ, οχορρερο δεντρο δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο 
χονχυρσο. 
1.7 Οσ ηορ〈ριοσ mενχιοναδοσ νο πρεσεντε εδιταλ ε νοσ δεmαισ εδιταισ α σερεm πυβλιχαδοσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο οβεδεχερο αο 
ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ. 
1.8 Φαζεm παρτε δεστε εδιταλ οσ ανεξοσ Ι (Ρεθυισιτοσ ε ατριβυι⌡εσ δοσ χαργοσ), ΙΙ (Χοντεδο προγραm〈τιχο δε προϖασ), ΙΙΙ (Μοδελο δε 
ρεθυεριmεντο παρα σολιχιταο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο), Ις (Dα Αϖαλιαο δε Ττυλοσ) ε ς (Χρονογραmα εστιmαδο δε φασεσ). 
 

2 DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ Ε ςΑΓΑΣ 
 

Χοδ Χαργο  
ςαγασ Εφετιϖασ ςαγασ (χαδαστρο ρεσερϖα) 

Τοταλ δε 
ϖαγασ 

Νϖελ δε 
εσχολαριδαδε 

Χαργα 
ηορ〈ρια 
σεmαναλ 

Ρεmυνεραο Αmπλα 
Χονχορρνχια 

Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια 

Αmπλα 
Χονχορρνχια 

Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια 

100 Αγεντε δε Ηιγιενε ε Αλιmενταο 114 7 57 3 181 
Φυνδαmενταλ 
ινχοmπλετο 

30η Ρ∃ 998,00 

101 Οπεραδορ δε Μ〈θυινασ Λεϖεσ 1 0 3 0 4 
Φυνδαmενταλ 
ινχοmπλετο 

40η Ρ∃ 998,00 

102 Οπεραδορ δε Μ〈θυινασ Πεσαδασ 4 1 4 1 10 
Φυνδαmενταλ 
ινχοmπλετο 

40η Ρ∃ 998,00 

200 Αυξιλιαρ δε Ατιϖιδαδεσ Εδυχατιϖασ 137 8 68 4 217 Μδιο 40η Ρ∃ 1.487,38 

201 Αυξιλιαρ δε Σεχρεταρια 22 2 11 1 36 Μδιο 40η Ρ∃ 1.487,38 

202 Ινστρυτορ δε Ινφορm〈τιχα 8 1 5 1 15 Μδιο 40η Ρ∃ 1.487,38 

203 Μονιτορ Σοχιαλ 28 2 14 1 45 Μδιο 40η Ρ∃ 998,00 

204 Προφισσιοναλ δε Αποιο 40 3 19 2 64 Μδιο 40η Ρ∃ 1.487,38 

300 Αυξιλιαρ δε Σαδε Βυχαλ 3 0 5 1 9 Μδιο/Τχνιχο 40η Ρ∃ 998,00 

301 Τχνιχο δε Ενφερmαγεm 28 2 14 1 45 Μδιο/Τχνιχο 40η Ρ∃ 998,00 
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Χοδ Χαργο  

ςαγασ Εφετιϖασ ςαγασ (χαδαστρο ρεσερϖα) 
Τοταλ δε 

ϖαγασ 
Νϖελ δε 

εσχολαριδαδε 

Χαργα 
ηορ〈ρια 
σεmαναλ 

Ρεmυνεραο Αmπλα 
Χονχορρνχια 

Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια 

Αmπλα 
Χονχορρνχια 

Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια 

400 Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο 9 1 5 1 16 Συπεριορ 40η Ρ∃ 2.338,11 

401 Αναλιστα Αmβιενταλ 5 1 3 1 10 Συπεριορ 40η Ρ∃ 2.338,11 

402 Αναλιστα δε Τεχνολογια δα Ινφορmαο 4 0 3 1 8 Συπεριορ 40η Ρ∃ 2.338,11 

403 Ασσιστεντε Σοχιαλ 5 1 3 1 10 Συπεριορ 30η Ρ∃ 1.831,66 

404 Αυδιτορ δε Χοντρολαδορια 2 0 3 1 6 Συπεριορ 40η Ρ∃ 2.338,11 

405 Φονοαυδι⌠λογο 1 0 3 0 4 Συπεριορ 40η Ρ∃ 1.831,66 

406 Ινστρυτορ δε Βραιλε 2 0 3 1 6 Συπεριορ 40η Ρ∃ 1.831,66 

407 Ινστρυτορ δε Λιβρασ 4 0 3 1 8 Συπεριορ 40η Ρ∃ 1.831,66 

408 Νυτριχιονιστα 4 0 3 1 8 Συπεριορ 40η Ρ∃ 1.831,66 

409 Προφεσσορ δε Εδυχαο Φσιχα 4 0 3 1 8 Συπεριορ 40η Ρ∃ 2.865,72 

410 Προφισσιοναλ δο Μαγιστριο (Χλασσε ΙΙΙ) 122 7 60 4 193 Συπεριορ 
40η/ 
αυλα 

Ρ∃ 2.865,72 

411 Πσιχ⌠λογο 8 1 5 1 15 Συπεριορ 40η Ρ∃ 1.831,66 

 
2.1 Οσ ρεθυισιτοσ ε ατριβυι⌡εσ δεταληαδοσ δοσ χαργοσ εστο δεσχριτοσ νο Ανεξο Ι δεστε εδιταλ. 
 
3 DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝςΕΣΤΙDΥΡΑ ΝΟ ΧΑΡΓΟ 
3.1 Ποδερο χανδιδαταρ−σε αοσ χαργοσ πβλιχοσ δεσχριτοσ νεστε εδιταλ τοδοσ οσ χιδαδοσ θυε ατενδαm αοσ σεγυιντεσ ρεθυισιτοσ: 
α) σερ απροϖαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο; 
β) τερ α 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; 

χ) τερ ιδαδε mνιmα δε 18 ανοσ χοmπλετοσ να δατα δα ποσσε; 
δ) εσταρ εm γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ; 
ε) εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ mιλιταρεσ, εm χασο δε χανδιδατο δο σεξο mασχυλινο; 
φ) εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ; 
γ) ποσσυιρ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο εξερχχιο δο χαργο; 
η) ποσσυιρ χδυλα δε ιδεντιδαδε ε ΧΠΦ; 
ι) ποσσυιρ ρεγιστρο νο Χονσεληο Εσταδυαλ, θυανδο ο χαργο εξιγιρ; 
ϕ) απρεσενταρ χερτιδο νεγατιϖα χριmιναλ φορνεχιδα πελο ϕυδιχι〈ριο;  
κ) ατενδερ ασ χονδι⌡εσ δε προϖιmεντο δο χαργο ε χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δεστε εδιταλ. 
3.2 Ο χανδιδατο ποδε σερ ελιmιναδο, α θυαλθυερ mοmεντο, εm δεχορρνχια δα χοmπροϖαο δα φαλτα δε ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ 
πρεσταδασ. 
 
4 DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ  
4.1 Οσ ϖαλορεσ δασ ταξασ δε ινσχριο σερο δε: 
α) Ρ∃ 50,00 (χινθυεντα ρεαισ), παρα οσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ ινχοmπλετο;  
β) Ρ∃ 80,00 (οιτεντα ρεαισ), παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο;  
χ) Ρ∃ 80,00 (οιτεντα ρεαισ), παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο/τχνιχο; ε  
δ) Ρ∃ 110,00 (χεντο ε δεζ ρεαισ), παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ. 
4.1.1 Σερ〈 αδmιτιδα α ινσχριο εξχλυσιϖαmεντε ϖια ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, σολιχιταδα νο περοδο 
εντρε 8 ηορασ δο δια 04 δε νοϖεmβρο δε 2019 ε 23 ηορασ ε 59 mινυτοσ δο δια 25 δε νοϖεmβρο δε 2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε 
Βρασλια/DΦ. 
4.1.2 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ σολιχιταο δε ινσχριο ϖια ιντερνετ νο ρεχεβιδα πορ mοτιϖοσ δε ορδεm τχνιχα 
δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, πορ ερρο ου ατρασο δοσ βανχοσ ου εντιδαδεσ 
χονϖενιαδασ νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσαmεντο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm α 
τρανσφερνχια δε δαδοσ. 
4.1.3 Ο χανδιδατο εφετυαρ〈 ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο πορ mειο δε Dοχυmεντο ∨νιχο δε Αρρεχαδαο Μυνιχιπαλ (DΥΑΜ). 
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4.1.4 Ο Dοχυmεντο ∨νιχο δε Αρρεχαδαο Μυνιχιπαλ (DΥΑΜ) εσταρ〈 δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ ε 
δεϖερ〈 σερ ιmπρεσσο παρα ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο απ⌠σ α χονχλυσο δο πρεενχηιmεντο δο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο. 
4.1.4.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈 ρειmπριmιρ ο Dοχυmεντο ∨νιχο δε Αρρεχαδαο Μυνιχιπαλ (DΥΑΜ)αχεσσανδο νοϖαmεντε ο σιστεmα δε 
ινσχριο ατ ο λτιmο δια πρεϖιστο παρα παγαmεντο. 
4.1.5 Ο Dοχυmεντο ∨νιχο δε Αρρεχαδαο Μυνιχιπαλ (DΥΑΜ) ποδε σερ παγο να Χαιξα Εχονmιχα Φεδεραλ ε νασ χασασ λοτριχασ, 
οβεδεχενδο αοσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νεσσεσ χορρεσπονδεντεσ βανχ〈ριοσ. 
4.1.6 Ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο δεϖερ〈 σερ εφετυαδο ατ υm δια τιλ απ⌠σ ο ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ. 
4.1.6.1 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, προχεσσαρ〈 θυαλθυερ ρεγιστρο δε παγαmεντο χοm δατα ποστεριορ αο δια 26 δε 
νοϖεmβρο δε 2019. 
4.1.7 Ασ ινσχρι⌡εσ εφετυαδασ σοmεντε σερο εφετιϖαδασ απ⌠σ α χοmπροϖαο δε παγαmεντο ου δο δεφεριmεντο δα σολιχιταο δε ισενο δα 
ταξα δε ινσχριο. 
4.1.8 Α ρελαο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 29 δε 
νοϖεmβρο δε 2019. 
4.1.9 Dο ρεσυλταδο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ χαβερ〈 ρεχυρσο, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 16 δεστε εδιταλ. 
4.1.10 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δισπονιβιλιζα α Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο, δεσχριτα νο ιτεm 18, παρα εσχλαρεχιmεντο δε 
δϖιδασ.  
 
4.2 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ ΣΟΒΡΕ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
4.2.1 Νο ατο δα ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εσχοληερ ο χαργο. 
4.2.2 Αντεσ δε εφετυαρ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονηεχερ εστε εδιταλ ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ. 
Υmα ϖεζ εφετιϖαδα α ινσχριο ε χονφιρmαδο ο ρεσπεχτιϖο παγαmεντο δο Dοχυmεντο ∨νιχο δε Αρρεχαδαο Μυνιχιπαλ (DΥΑΜ), νο σερ〈 
περmιτιδα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α αλτεραο δο χαργο. 
4.2.3 ⊃ ϖεδαδα α ινσχριο χονδιχιοναλ, φορα δο πραζο δε ινσχρι⌡εσ, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ ε/ου ϖια χορρειο ελετρνιχο. 
4.2.4 Παρα εφετυαρ α ινσχριο,  ιmπρεσχινδϖελ ο νmερο δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) δο χανδιδατο. 
4.2.4.1 Ο χανδιδατο θυε νο ποσσυιρ ΧΠΦ δεϖερ〈 σολιχιτ〈−λο νοσ ποστοσ χρεδενχιαδοσ, λοχαλιζαδοσ εm θυαλθυερ αγνχια δο Βανχο δο Βρασιλ, δα Χαιξα 
Εχονmιχα Φεδεραλ ε δοσ Χορρειοσ, ου να Ρεχειτα Φεδεραλ, εm τεmπο η〈βιλ, ιστο , δε φορmα θυε χονσιγα οβτερ ο ρεσπεχτιϖο νmερο αντεσ δο 
τρmινο δο περοδο δε ινσχριο. 
4.2.5 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, δισπονδο ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ 
ΘΥΑDΡΙΞ δο διρειτο δε εξχλυιρ δο Χονχυρσο Πβλιχο αθυελε θυε νο πρεενχηερ α σολιχιταο δε φορmα χοmπλετα ε χορρετα, γαραντιδο ο 
διρειτο δο χοντραδιτ⌠ριο ε δα αmπλα δεφεσα. 
4.2.6 Ο χανδιδατο δεϖε χονφεριρ τοδοσ οσ σευσ δαδοσ χαδαστραισ νο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο.  
4.2.6.1 Ασ ινσχρι⌡εσ ε/ου παγαmεντοσ θυε νο φορεm ιδεντιφιχαδοσ δεϖιδο α ερρο δο χανδιδατο να ινφορmαο δε δαδοσ δο ρεφεριδο 
Dοχυmεντο ∨νιχο δε Αρρεχαδαο Μυνιχιπαλ (DΥΑΜ) νο σερο αχειτοσ, νο χαβενδο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ εm ρελαο α ισσο. 
4.2.7 Ο χανδιδατο ποδερ〈 σε ινσχρεϖερ παρα mαισ δε υm χαργο, δεσδε θυε νο ηαϕα χονφλιτο νο τυρνο δε απλιχαο δα προϖα. 
4.2.7.1 Παρα ο χανδιδατο θυε ρεαλιζαρ mαισ δε υmα ινσχριο παρα ο mεσmο τυρνο δε απλιχαο δε προϖασ, σερ〈 χονσιδεραδα ϖ〈λιδα 
σοmεντε α λτιmα ινσχριο εφετιϖαδα, σενδο εντενδιδα χοmο εφετιϖαδα α ινσχριο παγα. Χασο ηαϕα mαισ δε υmα ινσχριο παγα εm υm 
mεσmο δια, σερ〈 χονσιδεραδα α λτιmα ινσχριο εφετυαδα νο σιστεmα δε ινσχριο. 
4.2.7.2 Παρα ο χανδιδατο ισεντο θυε ρεαλιζαρ mαισ δε υmα ινσχριο παρα ο mεσmο τυρνο δε απλιχαο δε προϖασ, σερ〈 χονσιδεραδα ϖ〈λιδα 
σοmεντε α λτιmα ινσχριο εφετιϖαδα νο σιστεmα δε ινσχριο. 
4.2.7.3 Οχορρενδο α ηιπ⌠τεσε δο συβιτεm 4.2.7.1, νο ηαϖερ〈 ρεστιτυιο παρχιαλ ου ιντεγραλ, σοβ θυαλθυερ χιρχυνστνχια, δοσ ϖαλορεσ 
παγοσ α ττυλο δε ταξα δε ινσχριο. 
4.2.8 Ο ϖαλορ ρεφερεντε αο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο νο σερ〈 δεϖολϖιδο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σαλϖο νασ χονδι⌡εσ λεγαλmεντε 
πρεϖιστασ, θυε σο: α) παγαmεντο εm δυπλιχιδαδε δε υm mεσmο Dοχυmεντο ∨νιχο δε Αρρεχαδαο Μυνιχιπαλ (DΥΑΜ); β) παγαmεντο 
εξτεmπορνεο (απ⌠σ ο ϖενχιmεντο) ου χ) χανχελαmεντο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
4.2.9 Νο χασο δε ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο σερ εφετυαδο χοm χηεθυε βανχ〈ριο θυε, πορϖεντυρα, ϖενηα α σερ δεϖολϖιδο, πορ 
θυαλθυερ mοτιϖο, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ ρεσερϖα−σε ο διρειτο δε τοmαρ ασ mεδιδασ λεγαισ χαβϖεισ, ινχλυσιϖε α νο εφετιϖαο δα 
ινσχριο. 
4.2.10 ⊃ ϖεδαδα α τρανσφερνχια δο ϖαλορ παγο α ττυλο δε ταξα παρα τερχειροσ, παρα ουτροσ χονχυρσοσ ου παρα ουτρο χαργο. 
4.2.11 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α χινχια δε θυε, εm χασο δε απροϖαο, δεϖερ〈 εντρεγαρ, πορ οχασιο δα ποσσε, οσ 
δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο ρεσπεχτιϖο χαργο. 
 
5 DΑΣ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο  
5.1 Νο ηαϖερ〈 ισενο τοταλ ου παρχιαλ δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, εξχετο παρα οσ χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 
4.107/2019. 
5.1.1 Εσταρ〈 ισεντο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ο χανδιδατο θυε χοmπροϖαρ σερ δοαδορ δε ⌠ργοσ ε τεχιδοσ ε ο δοαδορ ρεγυλαρ 
δε σανγυε. 
5.2 Α ισενο δεϖερ〈 σερ σολιχιταδα, νο περοδο εντρε 10 ηορασ δο δια 07 δε ουτυβρο δε 2019 ε 18 ηορασ δο δια 18 δε ουτυβρο δε 
2019, δα σεγυιντε φορmα: 
α) αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ισενχαο.θυαδριξ.οργ.βρ ε οπταρ πελα σολιχιταο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο, δε αχορδο χοm 
ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα ε πρεενχηερ χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ σολιχιταδοσ. 
β) παρα δοαδορ δε σανγυε, ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δε 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ; α ιmαγεm λεγϖελ δα δεχλαραο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε εδιταλ; ε α ιmαγεm λεγϖελ δε χερτιφιχαδο 
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ουτοργαδο πορ ινστιτυιο δε σαδε, θυε ο θυαλιφιχα χοmο δοαδορ δε σανγυε ε θυε χοmπροϖα νο mνιmο 3 (τρσ) δοα⌡εσ δε σανγυε 
ρεαλιζαδασ νοσ λτιmοσ 12 (δοζε) mεσεσ αντεριορεσ αο περοδο δε ινσχρι⌡εσ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
χ) παρα δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα, ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm, λεγϖελ, δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) 
ου δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ; α ιmαγεm λεγϖελ δα δεχλαραο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε εδιταλ; ε α ιmαγεm λεγϖελ δε 
δοχυmεντο θυε χοmπροϖε ο χαδαστρο ατιϖο νο Ρεγιστρο Βρασιλειρο δε Dοαδορεσ δε Μεδυλα σσεα. 
δ) παρα δοαδορ δε ⌠ργοσ ε τεχιδοσ, ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm, λεγϖελ, δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα 
(ΧΠΦ) ου δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οφιχιαλ; α ιmαγεm λεγϖελ δα δεχλαραο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε εδιταλ; ε α ιmαγεm λεγϖελ 
δε ατεσταδο ου δε λαυδο εmιτιδο πορ mδιχο δε εντιδαδε ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Σαδε, ινσχριτο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε 
Μεδιχινα (ΧΡΜ), θυε χοmπροϖε θυε ο χανδιδατο εφετυου α δοαο δε ⌠ργοσ ου τεχιδοσ, βεm χοmο α δατα δα δοαο. 
5.2.1 Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α δοχυmενταο, πορ mειο δο λινκ, α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm αντεριορ ου θυε ενϖιαρ α 
δοχυmενταο ινχοmπλετα, φορα δο πραζο ου σεm ασσιναρ τερ〈 α σολιχιταο δε ισενο δε ταξα ινδεφεριδα. 
5.2.2 Α δοχυmενταο ινδιχαδα νο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ δεϖερ〈 σερ ενϖιαδα εm αρθυιϖοσ χοm εξτενσﾗàさくｪｷaざがàさくヮνγざがàさくﾃヮWｪざàﾗυ 
さくヮSaざ. Α χαπαχιδαδε δε εσπαο τοταλ παρα ενϖιο δε αρθυιϖοσ σερ〈 δε νο m〈ξιmο 1ΜΒ (1024ΚΒ). Απ⌠σ ατινγιρ α χαπαχιδαδε δε εσπαο 
τοταλ 1ΜΒ (1024ΚΒ) νο σερ〈 περmιτιδο ο ενϖιο δε ουτροσ αρθυιϖοσ. Απ⌠σ α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο σερ〈 περmιτιδα α εξχλυσο δε 
αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ. 
5.2.3 Α σολιχιταο ρεαλιζαδα απ⌠σ ο περοδο χονσταντε δο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ σερ〈 ινδεφεριδα, σαλϖο νοσ χασοσ δε φορα mαιορ.  
5.2.4 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο χονσταντε δο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ.  
5.2.5 Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δεχλαραο πορ mειο δε χαρτα ρεγιστραδα 
παρα χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ.  
5.2.6 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ 
θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο α σευ δεστινο, ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε 
χοmυνιχαο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. 
5.2.7 Σερ〈 περmιτιδα α σολιχιταο δε απενασ υmα δασ οπ⌡εσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο. Απ⌠σ α χονχλυσο δα σολιχιταο νο σερ〈 
περmιτιδα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α τροχα ου αλτεραο. 
5.3 Α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ποδενδο εστε 
ρεσπονδερ, α θυαλθυερ mοmεντο, νο χασο δε σερεm πρεσταδασ ινφορmα⌡εσ ινϖερδιχασ ου υτιλιζαδοσ δοχυmεντοσ φαλσοσ, πορ χριmε 
χοντρα α φ πβλιχα, ο θυε αχαρρετα ελιmιναο δο Χονχυρσο Πβλιχο, απλιI;ﾐSﾗどσε, αινδα, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτιγο 10 δο 
Dεχρετο ν≡ 83.936/1979.  
5.4 Σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ, ο χανδιδατο θυε πρεσταρ ινφορmαο φαλσα χοm ο ιντυιτο δε υσυφρυιρ δα ισενο δε ταξα 
εσταρ〈 συϕειτο α: 
α) χανχελαmεντο δα ινσχριο ε εξχλυσο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα αντεσ δα ηοmολογαο δε σευ ρεσυλταδο; 
β) εξχλυσο δα λιστα δε απροϖαδοσ, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα απ⌠σ α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο ε αντεσ δα νοmεαο παρα ο χαργο; 
χ) δεχλαραο δε νυλιδαδε δο ατο δε νοmεαο/χοντραταο, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα απ⌠σ α συα πυβλιχαο. 
5.5 Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο αο χανδιδατο θυε:  
α) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τﾗヴﾐ=どﾉ;ゲàｷﾐϖερδιχασ;  
β) φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmενταο;  
χ) νο οβσερϖαρ α φορmα, ο πραζο ε οσ ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ νεστε εδιταλ.  
5.6 Νο σερ〈 αχειτα σολιχιταο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο ϖια ποσταλ, ϖια ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο, ϖια χορρειο ελετρνιχο ου 
φορα δο πραζο.  
5.7 Χαδα σολιχιταο δε ισενο δε ταξα σερ〈 αναλισαδα ε ϕυλγαδα πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ. 
5.8 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ 
δασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο να δατα προϖ〈ϖελ δε 28 δε ουτυβρο δε 2019. 
5.8.1 Dο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο χαβερ〈 ρεχυρσο, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 16 δεστε 
εδιταλ. 
5.8.1.1 Απ⌠σ ο ενϖιο δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια νο πραζο ε να φορmα εσταβελεχιδοσ νο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ, νο σερ〈 
περmιτιδα α χοmπλεmενταο δε ουτροσ δοχυmεντοσ. 
5.8.2 Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο, ο 
ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δε ταισ 
σολιχιτα⌡εσ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 1♠ δε νοϖεmβρο δε 2019. 
5.9 Ο δεφεριmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ισενο δα ταξα δα ινσχριο νο ρεπρεσεντα α ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο, mασ απενασ α 
γαραντια δα χονχεσσο δο βενεφχιο. Παρα εφετιϖαρ α ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο, φαζ−σε νεχεσσ〈ριο θυε ο χανδιδατο σε ινσχρεϖα να 
φορmα ε πραζο εσταβελεχιδοσ νο ιτεm 4 δεστε εδιταλ. 
5.10 Ο χανδιδατο νο χοντεmπλαδο χοm α ισενο δο παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, χασο τενηα ιντερεσσε, ποδερ〈 εφετιϖαρ α ινσχριο 
νο Χονχυρσο Πβλιχο, να φορmα ε πραζο εσταβελεχιδοσ νο ιτεm 4 δεστε εδιταλ, ιmπριmιρ ο Dοχυmεντο ∨νιχο δε Αρρεχαδαο Μυνιχιπαλ 
(DΥΑΜ)ε ρεαλιζαρ ο παγαmεντο ιντεγραλ ατ ο δια 26 δε νοϖεmβρο δε 2019. 
 
6 DΟ ΧΟΜΠΡΟςΑΝΤΕ DΕΦΙΝΙΤΙςΟ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο Ε DΙςΥΛΓΑ∩℘Ο DΟ ΛΟΧΑΛ DΕ ΠΡΟςΑ 
6.1 Νο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο χονσταρο ασ ινφορmα⌡εσ δε δια, ηορ〈ριο, λοχαλ ε σαλα δε προϖα. 
6.2 Ο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο εσταρ〈 δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, απ⌠σ ο αχαταmεντο δα 
ινσχριο, να δατα προϖ〈ϖελ δε 11 δε δεζεmβρο δε 2019. 
6.2.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, αχεσσαρ ο ρεφεριδο ενδερεο ελετρνιχο παρα ϖεριφιχαρ σευ λοχαλ δε προϖα, πορ mειο δε βυσχα 
ινδιϖιδυαλ, δεϖενδο, παρα ταντο, ινφορmαρ οσ δαδοσ σολιχιταδοσ.  
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6.3 ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα ε ο χοmπαρεχιmεντο νο 
ηορ〈ριο δετερmιναδο. 
6.4 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ ποδερ〈 ενϖιαρ, χοmο χοmπλεmεντο ◊σ ινφορmα⌡εσ χιταδασ νο συβιτεm αντεριορ, χοmυνιχαο πεσσοαλ 
διριγιδα αο χανδιδατο, πορ ε−mαιλ, σενδο δε συα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε α mανυτενο/ατυαλιζαο δε σευ ενδερεο δε χορρειο 
ελετρνιχο χορρετο νο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο, ο θυε νο ο δεσοβριγα δο δεϖερ δε οβσερϖαρ ο εδιταλ δε χονϖοχαο α σερ πυβλιχαδο. 
6.5 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο ενϖιαρ〈 χορρεσπονδνχια αο ενδερεο δοσ χανδιδατοσ ινφορmανδο οσ λοχαισ δε απλιχαο δε προϖα. 
6.6 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο δο λοχαλ δα προϖα χοmο ϕυστιφιχατιϖα δε συα αυσνχια. Ο χανδιδατο θυε νο 
χοmπαρεχερ αο σευ λοχαλ δε προϖα, θυαλθυερ θυε σεϕα ο mοτιϖο, σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
7 DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ  
7.1 Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, ασσιm εντενδιδασ αθυελασ θυε σε ενθυαδραm νασ χατεγοριασ δισχριmιναδασ νο αρτιγο 4 δο Dεχρετο ν≡ 
3.298/1999, τm ασσεγυραδο ο διρειτο δε ινσχριο νο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο, δεσδε θυε α δεφιχινχια σεϕα χοmπατϖελ χοm ασ 
ατριβυι⌡εσ δο χοmπονεντε χυρριχυλαρ παρα ο θυαλ χονχορραm. 
7.2 Dασ ϖαγασ δεστιναδασ α χαδα χαργο ε δασ θυε ϖιερεm α σερ χριαδασ δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, 5% σερο 
προϖιδασ να φορmα δο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018, ε συασ αλτερα⌡εσ, ε νοσ τερmοσ δα Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια. 
7.2.1 Να ηιπ⌠τεσε δε α απλιχαο δο δισποστο νο συβιτεm αντεριορ ρεσυλταρ εm νmερο φραχιοναδο, εσσε δεϖερ〈 σερ ελεϖαδο ατ ο 
πριmειρο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε, δεσδε θυε νο υλτραπασσε 20% δασ ϖαγασ οφερεχιδασ. 
7.3 Ασ ϖαγασ δεστιναδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ νεστα χονδιο ου πορ 
ρεπροϖαο νο Χονχυρσο Πβλιχο ου να περχια mδιχα σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο 
να λισταγεm γεραλ (αmπλα χονχορρνχια).  
7.4 Ρεσσαλϖαδασ ασ δισποσι⌡εσ εσπεχιαισ χοντιδασ νεστε εδιταλ, ο χανδιδατο θυε σε δεχλαραρ χοm δεφιχινχια χονχορρερ〈 εm ιγυαλδαδε 
δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, χονφορmε πρεϖιστο νο Dεχρετο ν≡ 3.298/1999. 
7.5 Παρα χονχορρερ α υmα δασ ϖαγασ παρα χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, ο χανδιδατο δεϖερ〈: 
α) αχεσσαρ ο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ) WàSWIﾉ;ヴ;ヴどゲWàIﾗﾏàSWaｷIｷZﾐIｷ;がàﾐﾗà;デﾗàS;àｷﾐゲIヴｷN?ﾗがàSWà
αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα, πρεενχηενδο χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ σολιχιταδοσ; ε 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οφιχιαλ; ε α ιmαγεm λεγϖελ δο λαυδο mδιχο χοντενδο α ασσινατυρα ε ο χαριmβο δο mδιχο χοm ο νmερο δε συα ινσχριο νο Χονσεληο 
Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ΧΡΜ), εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ, ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα 
ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δWàDﾗWﾐN;ゲàふCIDどヱヰぶがàHWﾏàIﾗﾏﾗà<àヮヴﾗ┗=┗WﾉàI;┌ゲ;àS;àSWaｷIｷZﾐIｷ;く 
7.6 Α σολιχιταο παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα νο ατο δα ινσχριο ε ο ενϖιο, ϖια υπλοαδ, 
δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια χιταδα νο συβιτεm αντεριορ δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδο ατ ασ 18 ηορασ δο δια 26 δε νοϖεmβρο δε 2019, εm 
;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲàIﾗﾏàW┝デWﾐゲ?ﾗàさくｪｷaざがàさくヮﾐｪざがàさくﾃヮWｪざàﾗ┌àさくヮSaざàWàIﾗﾏàデ;ﾏ;ﾐｴﾗàSWà;デYàヱヰヰKBく Σερ〈 περmιτιδο ο ενϖιο δε ατ 2 (δοισ) αρθυιϖοσ. Απ⌠σ 
α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο σερ〈 περmιτιδα α εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ ου α ινχλυσο δε νοϖοσ αρθυιϖοσ. 
7.6.1 Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια να φορmα εσταβελεχιδα νο συβιτεm 7.5 δεστε εδιταλ ου θυε ενϖιαρ α 
δοχυmενταο ινχοmπλετα ου ιλεγϖελ τερ〈 α σολιχιταο ινδεφεριδα. 
7.6.2 Α σολιχιταο ρεαλιζαδα απ⌠σ ο περοδο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 7.6 δεστε εδιταλ σερ〈 ινδεφεριδα.  
7.6.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια χιταδα νο συβιτεm 7.5 δεστε εδιταλ.  
7.6.4 Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια πορ mειο δε 
χαρτα ρεγιστραδα παρα χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ.  
7.6.5 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε 
ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο α σευ δεστινο, ορδεm τχνιχα δοσ 
χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. 
7.6.6 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ ου ενϖιαδοσ φορα δο πραζο, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια χορρειο ελετρνιχο ε/ου ϖια 
ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο. 
7.7 Ο λαυδο mδιχο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο ε νο σερ〈 φορνεχιδα χ⌠πια δεσσα δοχυmενταο.  
7.8 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ποδερ〈 ρεθυερερ, να φορmα δο ιτεm 8 δεστε εδιταλ, ατενδιmεντο εσπεχιαλ, νο ατο δα ινσχριο, παρα ο 
δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ινδιχανδο ασ χονδι⌡εσ δε θυε νεχεσσιτα παρα α ρεαλιζαο δεσσασ, χονφορmε πρεϖιστο νο αρτιγο 4, ♣ 1≡ α 
3≡, δο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018, ε συασ αλτερα⌡εσ.  
7.9 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ 
δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ να δατα προϖ〈ϖελ δε 29 δε νοϖεmβρο δε 2019. 
7.9.1 Dο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ χαβερ〈 ρεχυρσο, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 16 
δεστε εδιταλ. 
7.9.2 Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ο 
ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δε ταισ 
σολιχιτα⌡εσ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 05 δε δεζεmβρο δε 2019. 
7.10 Α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νο ιτεm 7 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αο πλειτο δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ. 
 
7.11 DΑ ΠΕΡ⊆ΧΙΑ Μ⊃DΙΧΑ DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΘΥΕ ΣΕ DΕΧΛΑΡΑΡΑΜ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 
7.11.1 Ο χανδιδατο θυε σε δεχλαραρ χοm δεφιχινχια, σε νο ελιmιναδο νο Χονχυρσο Πβλιχο, σερ〈 χονϖοχαδο, να οχασιο δα ποσσε, παρα 
σε συβmετερ ◊ περχια mδιχα, α σερ ρεαλιζαδα να χιδαδε δε ϑατα/ΓΟ, προmοϖιδα πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε 
δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, θυε ϖεριφιχαρ〈 συα θυαλιφιχαο χοmο δεφιχιεντε ου νο, βεm χοmο α ινχοmπατιβιλιδαδε εντρε ασ ατριβυι⌡εσ 
δο χαργο ε α δεφιχινχια απρεσενταδα, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 43 δο Dεχρετο ν≡ 3.298/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ. 
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7.11.2 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ ◊ περχια mδιχα χοm υmα ηορα δε αντεχεδνχια, mυνιδοσ δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οριγιναλ ε δε λαυδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ θυε αντεχεδεm ασ περχιασ 
mδιχασ, θυε ατεστε α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο 
Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (ΧΙD−10), χονφορmε εσπεχιφιχαδο νο Dεχρετο ν≡ 3.298/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ, ε ο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018, 
βεm χοmο ◊ προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια ε, σε φορ ο χασο, δε εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ εσπεχφιχοσ θυε χοmπροϖεm α δεφιχινχια 
φσιχα. 
7.11.3 Ο λαυδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) σερ〈 ρετιδο πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δα περχια mδιχα.  
7.11.4 Θυανδο σε τραταρ δε δεφιχινχια αυδιτιϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ, αλm δο λαυδο mδιχο, εξαmε αυδιοmτριχο 
(αυδιοmετρια) (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), ρεαλιζαδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ. 
7.11.5 Θυανδο σε τραταρ δε δεφιχινχια ϖισυαλ, ο λαυδο mδιχο δεϖερ〈 χοντερ ινφορmα⌡εσ εξπρεσσασ σοβρε α αχυιδαδε ϖισυαλ αφεριδα 
χοm ε σεm χορρεο ε σοβρε ο σοmατ⌠ριο δα mεδιδα δο χαmπο ϖισυαλ εm αmβοσ οσ οληοσ. 
7.11.6 Περδερ〈 ο διρειτο δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ο χανδιδατο θυε, πορ οχασιο δα περχια mδιχα, 
νο απρεσενταρ λαυδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), θυε απρεσενταρ λαυδο θυε νο τενηα σιδο εmιτιδο νοσ 
λτιmοσ 12 mεσεσ ου δειξαρ δε χυmπριρ ασ εξιγνχιασ δε θυε τραταm οσ συβιτενσ 7.11.4 ε 7.11.5 δεστε εδιταλ, βεm χοmο ο θυε νο φορ 
χονσιδεραδο πεσσοα χοm δεφιχινχια να περχια mδιχα ου, αινδα, θυε νο χοmπαρεχερ ◊ περχια.  
7.11.7 Ο χανδιδατο θυε νο φορ χονσιδεραδο χοm δεφιχινχια να περχια mδιχα, χασο σεϕα απροϖαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο, φιγυραρ〈 να 
λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ δε αmπλα χονχορρνχια. 
7.11.8 Α χοmπατιβιλιδαδε εντρε ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο ε α δεφιχινχια απρεσενταδα πελο χανδιδατο σερ〈 αϖαλιαδα πελα εθυιπε 
mυλτιπροφισσιοναλ. 
7.11.9 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ρεπροϖαδο να περχια mδιχα πορ ινχοmπατιβιλιδαδε δα δεφιχινχια χοm ο εξερχχιο νορmαλ δασ 
ατριβυι⌡εσ δα φυνο σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
7.11.10 Ο χανδιδατο θυε, νο ατο δα ινσχριο, δεχλαραρ−σε χοm δεφιχινχια, σε φορ χονσιδεραδο πεσσοα χοm δεφιχινχια να περχια 
mδιχα ε νο φορ ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, τερ〈 σευ νοmε πυβλιχαδο εm λιστα ◊ παρτε ε φιγυραρ〈 ταmβm να λιστα δε χλασσιφιχαο 
γεραλ δε αmπλα χονχορρνχια. 
 
8 DΟΣ ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ Α ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΕΣΠΕΧΙΑΛ 
8.1 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα δεϖερ〈:  
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ), α(σ) οπο(⌡εσ) χορρεσπονδεντε(σ) αοσ ρεχυρσοσ 
εσπεχιαισ νεχεσσ〈ριοσ, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα, πρεενχηενδο χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ 
σολιχιταδοσ; ε 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οφιχιαλ; ε α ιmαγεm λεγϖελ δο λαυδο mδιχο, εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ, θυε δεϖε ατεσταρ α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δε συα 
δεφιχινχια, δοενα ου λιmιταο φσιχα, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ 
ふCIDどヱヰぶがàケ┌ε ϕυστιφιθυε ο ατενδιmεντο εσπεχιαλ σολιχιταδο, βεm χοmο χοντερ α ασσινατυρα ε ο χαριmβο δο mδιχο χοm ο νmερο δε 
συα ινσχριο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ΧΡΜ). 
8.2 Χασο οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ νεχεσσιταδοσ πελο χανδιδατο παρα α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο νο εστεϕαm εντρε αθυελεσ 
WﾉWﾐI;SﾗゲàﾐﾗàゲｷゲデWﾏ;àWﾉWデヴﾚﾐｷIﾗàSWàｷﾐゲIヴｷN?ﾗがàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàSW┗Wヴ=à;ゲゲｷﾐ;ﾉ;ヴàﾗàI;ﾏヮﾗàさﾗ┌デヴﾗゲざàWがàWﾏàゲWｪ┌ｷS;がàSWゲIヴW┗Wヴàﾗ (σ) ρεχυρσο (σ) 
νεχεσσ〈ριο(σ). 
8.2.1 Χασο ο ρεχυρσο εσπεχιαλ νεχεσσιταδο πελο χανδιδατο παρα α ρεαλιζαο δα(σ) προϖα(σ) σεϕα απενασ χαδειρα παρα χανηοτο, δεϖερ〈 σερ 
ενϖιαδο, να φορmα δεφινιδα νο συβιτεm 8.1 δεστε εδιταλ, απενασ ο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οφιχιαλ. 
8.3 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νεχεσσιταρ δε τεmπο αδιχιοναλ παρα α ρεαλιζαο δα(σ) προϖα(σ) δεϖερ〈, αλm δε χυmπριρ ασ 
φορmαλιδαδεσ δο συβιτεm 8.1 δεστε εδιταλ, απρεσενταρ, εm σευ λαυδο mδιχο, παρεχερ θυε ϕυστιφιθυε α νεχεσσιδαδε δε τεmπο αδιχιοναλ 
εmιτιδα πορ εσπεχιαλιστα δα 〈ρεα δε συα δεφιχινχια, χονφορmε πρεϖ ο αρτιγο 4, ♣ 2≡ , δο Dεχρετο ν≡ 9.508/2018, ε συασ αλτερα⌡εσ.  
8.3.1 Ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ ο λαυδο mδιχο χοm παρεχερ θυε ϕυστιφιθυε α χονχεσσο δο τεmπο αδιχιοναλ τερ〈 α σολιχιταο 
ινδεφεριδα. 
8.3.2 Ο χανδιδατο θυε τεϖε ο ατενδιmεντο εσπεχιαλ δε τεmπο αδιχιοναλ δεφεριδο παρα α ρεαλιζαο δε προϖα(σ), χασο νο σεϕα 
χονσιδεραδο δεφιχιεντε να περχια mδιχα, σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, πορ δεσχυmπριρ ο συβιτεm 19.3 δεστε εδιταλ. 
8.4 Α χανδιδατα θυε τιϖερ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο δεϖερ〈: 
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ), α οπο χορρεσπονδεντε ◊ νεχεσσιδαδε δε 
αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα, πρεενχηενδο 
χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ σολιχιταδοσ; ε 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οφιχιαλ; ε α ιmαγεm λεγϖελ δα χερτιδο δε νασχιmεντο δα χριανα (χασο α χριανα αινδα νο τενηα νασχιδο ατ α δατα εσταβελεχιδα νο 
συβιτεm 8.7 δεστε εδιταλ, α χερτιδο δε νασχιmεντο ποδερ〈 σερ συβστιτυδα πορ δοχυmεντο εmιτιδο πελο mδιχο οβστετρα, χοm ο 
ρεσπεχτιϖο ΧΡΜ, θυε ατεστε α δατα προϖ〈ϖελ δο νασχιmεντο). 
8.4.1 Α χανδιδατα δεϖερ〈 λεϖαρ, νο δια δε ρεαλιζαο δα ρεσπεχτιϖα φασε, υm αχοmπανηαντε αδυλτο θυε φιχαρ〈 εm σαλα ρεσερϖαδα ε σερ〈 ο 
ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα. Α χανδιδατα θυε νο λεϖαρ αχοmπανηαντε αδυλτο νο ποδερ〈 περmανεχερ χοm α χριανα νο λοχαλ δε 
ρεαλιζαο δα ρεσπεχτιϖα φασε. 
8.4.2 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο δισπονιβιλιζαρ〈 αχοmπανηαντε παρα γυαρδα δε χριανα. 
8.4.2.1 Ο αχοmπανηαντε σοmεντε τερ〈 αχεσσο αο λοχαλ δα προϖα ατ ο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο παρα ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ, φιχανδο 
χοm α χριανα λαχτεντε εm σαλα ρεσερϖαδα παρα α φιναλιδαδε δε γυαρδα, πρ⌠ξιmα αο λοχαλ δε απλιχαο δα προϖα. 
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8.5 Ο χανδιδατο θυε φορ αmπαραδο πελα Λει ν≡ 10.826/2003 ε νεχεσσιταρ ρεαλιζαρ ασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο αρmαδο δεϖερ〈: 
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ), α οヮN?ﾗà さﾗ┌デヴﾗゲざà Wà SWσχρεϖερ α νεχεσσιδαδε 
χορρεσπονδεντε ◊ πορταρ αρmα δυραντε α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο Πβλιχο, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα, 
πρεενχηενδο χορρεταmεντε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαmποσ σολιχιταδοσ; ε 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, α ιmαγεm λεγϖελ δο χερτιφιχαδο δε Ρεγιστρο δε Αρmα δε Φογο ε δα Αυτοριζαο δε 
Πορτε, χονφορmε δεφινιδοσ να ρεφεριδα λει. 
8.5.1 Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm αmπαραδοσ πελα Λει ν≡ 10.826/2003 νο ποδερο πορταρ αρmασ νο αmβιεντε δε ρεαλιζαο δασ 
φασεσ. 
8.6 Ο χανδιδατο θυε, πορ mοτιϖο δε δοενα ου πορ λιmιταο φσιχα, νεχεσσιταρ υτιλιζαρ, δυραντε α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο Χονχυρσο 
Πβλιχο, οβϕετοσ, δισποσιτιϖοσ ου πρ⌠τεσεσ χυϕο υσο νο εστεϕα εξπρεσσαmεντε πρεϖιστο/περmιτιδο νεστε εδιταλ, νεm ρελαχιοναδο νασ 
οπ⌡εσ δε ρεχυρσοσ εσπεχιαισ νεχεσσ〈ριοσ ελενχαδασ νο σιστεmα ελWデヴﾚﾐｷIﾗàSWàｷﾐゲIヴｷN?ﾗがàSW┗Wヴ=à;ゲゲｷﾐ;ﾉ;ヴàﾗàI;ﾏヮﾗàさﾗ┌デヴﾗゲざàﾐﾗàゲｷゲデWﾏ;à
ελετρνιχο δε ινσχριο, δεσχρεϖερ α νεχεσσιδαδε χορρεσπονδεντε ε απρεσενταρ λαυδο mδιχο θυε ινδιθυε ε ϕυστιφιθυε ο ατενδιmεντο 
σολιχιταδο, να φορmα εσταβελεχιδα νο συβιτεm 8.1 ε νο πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 8.7 δεστε εδιταλ. 
8.7 Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα νο ατο δα ινσχριο ε ο ενϖιο, ϖια υπλοαδ, δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια 
χιταδα νεστε ιτεm δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδο ατ ◊σ 18 ηορασ δο δια 26 δε νοϖεmβρο δε 2019がàWﾏà;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲàIﾗﾏàW┝デWﾐゲ?ﾗàさくｪｷaざがàさくヮﾐｪざがàさくﾃヮWｪざà
ﾗ┌àさくヮSaざàWàIﾗﾏàデ;ﾏ;ﾐｴﾗàSWà;デYàヱヰヰKBく Σερ〈 περmιτιδο ο ενϖιο δε ατ 2 (δοισ) αρθυιϖοσ. Απ⌠σ α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο σερ〈 περmιτιδα 
α εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ ου α ινχλυσο δε νοϖοσ αρθυιϖοσ. 
8.7.1 Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια να φορmα εσταβελεχιδα νεστε ιτεm ου θυε ενϖιαρ α δοχυmενταο 
ινχοmπλετα ου ιλεγϖελ νο τερ〈 α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ δεφεριδα. 
8.7.2 Α σολιχιταο ρεαλιζαδα απ⌠σ ο περοδο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 8.7 δεστε εδιταλ σερ〈 ινδεφεριδα.  
8.7.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια χιταδα νεστε ιτεm.  
8.7.4 Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια πορ mειο δε 
χαρτα ρεγιστραδα παρα χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ.  
8.7.5 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε 
ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο α σευ δεστινο, ορδεm τχνιχα δοσ 
χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. 
8.7.6 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ ου ενϖιαδοσ φορα δο πραζο, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια χορρειο ελετρνιχο ε/ου ϖια 
ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο. 
8.8 Οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ σολιχιταδοσ πελο χανδιδατο δεϖερο σερ ϕυστιφιχαδοσ, να φορmα δεφινιδα νεστε ιτεm. Σερο ινδεφεριδοσ οσ 
ρεχυρσοσ σολιχιταδοσ θυε νο σεϕαm ρεσπαλδαδοσ πελο λαυδο mδιχο ε οσ ρεχυρσοσ θυε εστεϕαm δεσχριτοσ νο λαυδο mδιχο απρεσενταδο, 
mασ θυε νο φοραm σολιχιταδοσ πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο. 
8.9 Ο χανδιδατο θυε νο σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ νο ατο δε ινσχριο ε νο εσπεχιφιχαρ θυαισ ρεχυρσοσ σερο νεχεσσ〈ριοσ παρα ταλ 
ατενδιmεντο τερ〈 α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ινδεφεριδα. Απενασ ο ενϖιο δε λαυδο/δοχυmεντοσ νο  συφιχιεντε παρα ο 
χανδιδατο τερ συα σολιχιταο δε ατενδιmεντο δεφεριδα. 
8.10 Να σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ θυε ενϖολϖα υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ τεχνολ⌠γιχοσ, χασο οχορρα εϖεντυαλ φαληα δεσσεσ 
ρεχυρσοσ νο δια δε απλιχαο δα προϖα, ποδερ〈 σερ δισπονιβιλιζαδο ατενδιmεντο εθυιϖαλεντε, οβσερϖαδασ ασ χονδι⌡εσ δε ϖιαβιλιδαδε. 
8.11 Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, εm θυαλθυερ χασο, σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο οσ χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε δε ραζοαβιλιδαδε. 
8.12 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ 
δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ να δατα προϖ〈ϖελ δε 29 δε νοϖεmβρο δε 2019. 
8.12.1 Dο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ χαβερ〈 ρεχυρσο, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 16 δεστε 
εδιταλ. 
8.12.2 Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ 
ΘΥΑDΡΙΞ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δε ταισ σολιχιτα⌡εσ, να 
δατα προϖ〈ϖελ δε 05 δε δεζεmβρο δε 2019. 
8.13 Α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νο ιτεm 8 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αο πλειτο δα σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ. 
 
9 DΑΣ ΦΑΣΕΣ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
 
9.1 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ ΙΝΧΟΜΠΛΕΤΟ 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο Dισχιπλινα 
Νmερο δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε Χαδα 

Θυεστο 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα 
Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 
Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 20 1 20  

Ματεm〈τιχα Β〈σιχα 20 1 20 
Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 20 3 60 
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9.2 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ Ε Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ/Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο Dισχιπλινα 
Νmερο δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε Χαδα 

Θυεστο 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 
Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 20 0,75 15 

Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Ματεm〈τιχα Β〈σιχα 20 0,75 15 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα 10 1 10 

Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο 
Πβλιχα Μυνιχιπαλ 

15 1 15 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 15 3 45 

 

9.3 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο / Αναλιστα Αmβιενταλ / Αναλιστα δε Τεχνολογια δα Ινφορmαο) 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο Dισχιπλινα 
Νmερο δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε Χαδα 

Θυεστο 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 
Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 1 15 

Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα 15 1 15 

Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο 
Πβλιχα Μυνιχιπαλ 

20 1 20 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 50 1 50 

2 Προϖα δισχυρσιϖα − − 1 − 10 
Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

3 
Αϖαλιαο δε 
ττυλοσ 

− − − − 5 Χλασσιφιχατ⌠ριο 

 

9.4 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (Ασσιστεντε Σοχιαλ / Φονοαυδι⌠λογο / Νυτριχιονιστα / Πσιχ⌠λογο) 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο Dισχιπλινα 
Νmερο δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε Χαδα 

Θυεστο 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα 
Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 
Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 10 1 10 

Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα 10 1 10 

Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο 
Πβλιχα Μυνιχιπαλ 

20 1 20 

Πολτιχα δε Σαδε 20 1 20 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 40 1 40 

2 Προϖα δισχυρσιϖα − − 1 − 10 
Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

3 
Αϖαλιαο δε 
ττυλοσ 

− − − − 5 Χλασσιφιχατ⌠ριο 

 
9.5 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (Ινστρυτορ δε Βραιλε / Ινστρυτορ δε Λιβρασ / Προφεσσορ δε Εδυχαο Φσιχα / Προφισσιοναλ δο Μαγιστριο−
Χλασσε ΙΙΙ) 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο Dισχιπλινα 
Νmερο δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε Χαδα 

Θυεστο 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα 
Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 
Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 10 1 10 

Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα 10 1 10 

Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο 
Πβλιχα Μυνιχιπαλ 

10 1 10 

Βασεσ Λεγαισ ε Τεmασ δα 
Εδυχαο Ναχιοναλ 

15 1 15 

Τεmασ Εδυχαχιοναισ ε 
Πεδαγ⌠γιχοσ 

15 1 15 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 40 1 40 

2 Προϖα δισχυρσιϖα − − 1 − 10 
Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

3 
Αϖαλιαο δε 
ττυλοσ 

− − − − 5 Χλασσιφιχατ⌠ριο 
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9.6 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (Αυδιτορ δε Χοντρολαδορια) 

Φασε Προϖα/τιπο ℑρεα δε χονηεχιmεντο Dισχιπλινα 
Νmερο δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε Χαδα 

Θυεστο 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα Χαρ〈τερ 

1 Προϖα Οβϕετιϖα 
Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 5 1 5 

Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα 5 1 5 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 90 1 90 

2 Προϖα δισχυρσιϖα − − 1 − 10 
Ελιmινατ⌠ριο ε  
χλασσιφιχατ⌠ριο 

3 
Αϖαλιαο δε 
ττυλοσ 

− − − − 5 Χλασσιφιχατ⌠ριο 

 
10 DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ 
10.1 Α προϖα οβϕετιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, σερ〈 χοmποστα δε 60 (σεσσεντα) θυεστ⌡εσ παρα χαργοσ δε νϖελ 
φυνδαmενταλ ινχοmπλετο, 80 (οιτεντα) θυεστ⌡εσ παρα νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο ε 100 (χεm) θυεστ⌡εσ παρα χαργοσ δε νϖελ 
συπεριορ, δο τιπο mλτιπλα εσχοληα, χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ, παρα εσχοληα δε 1 (υmα) νιχα ρεσποστα χορρετα, δε αχορδο χοm ο 
χοmανδο δα θυεστο ε χοm ποντυαο τοταλ δε 100 (χεm) ποντοσ; ασ θυεστ⌡εσ αβρανγερο οσ οβϕετοσ δε αϖαλιαο χονσταντεσ νο Ανεξο 
ΙΙ δεστε εδιταλ ε ασ ρεσπεχτιϖασ ποντυα⌡εσ χονσταντεσ νο ιτεm 9.  
10.2 Ηαϖερ〈, νο χαρτο−ρεσποστα, παρα χαδα θυεστο, χινχο χαmποσ δε mαρχαο: υm χαmπο παρα χαδα υmα δασ χινχο οπ⌡εσ Α, Β, Χ, D ε 
Ε, σενδο θυε ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ απενασ αθυελε χορρεσπονδεντε ◊ ρεσποστα ϕυλγαδα χορρετα, δε αχορδο χοm ο χοmανδο δα 
θυεστο. 
 
10.3 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ 
10.3.1 Α προϖα οβϕετιϖα σερ〈 χορριγιδα πορ mειο δε προχεσσαmεντο ελετρνιχο, α παρτιρ δασ mαρχα⌡εσ φειτασ πελοσ χανδιδατοσ νο χαρτο−
ρεσποστα. 
10.3.2 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ ινχοmπλετο, νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο, σερ〈 απροϖαδο σε 
οβτιϖερ ποντυαο ιγυαλ ου συπεριορ α 50 (χινθυεντα) ποντοσ να νοτα φιναλ δα προϖα οβϕετιϖα. 
10.3.3 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, σερ〈 απροϖαδο σε, χυmυλατιϖαmεντε:  
α) οβτιϖερ ποντυαο ιγυαλ ου συπεριορ α 50 (χινθυεντα) ποντοσ να νοτα φιναλ δα προϖα οβϕετιϖα; ε 
β) εστιϖερ χλασσιφιχαδο παρα α χορρεο δα προϖα δισχυρσιϖα, δε αχορδο χοm ο θυαντιτατιϖο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 11.7.2 δεστε εδιταλ. 
10.3.4 Ο χανδιδατο θυε νο φορ απροϖαδο να προϖα οβϕετιϖα, να φορmα δο δισποστο νοσ συβιτενσ αντεριορεσ, σερ〈 αυτοmατιχαmεντε 
χονσιδεραδο ελιmιναδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, ε νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
11 DΑ ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ (εξχλυσιϖο παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ)  
11.1 Α προϖα δισχυρσιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, σερ〈 απλιχαδα παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, νο mεσmο δια ε δεντρο 
δοσ πραζοσ δε δυραο πρεϖιστοσ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα οβϕετιϖα ε ϖαλερ〈 10,00 ποντοσ.  
11.2 Α προϖα δισχυρσιϖα χονσιστιρ〈 εm ρεδαο δε τεξτο δε γνεροσ τεξτυαισ/δισχυρσιϖοσ, δε ατ 30 λινηασ, αχερχα δε τεmα βασεαδο νοσ 
πρινχιπαισ αχοντεχιmεντοσ ε ασσυντοσ δα ατυαλιδαδε θυε ενϖολϖεm ο Βρασιλ ε ο mυνδο. 
11.3 Α προϖα δισχυρσιϖα δεϖερ〈 σερ mανυσχριτα, εm λετρα λεγϖελ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, νο σενδο περmιτιδα α 
ιντερφερνχια ε/ου α παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, θυε ιmποσσιβιλιτε α ρεδαο πελο πρ⌠πριο 
χανδιδατο ε δε χανδιδατο θυε τενηα σολιχιταδο ατενδιmεντο εσπεχιαλ, οβσερϖαδο ο δισποστο νο ιτεm 8 δεστε εδιταλ. Νεσσε χασο, ο 
χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ υm φισχαλ δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δεϖιδαmεντε τρειναδο, παρα ο θυαλ δεϖερ〈 διταρ ο τεξτο, 
εσπεχιφιχανδο οραλmεντε α γραφια δασ παλαϖρασ ε οσ σιναισ γρ〈φιχοσ δε ποντυαο. 
11.4 Α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο δα προϖα δισχυρσιϖα νο ποδερ〈 σερ ασσιναδα, ρυβριχαδα, νεm χοντερ, εm ουτρο λοχαλ θυε νο ο 
απροπριαδο, θυαλθυερ παλαϖρα ου mαρχα θυε α ιδεντιφιθυε, σοβ πενα δε ανυλαο. Ασσιm, α δετεχο δε θυαλθυερ mαρχα ιδεντιφιχαδορα νο 
εσπαο δεστιναδο ◊ τρανσχριο δε τεξτο δεφινιτιϖο αχαρρεταρ〈 α ανυλαο δα προϖα δο χανδιδατο. 
11.5 Α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α αϖαλιαο δα προϖα δισχυρσιϖα. Α φοληα παρα ρασχυνηο, χοντιδα νο 
χαδερνο δε προϖασ,  δε πρεενχηιmεντο φαχυλτατιϖο ε νο ϖαλερ〈 παρα ταλ φιναλιδαδε. 
11.6 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 εφετυαρ χονσυλτα α θυαισθυερ φοντεσ παρα αυξλιο να ρεσολυο ε να ιντερπρεταο δα προϖα δισχυρσιϖα. 
 
11.7 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ  
11.7.1 Α προϖα δισχυρσιϖα σερ〈 αϖαλιαδα θυαντο αο δοmνιο δο χοντεδο δοσ ασπεχτοσ φορmαισ, τεξτυαισ ε τχνιχοσ, βεm χοmο θυαντο α 
χαπαχιδαδε δε εξπρεσσο να mοδαλιδαδε εσχριτα, πορ mειο δο υσο δασ νορmασ δο ρεγιστρο φορmαλ χυλτο δα Λνγυα Πορτυγυεσα  
11.7.2 Σερο χορριγιδασ απενασ ασ προϖασ δισχυρσιϖασ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ να προϖα οβϕετιϖα ε χλασσιφιχαδοσ χονφορmε θυαδρο α 
σεγυιρ, ρεσπειταδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα χολοχαο: 
 

Χοδ Χαργο 
Αmπλα Χονχορρνχια 

χλασσιφιχαδοσ ατ α 
ποσιο 

Χανδιδατοσ χοm 
δεφιχινχια 

χλασσιφιχαδοσ ατ α 
ποσιο 

Τοταλ δε  
Χανδιδατοσ 
ηαβιλιταδοσ 

400 Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο 28≡ 4≡ 32 
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Χοδ Χαργο 
Αmπλα Χονχορρνχια 

χλασσιφιχαδοσ ατ α 
ποσιο 

Χανδιδατοσ χοm 
δεφιχινχια 

χλασσιφιχαδοσ ατ α 
ποσιο 

Τοταλ δε  
Χανδιδατοσ 
ηαβιλιταδοσ 

401 Αναλιστα Αmβιενταλ 16≡ 4≡ 20 

402 Αναλιστα δε Τεχνολογια δα Ινφορmαο 14≡ 2≡ 16 

403 Ασσιστεντε Σοχιαλ 16≡ 4≡ 20 

404 Αυδιτορ δε Χοντρολαδορια 10≡ 2≡ 12 

405 Φονοαυδι⌠λογο 8≡ 0 8 

406 Ινστρυτορ δε Βραιλε 10≡ 2≡ 12 

407 Ινστρυτορ δε Λιβρασ 14≡ 2≡ 16 

408 Νυτριχιονιστα 14≡ 2≡ 16 

409 Προφεσσορ δε Εδυχαο Φσιχα 14≡ 2≡ 16 

410 Προφισσιοναλ δο Μαγιστριο (Χλασσε ΙΙΙ) 364≡ 22≡ 386 

411 Πσιχ⌠λογο 26≡ 4≡ 30 

 

11.7.3 Να ηιπ⌠τεσε δε νο ηαϖερ χανδιδατοσ απροϖαδοσ να λιστα δε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια εm νmερο συφιχιεντε ινφορmαδο να 
ταβελα δο συβιτεm αντεριορ, ασ ποσι⌡εσ ρεmανεσχεντεσ σερο ρεϖερτιδασ παρα αmπλα χονχορρνχια ε σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ 
χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
11.7.4 Ο χανδιδατο νο χλασσιφιχαδο παρα εφειτο δε χορρεο δα προϖα δισχυρσιϖα, να φορmα δο δισποστο νο συβιτεm 11.7.2 δεστε εδιταλ, 
σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χονσιδεραδο ρεπροϖαδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, ε νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
11.7.5 Α προϖα δισχυρσιϖα σερ〈 χορριγιδα δε αχορδο χοm ο Νοϖο Αχορδο Ορτογρ〈φιχο, εm ϖιγορ δεσδε 1≡ δε ϕανειρο δε 2009 ε χονφορmε 
χριτριοσ α σεγυιρ: 
Ι. ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΦΟΡΜΑΙΣ Ε ΤΕΞΤΥΑΙΣ (ϖαλορ: 10,00 ποντοσ) 
α) Χοερνχια (ΧΡ): Σερ〈 ϖεριφιχαδα α χοερνχια δε σεντιδο, δε χονστρυο ε γλοβαλ. Α ποντυαο τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 2,50 ποντοσ; 
β) Χοεσο (ΧΣ): Σερ〈 ϖεριφιχαδα α χονεξο εντρε οσ ελεmεντοσ φορmαδορεσ δο τεξτο (παρ〈γραφοσ, ιδειασ, περοδοσ, ορα⌡εσ ε αργυmεντοσ). 
Α ποντυαο τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 2,50 ποντοσ; 
χ) Τεξτο (ΤΞ): Σερ〈 ϖεριφιχαδα α εστρυτυρα τεξτυαλ αδεθυαδα αο γνερο προποστο, αλm δα πρ⌠πρια αδεθυαο αο γνερο. Α ποντυαο 
τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 2,50 ποντοσ; ε 
δ) Λινγυαγεm (ΛΓ): Σερ〈 ϖεριφιχαδο ο υσο αδεθυαδο δα λνγυα πορτυγυεσα εm σευ παδρο χυλτο. Α ποντυαο τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 
2,50 ποντοσ. 
ΙΙ. ΑΣΠΕΧΤΟΣ Τ⊃ΧΝΙΧΟΣ (ϖαλορ: 10,00 ποντοσ) 
α) Τεmα (ΤΜ): Σερ〈 ϖεριφιχαδα α αδεθυαο ε περτιννχια αο τεmα προποστο, ◊ ορδεm δε δεσενϖολϖιmεντο, θυαλιδαδε ε φορα δοσ 
αργυmεντοσ. Α ποντυαο τοταλ σερ〈 νο m〈ξιmο δε 10 (δεζ) ποντοσ. 
11.7.6 Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 νοτα ζερο να προϖα δισχυρσιϖα εm χασοσ δε φυγα αο τεmα ου αο γνερο προποστο, δε ηαϖερ τεξτο χοm 
θυαντιδαδε ινφεριορ α 10 (δεζ) λινηασ, δε νο ηαϖερ τεξτο, δε νο ηαϖερ ρεσπειτο ◊ εστρυτυρα τεξτυαλ, δε ιδεντιφιχαο εm λοχαλ ινδεϖιδο, 
σε ο τεξτο φορ εσχριτο α λ〈πισ ου χανετα δε χορ διφερεντε δα εσπεχιφιχαδα νο συβιτεm 11.3 δεστε εδιταλ, ου απρεσενταρ λετρα ιλεγϖελ. 
11.7.7 Σερ〈 δεσχονσιδεραδο, παρα εφειτο δε αϖαλιαο, θυαλθυερ φραγmεντο δε τεξτο θυε φορ εσχριτο φορα δο λοχαλ απροπριαδο ου θυε 
υλτραπασσαρ α εξτενσο m〈ξιmα περmιτιδα. 
11.7.8 Φ⌠ρmυλα δα Νοτα δα Προϖα Dισχυρσιϖα = [(ΤΜ ξ 2) + (ΧΡ + ΧΣ + ΤΞ + ΛΓ)] / 3 
11.7.9 Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο να προϖα δισχυρσιϖα ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 5,00 ποντοσ. 
11.7.10 Ο χανδιδατο νο ηαβιλιταδο να προϖα δισχυρσιϖα, να φορmα δο δισποστο νο συβιτεm αντεριορ, σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χονσιδεραδο 
ρεπροϖαδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, ε νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
11.7.11 Σερ〈 ανυλαδα α προϖα δισχυρσιϖα δο χανδιδατο θυε νο δεϖολϖερ συα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο.  
 
12 DΑ ΑΠΛΙΧΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑ Ε DΙΣΧΥΡΣΙςΑ  
12.1 Ασ προϖασ παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο σερο απλιχαδασ να δατα προϖ〈ϖελ δε 15 δε δεζεmβρο δε 2019, νο 
τυρνο δα mανη, ε τερο δυραο δε 4 (θυατρο) ηορασ. 
12.2 Ασ προϖασ παρα οσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ ινχοmπλετο ε νϖελ συπεριορ σερο απλιχαδασ να δατα προϖ〈ϖελ δε 15 δε δεζεmβρο 
δε 2019, νο τυρνο δα ταρδε, ε τερο δυραο δε 4 (θυατρο) ηορασ παρα οσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ ινχοmπλετο ε 5 (χινχο) ηορασ παρα 
οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ. 
12.3 Ασ δατασ ε τυρνοσ δε απλιχα⌡εσ δε προϖασ σο συϕειτασ α αλτερα⌡εσ. 
12.4 Οσ λοχαισ δε απλιχαο δασ προϖασ σερο διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ ε νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο 
Μυνιχπιο δε ϑατα, να δατα προϖ〈ϖελ δεφινιδα νο ιτεm 6 δεστε εδιταλ. 
12.5 Σο δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ ε ο χοmπαρεχιmεντο 
νο δια ε νο ηορ〈ριο δετερmιναδοσ. 
12.6 Νο σερο δαδασ, πορ τελεφονε, φαξ ου χορρειο ελετρνιχο, ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δε δατα, λοχαλ ε ηορ〈ριο δε απλιχαο δε προϖασ. Ο 
χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ριγοροσαmεντε οσ εδιταισ ε οσ χοmυνιχαδοσ α σερεm πυβλιχαδοσ. 

http://www.quadrix.org.br/
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12.7 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 1 (υmα) ηορα δο 
ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο σευ ινχιο, mυνιδο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, δε χοmπροϖαντε δε ινσχριο ε δε δοχυmεντο 
δε ιδεντιδαδε οριγιναλ. Νο σερ〈 περmιτιδο ο υσο δε λ〈πισ, λαπισειρα/γραφιτε, ﾏ;ヴI;どデW┝το ε/ου βορραχηα δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
12.8 Νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, να ηιπ⌠τεσε δε ο νοmε δο χανδιδατο νο χονσταρ νασ λισταγενσ οφιχιαισ δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ, ο 
ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ προχεδερ〈 ◊ ινχλυσο δο χανδιδατο, χοm ο πρεενχηιmεντο δε φορmυλ〈ριο εσπεχφιχο ε mεδιαντε α απρεσενταο δε 
χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, ατ α δατα δε σευ ϖενχιmεντο εσταβελεχιδα νο συβιτεm 4.1.6 δεστε εδιταλ. 
12.8.1 Α ινχλυσο δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ σερ〈 ρεαλιζαδα δε φορmα χονδιχιοναλ ε σερ〈 αναλισαδα πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, να 
φασε δα χορρεο δασ προϖασ, σε φορ ο χασο, χοm ιντυιτο δε σε ϖεριφιχαρ α εφετιϖιδαδε δα ρεφεριδα ινσχριο.  
12.8.2 Χονσταταδα α ιmπροχεδνχια δα ινσχριο δε θυε τρατα ο συβιτεm 12.8 δεστε εδιταλ, ελα σερ〈 χανχελαδα, ινδεπενδεντεmεντε δε 
θυαλθυερ φορmαλιδαδε, ασσιm χοmο σερο χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δεχορρεντεσ. 
12.9 Νο σερ〈 αδmιτιδο ινγρεσσο δε χανδιδατο νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ απ⌠σ ο ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο σευ ινχιο. 
12.10 Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: Χδυλασ δε Ιδεντιδαδε εξπεδιδασ πορ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα, Φορασ 
Αρmαδασ, Πολχια Μιλιταρ ε Πολχια Φεδεραλ; ιδεντιδαδε εξπεδιδα πελο Μινιστριο δα ϑυστια παρα εστρανγειροσ, ινχλυσιϖε αθυελεσ 
ρεχονηεχιδοσ χοmο ρεφυγιαδοσ, εm χονσοννχια χοm α Λει ν≡ 9.474/1997; Προτοχολο Προϖισ⌠ριο δε Σολιχιταο δε Ρεφγιο εmιτιδο πελο 
Dεπαρταmεντο δε Πολχια Φεδεραλ, πορ φορα δοσ αρτσ. 21 ε 22 δα Λει ν≡ 9.474/1997; Χαρτειρα δε Ρεγιστρο Ναχιοναλ Μιγρατ⌠ριο, δε θυε 
τρατα α Λει ν≡ 13.445/2017; Dοχυmεντο Προϖισ⌠ριο δε Ρεγιστρο Ναχιοναλ Μιγρατ⌠ριο, δε θυε τρατα ο Dεχρετο ν≡ 9.277/2018; ιδεντιφιχαο 
φορνεχιδα πορ ορδενσ ου χονσεληοσ δε χλασσεσ θυε πορ λει τενηα ϖαλιδαδε χοmο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε; Χαρτειρα δε Τραβαληο ε 
Πρεϖιδνχια Σοχιαλ, εmιτιδα απ⌠σ 27 δε ϕανειρο δε 1997; Χερτιφιχαδο δε Dισπενσα δε Ινχορποραο; Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα; Πασσαπορτε; 
Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο χοm φοτογραφια, να φορmα δα Λει ν≡ 9.503/1997; ιδεντιδαδε φυνχιοναλ εm χονσοννχια χοm ο Dεχρετο ν≡ 
5.703/2006. 
12.10.1 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιφιχαο θυε νο εστεϕαm λισταδοσ νο συβιτεm 12.10 δεστε εδιταλ, ταισ χοmο: προτοχολοσ; 
Χερτιδο δε Νασχιmεντο; Χερτιδο δε Χασαmεντο; Ττυλο Ελειτοραλ; Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εm mοδελο αντεριορ ◊ Λει ν≡ 
9.503/1997; Χαρτειρα δε Εστυδαντε; Ρεγιστρο Αδmινιστρατιϖο δε Νασχιmεντο Ινδγενα (Ρανι); χραχη〈σ ε ιδεντιδαδε φυνχιοναλ δε νατυρεζα 
πριϖαδα; ου αινδα χ⌠πιασ δε δοχυmεντοσ ϖ〈λιδοσ, mεσmο θυε αυτεντιχαδασ, ου δοχυmεντοσ διγιταισ απρεσενταδοσ ελετρονιχαmεντε. 
12.10.2 Νο σερ〈 αχειτα χ⌠πια δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, αινδα θυε αυτεντιχαδα, βεm χοmο προτοχολο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 
12.10.3 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 απρεσενταρ−σε νο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ σεm δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο ϖ〈λιδο, χονφορmε 
συβιτεm 12.10 δεστε εδιταλ; ταmβm νο ποδερ〈 αγυαρδαρ υmα ποσσϖελ εντρεγα δε δοχυmεντο δεντρο δο λοχαλ δε απλιχαο δα προϖα. 
12.10.4 ℵ εξχεο δα σιτυαο πρεϖιστα νο συβιτεm 12.11 δεστε εδιταλ, ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οριγιναλ, να φορmα δεφινιδα νο συβιτεm 12.10 δεστε εδιταλ, νο ποδερ〈 φαζερ ασ προϖασ ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο 
Πβλιχο. 
12.11 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δε απλιχαο δασ προϖασ, δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, πορ 
mοτιϖο δε περδα, φυρτο ου ρουβο, δεϖερ〈 σερ απρεσενταδο δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, εξπεδιδο 
η〈, νο m〈ξιmο, 30 (τριντα) διασ, οχασιο εm θυε ο χανδιδατο σερ〈 συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, θυε χοmπρεενδερ〈 χολετα δε 
δαδοσ, δε ασσινατυρασ ε δε ιmπρεσσο διγιταλ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. 
12.11.1 Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, αο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο απρεσεντε δϖιδασ ρελατιϖασ ◊ 
φισιονοmια ε/ου ◊ ασσινατυρα δο πορταδορ. 
12.12 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 τρανσχρεϖερ ασ ρεσποστασ δα προϖα οβϕετιϖα παρα ο χαρτο−ρεσποστα ε ο τεξτο δα προϖα δισχυρσιϖα να φοληα δε 
τεξτο δεφινιτιϖο, θυε σερο οσ νιχοσ δοχυmεντοσ ϖ〈λιδοσ παρα α χορρεο δασ προϖασ. Ο πρεενχηιmεντο δο χαρτο−ρεσποστα ε δα φοληα δε 
τεξτο δεφινιτιϖο σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε δεϖερ〈 προχεδερ εm χονφορmιδαδε χοm ασ ινστρυ⌡εσ εσπεχφιχασ 
χοντιδασ νεστε εδιταλ, νο χαδερνο δε προϖα, νο χαρτο−ρεσποστα ε να φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ηαϖερ〈 συβστιτυιο 
δεσσεσ δοχυmεντοσ πορ ερρο δο χανδιδατο. 
12.13 Σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δο πρεενχηιmεντο ινδεϖιδο δο χαρτο−ρεσποστα ε δα φοληα 
δε τεξτο δεφινιτιϖο. Σερο χονσιδεραδασ mαρχα⌡εσ ινδεϖιδασ ασ θυε εστιϖερεm εm δεσαχορδο χοm εστε εδιταλ ε/ου χοm ο χαρτο−
ρεσποστα, ταισ χοmο: mαρχαο ρασυραδα ου εmενδαδα, χαmπο δε mαρχαο νο πρεενχηιδο ιντεγραλmεντε ε/ου mαισ δε υmα mαρχαο 
πορ θυεστο. 
12.14 Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ ο σευ χαρτο−ρεσποστα ε συα φοληα δε 
τεξτο δεφινιτιϖο, σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαο δα χορρεο. 
12.15 Νο σερ〈 περmιτιδο θυε ασ mαρχα⌡εσ νο χαρτο−ρεσποστα ε α τρανσχριο δα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο σεϕαm φειτασ πορ ουτρασ 
πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο α θυεm τενηα σιδο δεφεριδο ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ. Νεσσε χασο, σε 
νεχεσσ〈ριο, ο χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ φισχαλ δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δεϖιδαmεντε τρειναδο, παρα ο θυαλ δεϖερ〈 διταρ συασ 
mαρχα⌡εσ. 
12.16 Ο χανδιδατο θυε σε ρετιραρ δα σαλα δε απλιχαο δε προϖασ νο ποδερ〈 ρετορναρ α ελα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, εξχετο σε συα σαδα φορ 
αχοmπανηαδα, δυραντε τοδο ο τεmπο δε αυσνχια, δε φισχαλ ου δε mεmβρο δα χοορδεναο δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ. 
12.17 Νο σερ〈 περmιτιδα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ νεm α υτιλιζαο δε m〈θυινασ 
χαλχυλαδορασ ε/ου σιmιλαρεσ, λιϖροσ, ανοτα⌡εσ, ργυασ δε χ〈λχυλο, ιmπρεσσοσ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ δε χονσυλτα. 
12.18 Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο περmανεχερ χοm απαρεληοσ ελετρνιχοσ, βιπε, τελεφονε χελυλαρ, 
σmαρτπηονεσ, ρελ⌠γιο δε θυαλθυερ εσπχιε, ωαλκmαν→, απαρεληο πορτ〈τιλ δε αρmαζεναmεντο ε δε ρεπροδυο δε mσιχασ, ϖδεοσ ε 
ουτροσ αρθυιϖοσ διγιταισ, m〈θυινασ χαλχυλαδορασ, αγενδασ ελετρνιχασ ου σιmιλαρεσ, νοτεβοοκ, ταβλετσ, ιΠοδ→, παλmτοπ, γραϖαδορεσ, 
πενδριϖε, mπ3 πλαψερ ου σιmιλαρ, θυαλθυερ ρεχεπτορ ου τρανσmισσορ δε δαδοσ ε mενσαγενσ, m〈θυινα φοτογρ〈φιχα, χοντρολε δε αλαρmε δε 
χαρρο, ⌠χυλοσ εσχυροσ, προτετορ αυριχυλαρ, λ〈πισ, λαπισειρα/γραφιτε, mαρχαどデW┝デﾗàW/ου βορραχηα, εντρε ουτροσ. 
12.18.1 Νο αmβιεντε δε προϖασ, ου σεϕα, νασ δεπενδνχιασ φσιχασ εm θυε σερ〈 ρεαλιζαδα α προϖα, νο σερ〈 περmιτιδο ο υσο πελο 
χανδιδατο δε θυαισθυερ δισποσιτιϖοσ ελετρνιχοσ ρελαχιοναδοσ νο συβιτεm αντεριορ. 
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12.18.1.1 Αντεσ δε εντραρ να σαλα δε προϖασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 γυαρδαρ, εm εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ φορνεχιδα πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ 
ΘΥΑDΡΙΞ, τελεφονε χελυλαρ δεσλιγαδο ε, σε ποσσϖελ, σεm α βατερια, ου θυαισθυερ ουτροσ εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ δεσλιγαδοσ 
ρελαχιοναδοσ νο συβιτεm 12.18 δεστε εδιταλ, σοβ πενα δε σερ ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο.  
12.18.2 Α εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ δεϖιδαmεντε λαχραδα ε ιδεντιφιχαδα πελο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ mαντιδα εmβαιξο δα χαρτειρα ατ ο τρmινο 
δα συα προϖα. Α εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ σοmεντε ποδερ〈 σερ δεσλαχραδα φορα δο αmβιεντε δε προϖασ.  
12.18.2.1 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο φιχαρ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δε θυαισθυερ δοσ οβϕετοσ χιταδοσ νο συβιτεm 12.18 δεστε εδιταλ ε 
ρεχοmενδα θυε ο χανδιδατο νο λεϖε νενηυm δεσσεσ οβϕετοσ νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
12.18.3 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ περδασ ου εξτραϖιοσ δε οβϕετοσ ου δε εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ οχορριδοσ 
δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ νεm πορ δανοσ νελεσ χαυσαδοσ.  
12.18.4 Νο σερ〈 περmιτιδα α λειτυρα δε νενηυm mατεριαλ ιmπρεσσο ου ανοτα⌡εσ απ⌠σ ο ινγρεσσο δο χανδιδατο να σαλα δε απλιχαο δασ 
προϖασ. 
12.19 Νο σερ〈 περmιτιδα α εντραδα δε χανδιδατοσ νο αmβιεντε δε προϖασ πορτανδο αρmασ, ◊ εξχεο δοσ χασοσ πρεϖιστοσ να Λει ν≡ 
10.826/2003, ε συασ αλτερα⌡εσ. Ο χανδιδατο θυε εστιϖερ αρmαδο ε φορ αmπαραδο πελα χιταδα λει δεϖερ〈 σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ 
νο ατο δα ινσχριο, χονφορmε συβιτεm 8.5 δεστε εδιταλ. 
12.20 Νο σερ〈 αδmιτιδο, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο υσο δε βον, λενο, χηαπυ, γορρο ου θυαλθυερ ουτρο αχεσσ⌠ριο θυε χυβρα ασ 
ορεληασ δο χανδιδατο. 
12.21 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α απλιχαο δασ προϖασ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα. Ο νο χοmπαρεχιmεντο νο δια δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ νο ηορ〈ριο δετερmιναδο ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο αυτοm〈τιχα δο χανδιδατο. 
12.22 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρετιραρ−σε δεφινιτιϖαmεντε δα σαλα δε απλιχαο δασ προϖασ απ⌠σ 1 (υmα) ηορα δε σευ ινχιο. Νεσσα 
οχασιο, ο χανδιδατο νο λεϖαρ〈, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, ο χαδερνο δε προϖασ. 
12.23 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρετιραρ−σε δο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ λεϖανδο ο χαδερνο δε προϖασ νο δεχυρσο δοσ λτιmοσ 60 
(σεσσεντα) mινυτοσ αντεριορεσ αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο ◊ ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
12.24 Α ινοβσερϖνχια δοσ συβιτενσ 12.22 ε 12.23 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α νο χορρεο δασ προϖασ ε, χονσεθυεντεmεντε, α ελιmιναο 
δο χανδιδατο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
12.25 Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ ποδερ〈 συβmετερ οσ χανδιδατοσ αο σιστεmα δε δετεχο δε mεταλ νασ 
σαλασ, χορρεδορεσ ε βανηειροσ, α φιm δε ιmπεδιρ α πρ〈τιχα δε φραυδε ε δε ϖεριφιχαρ σε ο χανδιδατο εστ〈 πορτανδο mατεριαλ νο περmιτιδο. 
12.26 Τερ〈 συα προϖα ανυλαδα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε δυραντε α ρεαλιζαο:  
α) φορ συρπρεενδιδο δανδο ου ρεχεβενδο αυξλιο παρα α εξεχυο δασ προϖασ;  
β) σε υτιλιζαρ δε λιϖρο, m〈θυινασ δε χαλχυλαρ ου εθυιπαmεντο σιmιλαρ, διχιον〈ριο, νοτασ ου ιmπρεσσοσ θυε νο φορεm εξπρεσσαmεντε 
περmιτιδοσ ου θυε σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο χανδιδατο;  
χ) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο απαρεληοσ ελετρνιχοσ ου ουτροσ οβϕετοσ, ταισ χοmο οσ λισταδοσ νο συβιτεm 12.18 δεστε εδιταλ; 
δ) φαλταρ χοm ο δεϖιδο ρεσπειτο παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ προϖασ, χοm ασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ου χοm οσ 
δεmαισ χανδιδατοσ;  
ε) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ νο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου εm θυαλθυερ ουτρο mειο θυε νο οσ 
περmιτιδοσ;  
φ) νο εντρεγαρ ο mατεριαλ δασ προϖασ αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο παρα α συα ρεαλιζαο;  
γ) αφασταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, σεm ο αχοmπανηαmεντο δε φισχαλ;  
η) αυσενταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, πορτανδο ο χαρτο−ρεσποστα ου α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο;  
ι) δεσχυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο χαδερνο δε προϖα, νο χαρτο−ρεσποστα ου να φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο;  
ϕ) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, πορ mειο δε χοmπορταmεντο ινδεϖιδο;  
κ) υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια ου δε τερχειροσ εm θυαλθυερ φασε δο Χονχυρσο 
Πβλιχο;  
λ) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα;  
m) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο ανοτα⌡εσ εm παπισ θυε νο οσ περmιτιδοσ;  
ν) ρεχυσαρ−σε α σερ συβmετιδο αο δετεχτορ δε mεταλ; ε 
ο) δεσχυmπριρ ασ νορmασ δεστε εδιταλ ε/ου δε ουτροσ θυε ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ. 
12.27 Νοσ χασοσ δε εϖεντυαλ φαλτα δε προϖα/mατεριαλ περσοναλιζαδο δε απλιχαο δε προϖασ, εm ραζο δε φαληα δε ιmπρεσσο ου δε 
εθυϖοχο να διστριβυιο δε προϖα/mατεριαλ, ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ τεm α πρερρογατιϖα παρα εντρεγαρ αο χανδιδατο προϖα/mατεριαλ 
ρεσερϖα νο περσοναλιζαδο ελετρονιχαmεντε, ο θυε σερ〈 ρεγιστραδο εm ατασ δε σαλα ε δε χοορδεναο. 
12.28 Σε, α θυαλθυερ τεmπο, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφολ⌠γιχο ου πορ ινϖεστιγαο πολιχιαλ, τερ ο 
χανδιδατο σε υτιλιζαδο δε προχεσσο ιλχιτο, συασ προϖασ σερο ανυλαδασ ε ελε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο, 
γαραντιδο ο διρειτο δο χοντραδιτ⌠ριο ε δα αmπλα δεφεσα. 
12.29 Ο δεσχυmπριmεντο δε θυαισθυερ δασ ινστρυ⌡εσ συπραχιταδασ χονστιτυιρ〈 τεντατιϖα δε φραυδε ε ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο δο 
χανδιδατο.  
12.30 Νο ηαϖερ〈, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, προρρογαο δο τεmπο πρεϖιστο παρα α απλιχαο δασ προϖασ εm ραζο δο αφασταmεντο δε χανδιδατο δα 
σαλα δε προϖασ. 
12.31 Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα δεϖολυο δο χαρτο−ρεσποστα ε δα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο δεϖιδαmεντε πρεενχηιδοσ αο φιναλ δο 
τεmπο δε απλιχαο δε προϖασ. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ο χανδιδατο ποδερ〈 σαιρ δα σαλα δε απλιχαο δε προϖασ χοm εσσεσ δοχυmεντοσ.  
12.32 Νο δια δε απλιχαο δασ προϖασ, νο σερο φορνεχιδασ, πορ νενηυm mεmβρο δα εθυιπε δε φισχαλιζαο ε/ου πελασ αυτοριδαδεσ 
πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χοντεδο δασ προϖασ ε/ου αοσ χριτριοσ δε αϖαλιαο ε δε χλασσιφιχαο. 
12.33 Ο χοντρολε δε ηορ〈ριο σερ〈 εφετυαδο χονφορmε χριτριο δεφινιδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ. 
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12.34 Σερο ανυλαδασ ασ προϖασ δοσ χανδιδατοσ θυε νο εντρεγαρεm αο φισχαλ δε σαλα, αο τρmινο δα προϖα, ο χαρτο−ρεσποστα ε α φοληα 
δε τεξτο δεφινιτιϖο.  
 
13 DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ (εξχλυσιϖο παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ) 
13.1 Α αϖαλιαο δε ττυλοσ σερ〈 απλιχαδα παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ. 
13.2 Σερο χονϖοχαδοσ παρα εντρεγα δε δοχυmεντοσ δα αϖαλιαο δε ττυλοσ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ να προϖα δισχυρσιϖα, δε αχορδο 
χοm ο δισποστο νο συβιτεm 11.7.9 δεστε εδιταλ. 
13.3 Dεmαισ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δα αϖαλιαο δε ττυλοσ χονσταm δο Ανεξο Ις δεστε εδιταλ ε χονσταρο δε εδιταλ εσπεχφιχο δε χονϖοχαο 
παρα εσσα φασε.  
 
14 DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ Ε DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
14.1 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα τοδοσ οσ χαργοσ, εξχετο παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, α νοτα φιναλ νο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 
ιγυαλ α νοτα οβτιδα να προϖα οβϕετιϖα. 
14.2 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, α νοτα φιναλ νο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ιγυαλ α σοmα δασ νοτασ οβτιδασ 
να προϖα οβϕετιϖα, να προϖα δισχυρσιϖα ε να αϖαλιαο δε ττυλοσ. 
14.3 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm τοδασ ασ φασεσ σερο ορδεναδοσ πορ χαργο ε δε αχορδο χοm οσ ϖαλορεσ δεχρεσχεντεσ δα νοτα φιναλ. 
14.4 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ συα ινσχριο ηοmολογαδα παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια τερ〈 σευ νοmε 
πυβλιχαδο εm λιστα ◊ παρτε ε φιγυραρ〈 ταmβm να λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ (αmπλα χονχορρνχια). 
14.5 Τοδοσ οσ χ〈λχυλοσ χιταδοσ νεστε εδιταλ σερο χονσιδεραδοσ ατ α σεγυνδα χασα δεχιmαλ, αρρεδονδανδο−σε ο νmερο παρα χιmα, σε ο 
αλγαρισmο δα τερχειρα χασα δεχιmαλ φορ ιγυαλ ου συπεριορ α 5 (χινχο). 
 
15 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ 
15.1 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ ινχοmπλετο, εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ ε δεmαισ φασεσ 
χλασσιφιχατ⌠ριασ, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δα 
Λει ν≡ 10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο);  
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα; 
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Λνγυα Πορτυγυεσα δα προϖα οβϕετιϖα; 
δ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Ματεm〈τιχα Β〈σιχα δα προϖα οβϕετιϖα; 
ε) τιϖερ mαιορ ιδαδε; ε 
φ) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε αρτιγο 440 δα Λει ν≡ 11.689/2008 に Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ). 
 
15.2 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ mδιο ε νϖελ mδιο/τχνιχο, εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ ε δεmαισ φασεσ 
χλασσιφιχατ⌠ριασ, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δα 
Λει ν≡ 10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο);  
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα; 
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα Μυνιχιπαλ δα προϖα οβϕετιϖα; 
δ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Λνγυα Πορτυγυεσα δα προϖα οβϕετιϖα; 
ε) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα δα προϖα οβϕετιϖα; 
φ) τιϖερ mαιορ ιδαδε; ε 
γ) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε αρτιγο 440 δα Λει ν≡ 11.689/2008 に Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ). 
 
15.3 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ (Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο / Αναλιστα Αmβιενταλ / Αναλιστα δε Τεχνολογια δα 
Ινφορmαο), εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ ε δεmαισ φασεσ χλασσιφιχατ⌠ριασ, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δα 
Λει ν≡ 10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο);  
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα οβϕετιϖα; 
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα δισχυρσιϖα; 
δ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να αϖαλιαο δε ττυλοσ; 
ε) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα; 
φ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα Μυνιχιπαλ δα προϖα οβϕετιϖα; 
γ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Λνγυα Πορτυγυεσα δα προϖα οβϕετιϖα; 
η) τιϖερ mαιορ ιδαδε; ε 
ι) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε αρτιγο 440 δα Λει ν≡ 11.689/2008 に Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ). 
 
15.4 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ (Αυδιτορ δε Χοντρολαδορια), εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ ε δεmαισ 
φασεσ χλασσιφιχατ⌠ριασ, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δα 
Λει ν≡ 10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο);  
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα οβϕετιϖα; 
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα δισχυρσιϖα; 
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δ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να αϖαλιαο δε ττυλοσ; 
ε) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα; 
φ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Λνγυα Πορτυγυεσα δα προϖα οβϕετιϖα; 
γ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα δα προϖα οβϕετιϖα; 
η) τιϖερ mαιορ ιδαδε; ε 
ι) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε αρτιγο 440 δα Λει ν≡ 11.689/2008 に Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ). 
 
15.5 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ (Ασσιστεντε Σοχιαλ / Φονοαυδι⌠λογο / Νυτριχιονιστα / Πσιχ⌠λογο), εm χασο δε 
εmπατε να νοτα φιναλ ε δεmαισ φασεσ χλασσιφιχατ⌠ριασ, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δα 
Λει ν≡ 10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο);  
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα οβϕετιϖα; 
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα δισχυρσιϖα; 
δ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να αϖαλιαο δε ττυλοσ; 
ε) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα; 
φ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Πολτιχα δε Σαδε δα προϖα οβϕετιϖα; 
γ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Λνγυα Πορτυγυεσα δα προϖα οβϕετιϖα; 
η) τιϖερ mαιορ ιδαδε; ε 
ι) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε αρτιγο 440 δα Λει ν≡ 11.689/2008 に Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ). 
 
15.6 Παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ (Ινστρυτορ δε Βραιλε / Ινστρυτορ δε Λιβρασ / Προφεσσορ δε Εδυχαο Φσιχα / 
Προφισσιοναλ δο Μαγιστριο−Χλασσε ΙΙΙ), εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ ε δεmαισ φασεσ χλασσιφιχατ⌠ριασ, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε, 
να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε αρτιγο 27, παρ〈γραφο νιχο, δα 
Λει ν≡ 10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο);  
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα οβϕετιϖα; 
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα δισχυρσιϖα; 
δ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να αϖαλιαο δε ττυλοσ; 
ε) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα; 
φ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Βασεσ λεγαισ ε τεmασ δα Εδυχαο Ναχιοναλ δα προϖα οβϕετιϖα; 
γ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε Τεmασ Εδυχαχιοναισ ε Πεδαγ⌠γιχοσ δα προϖα οβϕετιϖα; 
η) τιϖερ mαιορ ιδαδε; ε 
ι) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε αρτιγο 440 δα Λει ν≡ 11.689/2008 に Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ). 
 
15.7 Παρα φαζερεm ϕυσ αοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε δα φυνο δε ϕυραδο, οσ χανδιδατοσ ιντερεσσαδοσ δεϖερο ενχαmινηαρ, πορ mειο δο 
ενδερεο ελετρνιχο χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ, α δοχυmενταο προβατ⌠ρια ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 
 
16 DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 
16.1 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ ε/ου ρεσυλταδοσ πρελιmιναρεσ δισπορ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ 
παρα φαζ−λο, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δο γαβαριτο ου ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα φασε. 
16.1.1 Παρα ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ασ φασεσ χιταδασ νο συβιτεm αντεριορ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 υτιλιζαρ ο Σιστεmα Ελετρνιχο δε 
Ιντερποσιο δε Ρεχυρσο, δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, νο ηορ〈ριο δασ 
10 ηορασ δο πριmειρο δια ◊σ 18 ηορασ δο λτιmο δια, ινιντερρυπταmεντε, ε σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ αλι χοντιδασ. Παρα ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ο 
ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο ο χανδιδατο δεϖερ〈 υτιλιζαρ ο Σιστεmα Ελετρνιχο δε Ιντερποσιο δε 
Ρεχυρσο, δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ισενχαο.θυαδριξ.οργ.βρ 
16.2 Νο σερ〈 αχειτο ρεχυρσο πορ ουτρα ϖια ου mειο θυε νο σεϕα οσ εσταβελεχιδοσ νοσ συβιτενσ αντεριορεσ. 
16.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο εm σευ πλειτο. Ρεχυρσοσ ινχονσιστεντεσ ε/ου φορα δασ εσπεχιφιχα⌡εσ 
εσταβελεχιδασ νεστε εδιταλ ε εm ουτροσ εδιταισ ρελατιϖοσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο σερο ινδεφεριδοσ. 
16.3.1 Ο ρεχυρσο νο ποδερ〈 χοντερ, εm ουτρο λοχαλ θυε νο ο απροπριαδο, θυαλθυερ παλαϖρα ου mαρχα θυε ιδεντιφιθυε σευ αυτορ, σοβ 
πενα δε σερ πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 
16.4 Σε δο εξαmε δε ρεχυρσοσ ρεσυλταρ ανυλαο δε θυεστο, α ποντυαο χορρεσπονδεντε σερ〈 ατριβυδα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ. Σε 
ηουϖερ αλτεραο δο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ, πορ φορα δε ιmπυγνα⌡εσ, α προϖα σερ〈 χορριγιδα δε αχορδο χοm ο γαβαριτο οφιχιαλ 
δεφινιτιϖο. Εσσα αλτεραο ϖαλερ〈 παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 
16.4.1 Σε ηουϖερ αλτεραο/ανυλαο δε γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ ου δε θυεστο ιντεγραντε δε προϖα αδαπταδα, εm ραζο δε ερρο 
mατεριαλ να αδαπταο δα προϖα, εσσα αλτεραο/ανυλαο ϖαλερ〈 σοmεντε αοσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαραm α ρεφεριδα προϖα αδαπταδα, 
ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 
16.4.2 Χασο ηαϕα προχεδνχια δε ρεχυρσο ιντερποστο δεντρο δασ εσπεχιφιχα⌡εσ ισσο ποδερ〈, εϖεντυαλmεντε, αλτεραρ α χλασσιφιχαο ινιχιαλ 
οβτιδα πελο χανδιδατο παρα υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ ου, αινδα, ποδερ〈 αχαρρεταρ α δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο 
οβτιϖερ νοτα mνιmα εξιγιδα παρα απροϖαο. 
16.5 Τοδοσ οσ ρεχυρσοσ σερο ϕυλγαδοσ ε ασ ϕυστιφιχατιϖασ δασ αλτερα⌡εσ δε γαβαριτο σερο διϖυλγαδασ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ, θυανδο δα διϖυλγαο δο γαβαριτο οφιχιαλ δεφινιτιϖο/ρεσυλταδο φιναλ, νο σενδο ποσσϖελ ο χονηεχιmεντο δο 
ρεσυλταδο ϖια τελεφονε, φαξ ου χορρειο ελετρνιχο. 
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16.5.1 Νο σερο ενχαmινηαδασ ρεσποστασ ινδιϖιδυαισ αοσ χανδιδατοσ. 
16.6 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεϖισο δε ρεχυρσο, ταmπουχο ηαϖερ〈 ρεχυρσο δε ρεχυρσο.  
16.7 Ρεχυρσοσ χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α Βανχα Εξαmιναδορα σερο πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδοσ. 
16.8 Ασ Βανχασ Εξαmιναδορασ χονστιτυεm λτιmα ινστνχια παρα ρεχυρσο, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο πελα θυαλ νο χαβερο 
ρεχυρσοσ αδιχιοναισ. 
 
17 DΑ ΝΟΜΕΑ∩℘Ο  
17.1 Α νοmεαο δο χανδιδατο απροϖαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο, νο λιmιτε δασ ϖαγασ ανυνχιαδασ νεστε εδιταλ ε χονσοαντε οβεδινχια 
ριγοροσα ◊ ορδεm δε χλασσιφιχαο  ασσεγυραδο ο διρειτο δε νοmεαο νο περοδο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο, δε αχορδο χοm ο 
πραζο εσταβελεχιδο νο συβιτεm 19.4 δεστε εδιταλ, χοmπρεενδιδα εϖεντυαλ προρρογαο δε πραζο. 
17.2 Ασ νοmεα⌡εσ σε δαρο πορ mειο δε χονϖοχαο πυβλιχαδα νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε ϑατα ε ενϖιο δε τελεγραmα, χοm αϖισο 
δε ρεχεβιmεντο, αο ενδερεο δο χανδιδατο χονσταντε νο σευ χαδαστρο δε ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
17.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ ατυαλιζαδοσ σευσ δαδοσ χαδαστραισ περαντε ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ, ενθυαντο εστιϖερ παρτιχιπανδο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο, ε περαντε ◊ Συπεριντενδνχια δε Γεστο δε Πεσσοασ (ΣΓΠ) δα ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ϑΑΤΑ⊆/ΓΟ απ⌠σ α 
ηοmολογαο δο Χονχυρσο Πβλιχο, δεσδε θυε απροϖαδο. Σο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα νο 
ατυαλιζαο δε σευσ δαδοσ πεσσοαισ ε δε σευ ενδερεο. 
17.4 Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ ◊ χονϖοχαο παρα α αδmισσο νο λοχαλ, δατα ε ηορ〈ριο δετερmιναδοσ, mυνιδο δε τοδα α 
δοχυmενταο, ου ατενδ−λα, mασ ρεχυσαρ−σε αο πρεενχηιmεντο δε ϖαγα, σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
17.5 Να ηιπ⌠τεσε δε ο χανδιδατο νο τερ ιντερεσσε εm ασσυmιρ α ϖαγα δο χαργο παρα α θυαλ φοι χονϖοχαδο, ποδερ〈 ρεθυερερ, απενασ υmα 
ϖεζ, σερ αλοχαδο νο φιναλ να λισταγεm δε χλασσιφιχαο. 
 
18 DΑ ΧΕΝΤΡΑΛ DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ  
18.1 Α Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ δισπονιβιλιζα ατενδιmεντο παρα εσχλαρεχιmεντο δε δϖιδασ ε 
αποιο νοσ προχεδιmεντοσ ρελαχιοναδοσ ◊ ινσχριο. 
18.2 Ο χανδιδατο ποδερ〈 οβτερ ινφορmα⌡εσ, mαντερ χοντατο ου ρελαταρ φατοσ οχορριδοσ ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο, πορ mειο δο 
τελεφονε 0800 878 0700; πορ ε−mαιλ (χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ) ου ϖια ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ. 
18.3 Νο σερο δαδασ, πορ τελεφονε, ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δε δατασ, λοχαισ ε ηορ〈ριοσ δε ρεαλιζαο δα προϖα οβϕετιϖα ε δεmαισ φασεσ δο 
Χονχυρσο Πβλιχο. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ριγοροσαmεντε οσ εδιταισ ε οσ χοmυνιχαδοσ α σερεm διϖυλγαδοσ να φορmα δο συβιτεm 
19.2 δεστε εδιταλ.  
18.4 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ρελαταρ αο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ φατοσ οχορριδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δο Χονχυρσο Πβλιχο δεϖερ〈 φαζ−λο 
ϕυντο ◊ Χεντραλ δε Ατενδιmεντο, ποστανδο χορρεσπονδνχια παρα α Χαιξα Ποσταλ 28203, ΧΕΠ: 01.234−970, Σο Παυλο (ΣΠ) ου ενϖιανδο ε−

mαιλ παρα ο ενδερεο ελετρνιχο χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ. 
 
19 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 
19.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α αχειταο δασ νορmασ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο χοντιδασ νοσ χοmυνιχαδοσ, νεστε εδιταλ ε εm 
ουτροσ α σερεm πυβλιχαδοσ. 
19.1.1 Νενηυm χανδιδατο ποδερ〈 αλεγαρ ο δεσχονηεχιmεντο δο πρεσεντε εδιταλ, ου δε θυαλθυερ ουτρα νορmα ε χοmυνιχαδο ποστεριορ 
διϖυλγαδο, ϖινχυλαδοσ αο Χονχυρσο Πβλιχο. 
19.1.2 Ο χανδιδατο, αο ρεαλιζαρ συα ινσχριο, mανιφεστα χινχια θυαντο ◊ ποσσιβιλιδαδε δε διϖυλγαο δε ινφορmα⌡εσ (ταισ χοmο νοmε, 
δατα δε νασχιmεντο, νοτασ ε δεσεmπενηο, εντρε ουτρασ) θυε σο εσσενχιαισ παρα ο φιελ χυmπριmεντο δα πυβλιχιδαδε δοσ ατοσ ατινεντεσ 
αο χερταmε. Ταισ ινφορmα⌡εσ ποδερο, εϖεντυαλmεντε, σερ ενχοντραδασ να ιντερνετ, πορ mειο δε mεχανισmοσ δε βυσχα. 
19.2 Σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο δε τοδοσ οσ ατοσ, εδιταισ ε χοmυνιχαδοσ ρεφερεντεσ α εστε 
Χονχυρσο Πβλιχο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε ϑατα ε να ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ.  
19.3 Τοδοσ οσ χανδιδατοσ χονχορρερο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ, εξχετυαδοσ οσ χασοσ εσπεχφιχοσ πρεϖιστοσ να λεγισλαο ϖιγεντε παρα 
ατενδιmεντο εσπεχιαλιζαδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
19.4 Ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο  δε 2 (δοισ) ανοσ, χονταδο α παρτιρ δα δατα δε πυβλιχαο δα ηοmολογαο δο 
ρεσυλταδο φιναλ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε ϑατα, ποδενδο σερ προρρογαδο, υmα νιχα ϖεζ, πορ ιγυαλ περοδο, πορ χονϖενινχια 
αδmινιστρατιϖα. 
19.5 Α απροϖαο ε α χλασσιφιχαο δε χανδιδατοσ δεντρο δο νmερο ρεφερεντε αο χαδαστρο δε ρεσερϖα γεραm παρα ο χανδιδατο απενασ α 
εξπεχτατιϖα δε διρειτο ◊ χονϖοχαο, λιmιταδα αο πραζο δε ϖαλιδαδε δο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο ε οβσερϖαδα ριγοροσαmεντε α ορδεm 
δε χλασσιφιχαο. 
19.6 Ο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ηοmολογαδο πελα ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ϑΑΤΑ⊆/ΓΟ, πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο 
Μυνιχπιο δε ϑατα ε διϖυλγαδο να ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ. 
19.7 Α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ϑΑΤΑ⊆/ΓΟ ε ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ θυαισθυερ χυρσοσ, τεξτοσ, αποστιλασ ε 
ουτρασ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο νο θυε τανγε αο χοντεδο προγραm〈τιχο. 
19.8 Α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ϑΑΤΑ⊆/ΓΟ ε ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο αρχαρο χοm θυαισθυερ δεσπεσασ δε δεσλοχαmεντο δε 
χανδιδατοσ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα οβϕετιϖα, περχια mδιχα, εντρεγα δε δοχυmεντοσ ε/ου mυδανα δε χανδιδατο παρα α ινϖεστιδυρα 
νο χαργο. 
19.9 Αχαρρεταρ〈 α ελιmιναο συm〈ρια δο χανδιδατο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ, α βυρλα ου α 
τεντατιϖα δε βυρλα α θυαισθυερ δασ νορmασ εστιπυλαδασ νεστε εδιταλ, γαραντιδο ο διρειτο δο χοντραδιτ⌠ριο ε δα αmπλα δεφεσα. 
19.10 Ο χανδιδατο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο νο πρεσεντε Χονχυρσο Πβλιχο, θυανδο νοmεαδο δεϖερ〈 συβmετερ−σε α αϖαλιαο mδιχα 
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πρ−αδmισσιοναλ, βεm χοmο απρεσενταρ−σε mυνιδο δοσ δοχυmεντοσ σολιχιταδοσ. Α ποσσε δο χανδιδατο δεπενδερ〈 δα αϖαλιαο mδιχα ε 
α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νεστε συβιτεm ιmπλιχαρ〈 εm ιmπεδιmεντο αο ατο δε ποσσε, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο ϖιγεντε.  
19.10.1 Α αϖαλιαο mδιχα πρ−αδmισσιοναλ mενχιοναδα νο συβιτεm αντεριορ  οβριγατ⌠ρια, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο ϖιγεντε. 
19.11 Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ εm χονϕυντο χοm α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ϑΑΤΑ⊆/ΓΟ. 
19.12 Λεγισλα⌡εσ χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε εδιταλ, βεm χοmο αλτερα⌡εσ εm δισποσιτιϖοσ λεγαισ ε 
νορmατιϖοσ α ελε ποστεριορεσ, νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο να προϖα δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
19.13 ⊃ φαχυλταδο α θυαλθυερ χιδαδο απρεσενταρ σολιχιταο δε ιmπυγναο, δε φορmα φυνδαmενταδα, αο πρεσεντε εδιταλ, εm ατ 5 
(χινχο) διασ δε συα πυβλιχαο. 
19.13.1 Παρα φορmαλιζαρ ο πεδιδο δε ιmπυγναο δεϖερ〈 σερ ενϖιαδα mενσαγεm ελετρνιχα παρα χοντατο≅θυαδριξ.οργ.βρ χοντενδο α 
ινδιχαο δο ιτεm/συβιτεm θυε σερ〈 οβϕετο δε ιmπυγναο. 
19.14 Θυαισθυερ αλτερα⌡εσ νασ ρεγρασ εσταβελεχιδασ νεστε εδιταλ σοmεντε ποδερο σερ φειτασ πορ mειο δε ουτρο εδιταλ. 
 

ςινχιυσ δε Χεχλιο Λυζ 
Πρεφειτο 
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ΑΝΕΞΟ Ι 
ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ Ε ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ 

 
1 DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ ΙΝΧΟΜΠΛΕΤΟ 
1.1 ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΗΙΓΙΕΝΕ Ε ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο (ΧDΙΓΟ 100) 
α) Ρεθυισιτοσ: Ηιστ⌠ριχο εσχολαρ δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ φυνδαmενταλ ινχοmπλετο (4♠ σριε), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ).  
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Εξερχερ ατιϖιδαδεσ δε αποιο, πρεπαρανδο ε σερϖινδο λανχηεσ ε ρεφει⌡εσ, λιmπανδο ε αρρυmανδο ασ 
δεπενδνχιασ δα 〈ρεα δε τραβαληο εm ατενδιmεντο ◊σ νεχεσσιδαδεσ δασ υνιδαδεσ δο Μυνιχπιο, εm εσπεχιαλ ασ εσχολαρεσ. 
 
1.2 ΟΠΕΡΑDΟΡ DΕ ΜℑΘΥΙΝΑΣ ΛΕςΕΣ (ΧDΙΓΟ 101) 
α) Ρεθυισιτοσ: Ηιστ⌠ριχο εσχολαρ δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ φυνδαmενταλ ινχοmπλετο (4♠ σριε), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Εξπερινχια προφισσιοναλ να 〈ρεα δε 1 (υm) ανο. 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Οπεραρ τρατορ δε πεθυενο πορτε, εξεχυτανδο ασ ταρεφασ περτινεντεσ α υτιλιζαο δοσ mεσmοσ να 〈ρεα υρβανα 
ε ρυραλ, ϖιστοριαρ ο ϖεχυλο ε ζελαρ πελα mανυτενο, ρεχολη−λοσ ◊ γαραγεm ασσιm θυε ασ ταρεφασ φορεm χονχλυδασ. 
 
1.3 ΟΠΕΡΑDΟΡ DΕ ΜℑΘΥΙΝΑΣ ΠΕΣΑDΑΣ (ΧDΙΓΟ 102) 
α) Ρεθυισιτοσ: Ηιστ⌠ριχο εσχολαρ δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ φυνδαmενταλ ινχοmπλετο (4♠ σριε), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Εξπερινχια προφισσιοναλ να 〈ρεα δε 2 (δοισ) ανοσ. 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Οπεραρ mοτονιϖελαδορασ ε mαθυιν〈ριοσ πεσαδοσ εm γεραλ, εξεχυταρ τοδασ ασ ταρεφασ περτινεντεσ ◊ υτιλιζαο 
δε ταισ εθυιπαmεντοσ, σεϕα να 〈ρεα υρβανα, σεϕα να ρυραλ, ϖιστοριαρ ο ϖεχυλο ε ζελανδο πελα mανυτενο, ρεχολη−λοσ ◊ γαραγεm ασσιm 
θυε ασ ταρεφασ φορεm χονχλυδασ. 
 
2 DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 
2.1 ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ ΕDΥΧΑΤΙςΑΣ (ΧDΙΓΟ 200) 
α) Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ).  
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Εξερχε ατιϖιδαδεσ δε αποιο, πρεπαρανδο ε σερϖινδο λανχηεσ ε ρεφει⌡εσ, λαϖανδο ε πασσανδο ρουπασ, 
λιmπανδο ε αρρυmανδο ασ δεπενδνχιασ δα 〈ρεα δε τραβαληο εm ατενδιmεντο ◊σ νεχεσσιδαδεσ δασ υνιδαδεσ εσχολαρεσ, ατιϖιδαδεσ δε 
αποιο, νο χυιδαδο ε τρατο χοm ασ χριανασ, ταισ χοmο βανηο, αλιmενταο ε ατιϖιδαδεσ διϖερσασ, δεσεmπενηαρ ατριβυι⌡εσ δε αποιο αο 
ενσινο, υτιλιζανδο mτοδοσ ε τχνιχασ αδεθυαδασ αο προχεσσο δε απρενδιζαγεm ε ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ; παρτιχιπαρ δε ατιϖιδαδεσ 
πεδαγ⌠γιχασ ε αδmινιστρατιϖασ προmοϖιδασ πελα ινστιτυιο, βεm χοmο δε ενχοντροσ, ρευνι⌡εσ, τρειναmεντοσ, σεmιν〈ριοσ, 
δεσεmπενηανδο τοδασ ασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο δεσενϖολϖιmεντο ιντεγραλ δασ χριανασ, προmοϖενδο εδυχαο, λαζερ ε ρεχρεαο 
πσιχοπεδαγ⌠γιχα δα χλιεντελα; εξερχερ ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ ϕυντο ◊ σεχρεταρια δε εδυχαο. 
 
2.2 ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ (ΧDΙΓΟ 201) 
α) Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο δο προϕετο Πολτιχο−Πεδαγ⌠γιχο δο εσταβελεχιmεντο δε ενσινο; Χυmπριρ α λεγισλαο 
εm ϖιγορ, ασ ινστρυ⌡εσ νορmατιϖασ, πορταριασ ε ρεσολυ⌡εσ εmαναδασ δα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; Ρεχεβερ, ρεδιγιρ ε εξπεδιρ α 
χορρεσπονδνχια θυε ληε φορ χονφιαδα; Οργανιζαρ ε mαντερ ατυαλιζαδοσ α χολετνεα δε λεγισλαο, ρεσολυ⌡εσ, ινστρυ⌡εσ νορmατιϖασ, 
οφχιοσ ε δεmαισ δοχυmεντοσ; Εφετιϖαρ ασ ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ ρεφερεντεσ ◊ mατρχυλα, τρανσφερνχια ε χαδαστρο δε σερϖιδορεσ; 
Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ ε προχεσσοσ δε ορδεm αδmινιστρατιϖα α σερεm ενχαmινηαδοσ ◊σ αυτοριδαδεσ χοmπετεντεσ; Ενχαmινηαρ ◊ διρεο, εm 
τεmπο η〈βιλ, τοδοσ οσ δοχυmεντοσ θυε δεϖεm σερ ασσιναδοσ; Οργανιζαρ ε mαντερ ατυαλιζαδο ο αρθυιϖο εσχολαρ ατιϖο ε χονσερϖαρ ο 
ινατιϖο, δε φορmα α περmιτιρ, εm θυαλθυερ ποχα, α ϖεριφιχαο δα ιδεντιδαδε ε δα ρεγυλαριδαδε δα ϖιδα εσχολαρ δο αλυνο ε δα 
αυτεντιχιδαδε δοσ δοχυmεντοσ εσχολαρεσ; Ρεσπονσαβιλιζαρ−σε πελα γυαρδα ε εξπεδιο δα δοχυmενταο εσχολαρ δο αλυνο, ρεσπονδενδο 
πορ θυαλθυερ ιρρεγυλαριδαδε; Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ρεγιστροσ εσχολαρεσ δοσ αλυνοσ νο σιστεmα ινφορmατιζαδο; Οργανιζαρ ε mαντερ 
ατυαλιζαδο ο αρθυιϖο χοm οσ ατοσ οφιχιαισ δα ϖιδα λεγαλ δα εσχολα, ρεφερεντεσ ◊ συα εστρυτυρα ε φυνχιοναmεντο; Ατενδερ α χοmυνιδαδε 
εσχολαρ, να 〈ρεα δε συα χοmπετνχια, πρεστανδο ινφορmα⌡εσ ε οριεντα⌡εσ σοβρε α λεγισλαο ϖιγεντε ε α οργανιζαο ε φυνχιοναmεντο 
δεστε εσταβελεχιmεντο δε ενσινο, χονφορmε δισποσι⌡εσ δο Ρεγιmεντο Εσχολαρ; Ζελαρ πελο υσο αδεθυαδο ε χονσερϖαο δοσ mατεριαισ ε 
εθυιπαmεντοσ δα σεχρεταρια; Οριενταρ οσ προφεσσορεσ θυαντο αο πραζο δε εντρεγα δο Dι〈ριο δε Χλασσε χοm οσ ρεσυλταδοσ δα φρεθυνχια ε 
δο απροϖειταmεντο εσχολαρ δοσ αλυνοσ; Χυmπριρ ασ οβριγα⌡εσ ινερεντεσ ◊σ ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ δα σεχρεταρια, θυαντο αο ρεγιστρο 
εσχολαρ δο αλυνο ρεφερεντε ◊ δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια, δε αδαπταο, απροϖειταmεντο δε εστυδοσ, προγρεσσο παρχιαλ, 
χλασσιφιχαο, ρεχλασσιφιχαο ε ρεγυλαριζαο δε ϖιδα εσχολαρ; Οργανιζαρ ο λιϖρο−ποντο δε προφεσσορεσ ε δεmαισ σερϖιδορεσ; Παρτιχιπαρ δε 
εϖεντοσ, χυρσοσ, ρευνι⌡εσ, σεmπρε θυε χονϖοχαδο, ου πορ ινιχιατιϖα πρ⌠πρια, δεσδε θυε αυτοριζαδο πελα διρεο, ϖισανδο αο 
απριmοραmεντο προφισσιοναλ δε συα φυνο; Φορνεχερ δαδοσ εστατστιχοσ ινερεντεσ ◊σ ατιϖιδαδεσ δα σεχρεταρια εσχολαρ, θυανδο σολιχιταδο; 
παρτιχιπαρ δα αϖαλιαο ινστιτυχιοναλ, χονφορmε οριεντα⌡εσ δα ΣΜΕ; Ζελαρ πελο σιγιλο δε ινφορmα⌡εσ πεσσοαισ δε αλυνοσ, προφεσσορεσ, 
φυνχιον〈ριοσ ε δασ φαmλιασ; Μαντερ ε προmοϖερ ρελαχιοναmεντο χοοπερατιϖο δε τραβαληο χοm σευσ χολεγασ, χοm αλυνοσ, χοm παισ ε χοm 
οσ δεmαισ σεγmεντοσ δα χοmυνιδαδε εσχολαρ; Παρτιχιπαρ δασ ατριβυι⌡εσ δεχορρεντεσ δο Ρεγιmεντο Εσχολαρ ε εξερχερ ασ εσπεχφιχασ δα 
συα φυνο. 
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2.3 ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ (ΧDΙΓΟ 202) 
α) Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Χυρσο δε χαπαχιταο δε, νο mνιmο, 60 (σεσσεντα) ηορασ, εm σιστεmα οπεραχιοναλ 
(Wινδοωσ) ε παχοτε Οφφιχε (Wορδ, Εξχελ, ΠοωερΠοιντ), βεm χοmο δε mανυτενο εm χοmπυταδορεσ. 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Ατενδερ ε αχοmπανηαρ προφεσσορεσ ε αλυνοσ να εξεχυο δασ ατιϖιδαδεσ νοσ λαβορατ⌠ριοσ; Ζελαρ δε φορmα 
γεραλ πελοσ εθυιπαmεντοσ περιφριχοσ, ινσταλα⌡εσ m⌠ϖεισ δοσ λαβορατ⌠ριοσ; Ρεαλιζαρ ατυαλιζα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα ο βοm φυνχιοναmεντο 
δοσ εθυιπαmεντοσ; Ζελαρ πελα πολτιχα δα Τεχνολογια Εδυχαχιοναλ φαζενδο χοm θυε ελα ποσσα χοντριβυιρ παρα ασ απρενδιζαγενσ 
δεσενϖολϖιδασ να εσχολα; Λιmπαρ αρθυιϖοσ τεmπορ〈ριοσ δοσ χοmπυταδορεσ; Ρεγιστραρ ε χοντρολαρ α ρετιραδα/εmπρστιmοσ δε 
εθυιπαmεντοσ δοσ χοmπυταδορεσ ε ουτροσ, ταισ χοmο: απαρεληο δε σοm, δατα σηοω ε τελ⌡εσ; Χονφεριρ α χαδα φιναλ δε τυρνο ο 
δεσλιγαmεντο δοσ απαρεληοσ (χοmπυταδορεσ ε αρ χονδιχιοναδο) χοmο ταmβm ο φεχηαmεντο δασ πορτασ ε ϕανελασ; Σολιχιταρ συπορτε 
τχνιχο θυανδο ιδεντιφιχαδα α νεχεσσιδαδε δε αλγυm ρεπαρο νοσ εθυιπαmεντοσ; Ρελαταρ αο προφεσσορ ρεγεντε δα τυρmα ε ταmβm α 
εθυιπε γεστορα, θυαλθυερ οχορρνχια χασο ηουϖερ; Γερενχιαρ αmβιεντεσ ϖιρτυαισ δε απρενδιζαγενσ (βλογσ, σιτεσ ε ουτροσ) υτιλιζαδοσ πελα 
εσχολα νοσ προχεσσοσ δε απρενδιζαγεm; Εφετυαρ ρεσερϖασ ε αγενδαmεντοσ δε ηορ〈ριοσ δοσ υσυ〈ριοσ δο λαβορατ⌠ριο; Χυmπριρ 
ιντεγραλmεντε συα χαργα ηορ〈ρια δε τραβαληο; Χοντριβυιρ παρα α οργανιζαο δο τεmπο δεστιναδο α υτιλιζαο δο λαβορατ⌠ριο χοm ο 
ιντυιτο δε διναmιζαρ ο αχεσσο; Μαντερ σεmπρε ατυαλιζαδο σευ χαδερνο δε ρεγιστρο χοm ο χοντεδο τραβαληαδο δε χαδα τυρmα ατενδιδα; 
Παρτιχιπαρ δασ ατιϖιδαδεσ χϖιχασ, χυλτυραισ ε εδυχατιϖασ εm θυε α εσχολα τιϖερ ενϖολϖιδα; Οργανιζαρ ε ζελαρ πελα λιmπεζα δοσ 
εθυιπαmεντοσ δο λαβορατ⌠ριο ε πελο χονϕυντο δε εθυιπαmεντοσ περιφριχοσ, ινσταλα⌡εσ ε m⌠ϖεισ δο λαβορατ⌠ριο δε ινφορm〈τιχα; 
Παρτιχιπαρ δε ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ δετερmιναδασ πελο συπεριορ ιmεδιατο.  
 
2.4 ΜΟΝΙΤΟΡ ΣΟΧΙΑΛ (ΧDΙΓΟ 203) 
α) Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Dεσενϖολϖε ατιϖιδαδεσ δε χυιδαδο ε ασσιστνχια α χριανασ, αδολεσχεντεσ, αδυλτοσ, ιδοσοσ ε πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια, ινδιϖιδυαλ ου χολετιϖα; Αχοmπανηανδο σευ προχεσσο δε δεσενϖολϖιmεντο ε οριεντανδο εm ατιϖιδαδεσ δι〈ριασ δε βεm−εσταρ, 
σαδε, αλιmενταο, ηιγιενε πεσσοαλ, εδυχαο, χυλτυρα, ρεχρεαο, λαζερ ε ρελαχιοναmεντο ιντερπεσσοαλ; Αχοmπανηα ε συπερϖισιονα 
χριανασ ε αδολεσχεντεσ εm Χασασ δε Αχοληιmεντο, ε δεmαισ προγραmασ, προϕετοσ ε σερϖιοσ σοχιαισ οφερταδοσ εm διφερεντεσ εσπαοσ νο 
mυνιχπιο; Παρτιχιπα δε ρευνι⌡εσ δε γρυποσ ε φαmλιασ; Αχοmπανηα ε συπερϖισιονα αδυλτο, ιδοσο ε πεσσοασ χοm δεφιχινχια νασ 
ρεσιδνχιασ τεραπυτιχασ, ε δεmαισ προγραmασ ε σερϖιοσ δε σαδε οφερταδοσ εm διφερεντεσ εσπαοσ νο mυνιχπιο; Ατυα να ρεχεπο ε νο 
αποιο α υσυ〈ριοσ δε υνιδαδεσ δε αχοληιmεντο, σεϕαm χριανασ, ϕοϖενσ, αδυλτοσ ου ιδοσοσ, προmοϖενδο α αυτονοmια, παρτιχιπαο σοχιαλ ε 
αυτοεστιmα δοσ υσυ〈ριοσ; Dεσενϖολϖε ατιϖιδαδεσ δε χυιδαδοσ β〈σιχοσ εσσενχιαισ, αποιανδο ε mονιτορανδο οσ υσυ〈ριοσ νασ ατιϖιδαδεσ δε 
ηιγιενε, οργανιζαο, αλιmενταο ε λαζερ; Αχοmπανηα οσ υσυ〈ριοσ νοσ σερϖιοσ δε σαδε, εδυχαο, εντρε ουτροσ, ρεθυεριδοσ νο 
χοτιδιανο; Αδmινιστρα mεδιχαο πορ ϖια οραλ ου τ⌠πιχα, mεδιαντε πρεσχριο δο προφισσιοναλ δε σαδε λεγαλmεντε ηαβιλιταδο; 
Dεσενϖολϖε ατιϖιδαδεσ ρεχρεατιϖασ ε λδιχασ ε αχοmπανηα οσ υσυ〈ριοσ εm ατιϖιδαδεσ εξτερνασ; Εξεχυτα ουτρασ ατιϖιδαδεσ θυε, πορ συα 
νατυρεζα, εστεϕαm ινσεριδασ νο mβιτο δασ ατριβυι⌡εσ περτινεντεσ αο χαργο ε 〈ρεα. 
 
2.5 ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ ΑΠΟΙΟ (ΧDΙΓΟ 204) 
α) Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Αχοmπανηαρ, αυξιλιαρ ε οριενταρ οσ αλυνοσ νασ Ατιϖιδαδεσ δε ςιδα Dι〈ρια χοmο: ηιγιενε, αλιmενταο ε 
λοχοmοο, ινδιϖιδυαλιζαδο αοσ εστυδαντεσ θυε νο ρεαλιζαm εσσασ ατιϖιδαδεσ χοm ινδεπενδνχια, χονφορmε ασ εσπεχιφιχιδαδεσ 
απρεσενταδασ πελο mεσmο, ρελαχιονανδο−ασ ◊ συα χονδιο δε φυνχιοναλιδαδε ε νο ◊ χονδιο δε δεφιχινχια; Ατυαρ δε φορmα 
αρτιχυλαδα χοm οσ προφεσσορεσ δα Εδυχαο Εσπεχιαλ, δα σαλα δε αυλα χοmυm, δα Σαλα δε Ρεχυρσοσ Μυλτιφυνχιοναισ, εντρε ουτροσ 
προφισσιοναισ νο χοντεξτο δα εσχολα; Αυξιλιαρ ο προφεσσορ να ρεαλιζαο δασ ατιϖιδαδεσ ϕυντο α τοδοσ οσ αλυνοσ ορα οφερεχενδο συπορτε ◊ 
τυρmα παρα θυε ο προφεσσορ ρεαλιζε ατιϖιδαδεσ χοm οσ αλυνοσ πορταδορεσ δε νεχεσσιδαδεσ εσπεχιαισ, ορα αποιανδο οσ αλυνοσ χοm 
δεφιχινχια να ρεαλιζαο δασ ατιϖιδαδεσ πλανεϕαδασ πελο προφεσσορ ρεγεντε; Dαρ συγεστ⌡εσ αο προφεσσορ ρεγεντε παρα α ελαβοραο ε 
εξεχυο δο πλανεϕαmεντο ε mατεριαλ διδ〈τιχο; Χοοπεραρ χοm ο προφεσσορ να οβσερϖαο δοσ αλυνοσ χοm δεφιχινχια παρα ο 
πρεενχηιmεντο δα φιχηα δε αϖαλιαο πεδαγ⌠γιχα; Προϖιδενχιαρ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ αο ατενδιmεντο δοσ αλυνοσ νασ ατιϖιδαδεσ δε 
ροτινα; Παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ οφερεχιδασ πελα υνιδαδε εσχολαρ ε Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; Παρτιχιπαρ δασ 
ρευνι⌡εσ χοm οσ παισ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο, παρα α προmοο δε α⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ ροτινα νασ υνιδαδεσ δε ενσινο; Ρεσπειταρ α 
σινγυλαριδαδε ε παρτιχυλαριδαδε δο εδυχανδο, βεm χοmο χριαρ σιτυα⌡εσ θυε ελεϖαm α αυτοεστιmα δοσ αλυνοσ, τρατανδο−οσ χοm 
αφετιϖιδαδε ε φορταλεχενδο ο ϖνχυλο χοm ο mεσmο; Παρτιχιπαρ ιντεγραλmεντε δα ελαβοραο/ρεεστρυτυραο δο προϕετο πολτιχο 
πεδαγ⌠γιχο δα υνιδαδε εσχολαρ ε χολαβοραρ χοm ασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα εσχολα χοm α φαmλια ε χοmυνιδαδε; Εξεχυταρ ουτρασ 
ατριβυι⌡εσ, χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, χονφορmε δεmανδα ε/ου α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο. 
 
3 DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ/Τ⊃ΧΝΙΧΟ 
3.1 ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΣΑ∨DΕ ΒΥΧΑΛ (ΧDΙΓΟ 300) 
α) Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Χυρσο δε φορmαο δε Αυξιλιαρ δε Σαδε Βυχαλ. Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο Χονσεληο 
Ρεγιοναλ δε Οδοντολογια (ΧΡΟ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Οργανιζαρ ε εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε ηιγιενε βυχαλ; προχεσσαρ φιλmε ραδιογρ〈φιχο; πρεπαραρ ο παχιεντε παρα ο 
ατενδιmεντο; αυξιλιαρ ε ινστρυmενταρ οσ προφισσιοναισ νασ ιντερϖεν⌡εσ χλνιχασ, ινχλυσιϖε εm αmβιεντεσ ηοσπιταλαρεσ; mανιπυλαρ 
mατεριαισ δε υσο οδοντολ⌠γιχο; σελεχιοναρ mολδειρασ; πρεπαραρ mοδελοσ εm γεσσο; ρεγιστραρ δαδοσ ε παρτιχιπαρ δε αν〈λισε δασ 
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ινφορmα⌡εσ ρελαχιοναδασ αο χοντρολε αδmινιστρατιϖο εm σαδε βυχαλ; εξεχυταρ λιmπεζα, ασσεπσια, δεσινφεχο ε εστεριλιζαο δε 
ινστρυmενταλ, εθυιπαmεντοσ οδοντολ⌠γιχοσ ε δο αmβιεντε δε τραβαληο; ρεαλιζαρ αχοληιmεντο δο παχιεντε εm σερϖιοσ δε σαδε βυχαλ; 
απλιχαρ mεδιδασ δε βιοσσεγυρανα νο αρmαζεναmεντο, τρανσπορτε, mανυσειο ε δεσχαρτε δε προδυτοσ ε ρεσδυοσ οδοντολ⌠γιχοσ; 
δεσενϖολϖερ α⌡εσ δε προmοο δα σαδε, πρεϖενο δε ρισχοσ αmβιενταισ ε σανιτ〈ριοσ; αδοταρ mεδιδασ δε βιοσσεγυρανα ϖισανδο ο 
χοντρολε δε ινφεχο. 
 
3.2 Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΕ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ (ΧDΙΓΟ 301) 
α) Ρεθυισιτοσ: Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ mδιο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Χυρσο δε φορmαο δε Τχνιχο δε Ενφερmαγεm. Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο Χονσεληο 
Ρεγιοναλ δε Ενφερmαγεm (ΧΟΡΕΝ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Αυξιλιαρ νο ατενδιmεντο α παχιεντεσ νασ υνιδαδεσ δε σαδε πβλιχα σοβ α συπερϖισο ε οριενταο δο 
mδιχο, ε ενφερmειρο; χυmπριρ ου φαζερ χυmπριρ πρεσχρι⌡εσ mδιχασ ε αυξιλιαρ εm ιντερϖεν⌡εσ χιρργιχασ; εστεριλιζαρ ε χονσερϖαρ ο 
ινστρυmενταλ mδιχο; οβσερϖαρ ε ρεγιστραρ σιντοmασ ε σιναισ ϖιταισ απρεσενταδοσ πελοσ παχιεντεσ παρα ρεχονηεχιmεντο δε αυτοριδαδε 
συπεριορ; παρτιχιπαρ δα πρεπαραο ε ασσιστνχια α παχιεντεσ νο περοδο πρ ε π⌠σ οπερατ⌠ριο νοσ τραβαληοσ δε οβστετρχια ε αινδα εm 
εξαmεσ εσπεχιαλιζαδοσ; παρτιχιπαρ δε προγραmασ δε απριmοραmεντο προφισσιοναλ; οργανιζαρ ε χοντρολαρ ο αρθυιϖο mδιχο; δεσεmπενηαρ 
ουτρασ ταρεφασ σεmεληαντεσ. 
 
4 DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 
4.1 ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ (ΧDΙΓΟ 400) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm θυαλθυερ 〈ρεα δε φορmαο, 
φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ).  
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Πλανεϕαρ, χοορδεναρ, συπερϖισιοναρ ε εξεχυταρ ταρεφασ περτινεντεσ < ασσυντοσ αδmινιστρατιϖοσ δα γεστο 
πβλιχα; Ελαβοραρ, αναλισαρ ε πρεσταρ ασσιστνχια τχνιχα θυαντο α παρεχερεσ, ινφορmα⌡εσ, ρελατ⌠ριοσ, εστυδοσ, διαγν⌠στιχο ε ουτροσ 
δοχυmεντοσ δε νατυρεζα αδmινιστρατιϖα δα γεστο πβλιχα; Dεσενϖολϖερ τραβαληοσ δε νατυρεζα τχνιχα, ρελαχιοναδοσ αο γερενχιαmεντο 
δε πορτφ⌠λιο, προγραmασ ε προϕετοσ; Dεσενϖολϖερ τραβαληοσ δε νατυρεζα τχνιχα, ρελαχιοναδοσ αο γερενχιαmεντο δε προχεσσοσ; Ελαβοραρ ε 
ιντερπρεταρ φλυξογραmασ, οργανογραmασ, εσθυεmασ, ταβελασ, γρ〈φιχοσ ε ουτροσ ινστρυmεντοσ; Ελαβοραρ ε ατυαλιζαρ νορmασ ε 
προχεδιmεντοσ δε χυνηο δε φυνχιοναλιδαδε δα γεστο πβλιχα εm γεραλ; Αυξιλιαρ να ιmπλεmενταο δε mοδελοσ δε γεστο, θυε πριmεm 
πελα θυαλιδαδε νοσ σερϖιοσ ε νο ατενδιmεντο < ποπυλαο; Ελαβοραρ προϕετοσ θυε χοντεmπλεm εστρατγιασ δε γεστο πβλιχα, προπονδο 
αλτερνατιϖασ ε διmενσιονανδο ρισχοσ παρα οτιmιζαο δε ρεσυλταδοσ; Χονηεχερ ε υτιλιζαρ τεοριασ χοντ〈βεισ, φινανχειρασ ε οραmεντ〈ριασ, 
δε mοδο α mινιmιζαρ οσ ρισχοσ εχονmιχοσ ε προmοϖερ ο δεσενϖολϖιmεντο δα γεστο πβλιχα; Ελαβοραρ, χονφορmε νορmα παδρο, 
δοχυmεντοσ οφιχιαισ ε εσπεχφιχοσ; Υτιλιζαρ σοφτωαρεσ δε γεστο, σιστεmασ οπεραχιοναισ ε απλιχατιϖοσ δε εσχριτ⌠ριο, ταισ χοmο, εδιτορεσ δε 
τεξτο, πλανιληασ ελετρνιχασ ε σιστεmασ δε απρεσενταο; Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ < 〈ρεα δε ατυαο δε αχορδο χοm ασ λεισ ε 
νορmατιϖασ ρελατιϖασ < χοmπετνχια δα υνιδαδε ονδε φορ λοταδο; Εξεχυταρ, σοβ δετερmιναο συπεριορ, οσ τρmιτεσ νεχεσσ〈ριοσ παρα 
λιχιτα⌡εσ ε χοmπρασ, οβσερϖανδο α λεγισλαο ϖιγεντε; Ρεγιστραρ α τραmιταο δε παπισ ε δοχυmεντοσ, πρεστανδο ινφορmα⌡εσ ε 
οριεντα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ ◊ εφιχαζ σολυο δασ δεmανδασ σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε; Ρεδιγιρ τεξτοσ, δοχυmεντοσ, οφχιοσ ε ουτροσ 
εξπεδιεντεσ δα γεστο πβλιχα, σεmπρε θυε σολιχιταδο, οβσερϖανδο ασ τχνιχασ δε ρεδαο οφιχιαλ; Αναλισαρ ε χορριγιρ δοχυmεντοσ 
ελαβοραδοσ ιντερναmεντε δανδο συπορτε νασ ρεσπεχτιϖασ θυεστ⌡εσ α τοδοσ οσ σετορεσ δα γεστο πβλιχα; Ρεχεπχιοναρ δοχυmεντοσ 
δανδο οσ ενχαmινηαmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ, χοληενδο ασσινατυρασ ε ρεπασσανδο ινφορmα⌡εσ ου δοχυmεντοσ δε ιντερεσσε δα γεστο 
πβλιχα; Ιντερmεδιαρ ε εmπενηαρ−σε να βυσχα δο ατενδιmεντο δασ σολιχιτα⌡εσ θυε ληε φορεm εφετυαδασ, οβσερϖαδοσ, εm χαδα χασο, οσ 
πρινχπιοσ θυε νορτειαm α αδmινιστραο πβλιχα; Ελαβοραρ παυτασ εm γεραλ, ατασ δε ρευνι⌡εσ, αυδινχιασ ε χονγνερεσ; Dεσεmπενηαρ 
ατιϖιδαδεσ ε πρεσταρ αποιο αδmινιστρατιϖο ασ υνιδαδεσ δα γεστο πβλιχα; Ρεχεπχιοναρ ασ ινφορmα⌡εσ δασ διϖερσασ υνιδαδεσ 
αδmινιστρατιϖασ δα γεστο πβλιχα ε ενχαmινηαρ ρετορνο, ρεσποστασ ου σολυ⌡εσ αοσ mυνχιπεσ ε εντιδαδεσ ρεθυισιταντεσ εm γεραλ, 
οβσερϖανδο ο πραζο λεγαλ; Πρεζαρ πελο σιγιλο δασ ινφορmα⌡εσ θυε αδmινιστρα; Dεσενϖολϖιmεντο δε πεσθυισα δε σατισφαο ιντερνα; 
Dεσενϖολϖερ τραβαληοσ δε νατυρεζα τχνιχα, ρελαχιοναδοσ α γεστο δε πεσσοασ; Αναλισαρ ε ιντερπρεταρ γρ〈φιχο γερενχιαισ παρα τοmαδασ δε 
δεχισ⌡εσ; Υτιλιζαρ σοφτωαρεσ δε γεστο, σιστεmασ οπεραχιοναισ ε απλιχατιϖοσ δε εσχριτ⌠ριο, ταισ χοmο, εδιτορεσ δε τεξτο, πλανιληασ 
ελετρνιχασ ε σιστεmασ δε απρεσενταο; Πλανεϕαρ, εξεχυταρ, αχοmπανηαρ ε αϖαλιαρ α⌡εσ δε δεσενϖολϖιmεντο δο σερϖιδορ, ινχλυινδο 
προγραmασ δε εδυχαο περmανεντε; Dαρ συπορτε α προχεσσοσ ινστιτυχιοναισ ρελατιϖοσ ◊ γεστο δε δεσεmπενηο ε δε χοmπετνχιασ, 
ϖισανδο mαιορ προδυτιϖιδαδε, ρεαλιζαο πεσσοαλ ε θυαλιδαδε δε ϖιδα νο τραβαληο; Εξερχερ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ α mυδανασ δε 
προχεσσοσ δε τραβαληο ε οργανιζαχιοναισ; Πλανεϕαρ, ινστρυmενταρ ε αϖαλιαρ α εφιχ〈χια δοσ προχεσσοσ τχνιχοσ δε γεστο δο τραβαληο; 
Ρεαλιζαρ προχεσσοσ δε ρεχρυταmεντο ε σελεο; Εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ ◊ αδmινιστραο δε πεσσοαλ, ταισ χοmο, αχοmπανηαmεντο 
δα ατυαλιζαο δε βανχοσ δε δαδοσ γοϖερναmενταισ, αν〈λισε δε εξονεραο, χονχεσσο δε βενεφχιοσ αδιχιοναισ, γρατιφιχα⌡εσ, λ ιχενασ, 
ρεmο⌡εσ ε αφασταmεντοσ, εντρε ουτροσ; Πλανεϕαρ, εξεχυταρ, χοντρολαρ ε αϖαλιαρ προχεδιmεντοσ δε νορmασ ρελαχιοναδασ αο σιστεmα δε 
γεστο δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ ατραϖσ δε εστυδοσ, πεσθυισασ ε διαγν⌠στιχοσ; Ρεαλιζαρ αν〈λισεσ δε ϖιαβιλιδαδε φινανχειρα δε προϕετοσ; 
Dεσενϖολϖερ τραβαληοσ δε νατυρεζα τχνιχα, ρελαχιοναδοσ α 〈ρεα δε φινανασ ε οραmεντο; Υτιλιζαρ σοφτωαρεσ δε γεστο, σιστεmασ 
οπεραχιοναισ ε απλιχατιϖοσ δε εσχριτ⌠ριο, ταισ χοmο, εδιτορεσ δε τεξτο, πλανιληασ ελετρνιχασ ε σιστεmασ δε απρεσενταο; Ελαβοραρ ε 
αναλισαρ ρελατ⌠ριοσ γερενχιαισ παρα αχοmπανηαmεντο φινανχειρο δασ διϖερσασ 〈ρεασ δα ινστιτυιο; Αυξιλιαρ να ελαβοραο δε οραmεντοσ 
ε αν〈λισε δοσ χυστοσ ρεαισ ξ πρεϖιστοσ νο οραmεντο δε χαδα 〈ρεα; Αυξιλιαρ διρεταmεντε να ελαβοραο δε χεν〈ριοσ ε νο προχεσσο δε 
τοmαδα δε δεχισο δα γερνχια; Απρεσενταρ εστυδοσ οβϕετιϖανδο απερφειοαmεντο δοσ προχεσσοσ ε παδρ⌡εσ δο σιστεmα οραmεντ〈ριο; 
Αυξιλιαρ να ελαβοραο δε λεισ ε δεχρετοσ δοβρε ασσυντοσ εχονmιχοσ ε φινανχειροσ; Ρεαλιζαρ εστυδοσ ρελατιϖοσ α θυαντιφιχαο ε 
φορmυλαο δασ δεσπεσασ πβλιχασ; Οριενταρ τεχνιχαmεντε α ελαβοραο δε προποστασ οραmεντ〈ριασ, βεm χοmο αναλισαρ ε ρεϖισαρ ασ 
προποστασ παρχιαισ δε οραmεντο; Ρεαλιζαρ χοορδεναο σιστεm〈τιχα δασ προποστασ οραmεντ〈ριασ δοσ ⌠ργοσ; Εmιτιρ παρεχερ σοβρε 
θυεστ⌡εσ εχονmιχασ ε φινανχειρασ; Εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ. 
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4.2 ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ (ΧDΙΓΟ 401) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm υmα δασ σεγυιντεσ 〈ρεασ: 
Βαχηαρελ εm Αγρονοmια, Χινχιασ Βιολ⌠γιχασ, Ενγενηαρια Αmβιενταλ, Ενγενηαρια Φλορεσταλ, Ενγενηαρια Σανιτ〈ρια, Γεογραφια; ου 
Τεχν⌠λογο εm Σανεαmεντο Αmβιενταλ, Τεχν⌠λογο εm Γεστο Αmβιενταλ, ου δεmαισ 〈ρεασ αφινσ, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε οβσερϖαδοσ ασ ατριβυι⌡εσ ινερεντεσ αο χαργο χοντιδασ εm σευ δεσχριτιϖο. 
Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο φισχαλιζαδορ δα προφισσο. 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Ρεαλιζαρ ατενδιmεντο τχνιχο αο πβλιχο, οριεντανδο σοβρε οσ προχεδιmεντοσ τχνιχοσ ρελατιϖοσ αο 
λιχενχιαmεντο αmβιενταλ; Ρεαλιζαρ χαταλογαο, οργανιζαο, προδυο δε mατεριαλ αυδιοϖισυαλ, αρθυιϖαmεντο ε χονσερϖαο δε αχερϖοσ 
τχνιχοσ; Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ ε λογστιχασ δε αποιο; Αναλισαρ προχεσσοσ ου προχεδιmεντοσ, σοβ οσ ασπεχτοσ τχνιχοσ; 
εmισσο δε παρεχερεσ τχνιχοσ σοβρε αχορδοσ, χοντρατοσ, χονϖνιοσ, απλιχαο δε νορmασ αmβιενταισ ε ουτροσ δοχυmεντοσ 
εθυιϖαλεντεσ; Ελαβοραρ mινυτα δε δοχυmεντοσ, οργανιζαο, χονσολιδαο ε ατυαλιζαο δε νορmασ, ϕυρισπρυδνχια ε προδυο δε ουτροσ 
mατεριαισ σιmιλαρεσ δε ιντερεσσε δο σερϖιο; Ελαβοραρ, χοορδεναρ, εξεχυταρ ε χοντρολαρ οσ προϕετοσ να 〈ρεα αmβιενταλ; πορ mειο δε 
πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, διρεο, εξεχυο, ε χοντρολε δε α⌡εσ, προϕετοσ ε προγραmασ δε προmοο δα 〈ρεα αmβιενταλ; Ρεαλιζαο 
δε αυδινχιασ ε περχιασ αmβιενταισ; πρεσταο δε συπορτε ε αποιο εσπεχιαλιζαδο; Οριενταρ ε χοντρολαρ προχεσσοσ ϖολταδοσ ◊σ 〈ρεασ δε 
χονσερϖαο, πεσθυισα, προτεο ε δεφεσα αmβιενταλ; Αυξιλιαρ να φορmυλαο δασ πολτιχασ πβλιχασ mυνιχιπαισ δε mειο αmβιεντε ε δοσ 
ρεχυρσοσ ηδριχοσ; mεληορια δα θυαλιδαδε αmβιενταλ ε υσο συστεντ〈ϖελ δοσ ρεχυρσοσ νατυραισ; εστυδο ιντεγραδο δε βαχιασ ηιδρογρ〈φιχασ; 
λιχενχιαmεντο δε ατιϖιδαδεσ εχονmιχασ; α⌡εσ δε ζονεαmεντο; νορmατιζαο δοσ παδρ⌡εσ δε θυαλιδαδε ε δε εmισσο δε πολυεντεσ; 
Εmιτιρ ρελατ⌠ριοσ τχνιχοσ σοβρε δανοσ αmβιενταισ, διmενσιονανδο−οσ ε προπονδο σολυ⌡εσ τχνιχασ; Οριενταρ ε χοντρολαρ α⌡εσ, 
προϕετοσ ε προγραmασ δε προmοο δα 〈ρεα αmβιενταλ, εσπεχιαλmεντε ασ ρελαχιοναδασ χοm εδυχαο αmβιενταλ, προmοϖερ τρειναmεντο 
δε χαπαχιταο ϖολταδο αο χοντρολε αmβιενταλ; Αναλισαρ ινστρυmεντοσ δε γεστο αmβιενταλ ε πλανεϕαmεντο αmβιενταλ; Εmιτιρ λαυδο 
τχνιχο θυαντο αο λιχενχιαmεντο δε οβρασ ε ατιϖιδαδεσ χονσιδεραδασ εφετιϖασ ου ποτενχιαλmεντε πολυιδορασ ου δεγραδαδασ δε mειο 
αmβιεντε; Αναλισαρ προχεσσυαλmεντε οσ ινστρυmεντοσ δε γεστο αmβιενταλ; πλανεϕαmεντο αmβιενταλ; οργανιζαχιοναλ ε εστρατγιχο αφετοσ 
◊ εξεχυο δασ πολτιχασ ναχιοναισ, εσταδυαισ ε mυνιχιπαισ δε mειο αmβιεντε φορmυλαδασ νο mβιτο δα υνιο, Εσταδο ε Μυνιχπιο, εm 
εσπεχιαλ ασ θυε σε ρελαχιονεm χοm ασ σεγυιντεσ ατιϖιδαδεσ: α) Ρεγυλαο, χοντρολε, λιχενχιαmεντο; β) Μονιτοραmεντο αmβιενταλ; χ) 
Γεστο, προτεο ε χοντρολε δα θυαλιδαδε αmβιενταλ; δ) Ορδεναmεντο δοσ ρεχυρσοσ ηδριχοσ, φλορεσταισ ε πεσθυειροσ; ε) Χονσερϖαο δοσ 
εχοσσιστεmασ ε δασ εσπχιεσ νελεσ ινσεριδασ, ινχλυινδο σευ mανεϕο ε προτεο; ε φ) Εστιmυλο ε διφυσο δε τεχνολογιασ, ινφορmαο ε 
εδυχαο αmβιενταλ. 
 
4.3 ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο (ΧDΙΓΟ 402) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Αν〈λισε δε Σιστεmασ, Χινχιασ δα 
Χοmπυταο ου δεmαισ 〈ρεασ αφινσ, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ).  
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Τερ χονηεχιmεντο αϖαναδο νοσ σιστεmασ οπεραχιοναισ Λινυξ ε Wινδοωσ; Φαζερ Ινσταλαο/mανυτενο δε 
χοmπονεντεσ ιντερνοσ ε εξτερνοσ δε ηαρδωαρε; Φαζερ Ινσταλαο/mανυτενο δε απλιχατιϖοσ ε ουτροσ σοφτωαρεσ; Τερ χονηεχιmεντο 
αϖαναδο νο χονϕυντο δε απλιχατιϖοσ παρα εσχριτ⌠ριο; Dοmνιο δασ φερραmεντασ δε δεσενηο, απρεσενταο, βανχοσ δε δαδοσ ετχ.; Dαρ 
συπορτε α Ρεδε δε Χοmπυταδορεσ; Εξεχυταρ φερραmεντασ ε απλιχατιϖοσ, ταισ χοmο παρα βαχκ−υπ, διαγν⌠στιχο, θυανδο νεχεσσ〈ριο; 
Γερενχιαρ ε ατυαλιζαρ ο ωεβσιτε οφιχιαλ; Ινσταλαρ ε mαντερ σερϖιοσ δε ε− mαιλ ε ωεβ; Εσπεχφιχα: Ελαβοραρ προγραmασ εm πλαταφορmα WΕΒ 
χοm υσο δε βανχο δε δαδοσ; Dοmιναρ λινγυαγεm ΣΘΛ; Ρεαλιζαρ σερϖιοσ νοσ εθυιπαmεντοσ δε ρεδε λοχαλ, χοmο ινσταλαο ε χονφιγυραο 
δε χοmπυταδορεσ ε ατιϖοσ δε ρεδε; Πρεστα συπορτε ◊ 〈ρεα δε δεσενϖολϖιmεντο δε απλιχα⌡εσ, ρεγιστρα οχορρνχιασ, οριεντα υσυ〈ριοσ, 
αχοmπανηα ε ελιmινα φαληασ; Νεγοχια α χοντραταο δε σερϖιοσ ε προδυτοσ, αχοmπανηανδο χοντρατοσ δε mανυτενο δε προγραmασ; 
Πεσθυισαρ ασ σολυ⌡εσ δε τεχνολογια εξιστεντεσ νο mερχαδο; Πρεσταρ συπορτε ◊ 〈ρεα δε δεσενϖολϖιmεντο δε απλιχα⌡εσ δε λτιmο νϖελ 
παρα ασ εθυιπεσ δε αποιο αοσ υσυ〈ριοσ, ρεαλιζαρ α χονφιγυραο ε mανυτενο δα σεγυρανα δε ρεδε; Φαζερ ινσταλαο ε αmπλιαο δα 
ρεδε λοχαλ; Αχοmπανηαρ ο προχεσσο δε χοmπρα δο mατεριαλ νεχεσσ〈ριο παρα mανυτενο δα ρεδε λοχαλ, οριεντανδο ο προχεσσο δε 
χοmπρα ε mαντενδο χοντατο χοm οσ φορνεχεδορεσ δε εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ δε ινφορm〈τιχα; Εξεχυταρ σερϖιοσ νασ m〈θυινασ 
ヮヴｷﾐIｷヮ;ｷゲàS;àヴWSWàﾉﾗI;ﾉがàデ;ｷゲàIﾗﾏﾗぎàｪWヴWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗàSWàSｷゲIﾗゲがàaｷデ;ゲàWàH;Iﾆ┌ヮげゲがàヮ;ヴ;ﾏWデヴｷ┣;N?ﾗàSﾗゲàゲｷゲデWﾏ;ゲがà;デ┌;ﾉｷ┣;N?ﾗàSWà┗ερσ⌡εσ δοσ 
σιστεmασ οπεραχιοναισ ε απλιχατιϖοσ, φαζενδο α απλιχαο δε χορρε⌡εσ ε πατχηεσ νασ ρεδεσ; Dοχυmενταο δε ροτινα ε 
αχοmπανηαmεντο δο δεσεmπενηο δοσ ρεχυρσοσ τχνιχοσ εm υmα ρεδε δε χοmπυταδορεσ; Ιmπλανταρ ε mαντερ ηαρδωαρεσ ε σοφτωαρεσ 
β〈σιχοσ, βεm χοmο δεφινιρ ο χοντρολε δε αχεσσο αοσ ρεχυρσοσ δεντρο δα ρεδε; Γεριρ α σεγυρανα εm ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ; Χοmανδαρ 
εθυιπεσ δε δεσενϖολϖιmεντο ε δε φορνεχεδορεσ, ινχλυινδο οσ οραmεντοσ ε οσ χρονογραmασ, ϖισανδο mεληορ δεσενϖολϖιmεντο ε 
αδεθυαο δασ ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ; Ρεαλιζαρ ασ mανυτεν⌡εσ δοσ εθυιπαmεντοσ δε ρεδε λοχαλ, ινσταλα ε χονφιγυρα χοmπυταδορεσ ε 
ατιϖοσ δα ρεδε, ε  θυεm δ〈 συπορτε ◊ 〈ρεα δε δεσενϖολϖιmεντο δε απλιχα⌡εσ; Μαντερ ασ ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ ε γερενχιαρ οσ 
ρεχυρσοσ χοmπυταχιοναισ ρελαχιοναδοσ α ελα; Γαραντιρ θυε οσ εθυιπαmεντοσ ε σιστεmασ υτιλιζαδοσ εστεϕαm εm περφειτο φυνχιοναmεντο; 
Dαρ mανυτενο δε ηαρδωαρεσ, γαδγετσ, σοφτωαρεσ ε ρεδεσ, α φιm δε πρεϖενιρ ε χονσερταρ φαληασ τχνιχασ ε αγιλιζαρ οσ προχεσσοσ δε 
τραβαληο; Ελαβορα ε ιmπλαντα προϕετοσ δε ρεδεσ, ινσταλα, τεστα ε ρεαλιζα mανυτεν⌡εσ πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα δε σιστεmασ; Ρεπαρα 
εθυιπαmεντοσ ε πρεστα ασσιστνχια τχνιχα; Ινσταλαρ ε χονφιγυραρ σοφτωαρεσ ε ηαρδωαρεσ, οριεντανδο οσ υσυ〈ριοσ νασ εσπεχιφιχα⌡εσ ε 
χοmανδοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα συα υτιλιζαο; Οπεραρ Σερϖιδορεσ, mαντενδο ατιϖα τοδα α mαληα δε δισποσιτιϖοσ χονεχταδοσ; Ιντερπρεταρ ασ 
mενσαγενσ εξιβιδασ νο mονιτορ, αδοτανδο ασ mεδιδασ νεχεσσ〈ριασ; Νοτιφιχαρ ε ινφορmαρ αοσ υσυ〈ριοσ δο σιστεmα σοβρε φαληασ; Εξεχυταρ 
ο συπορτε τχνιχο νεχεσσ〈ριο παρα γαραντιρ ο φυνχιοναmεντο δοσ εθυιπαmεντοσ, χοm συβστιτυιο, χονφιγυραο ε ινσταλαο δε 
m⌠δυλοσ, παρτεσ ε χοmπονεντεσ; Εξεχυταρ ο χοντρολε δοσ φλυξοσ δε ατιϖιδαδεσ, πρεπαραο ε αχοmπανηαmεντο δα φασε δε 
προχεσσαmεντο δοσ σερϖιοσ ε/ου mονιτοραmεντο δο φυνχιοναmεντο δε ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ; Αυξιλιαρ να εξεχυο δε πλανοσ δε 
mανυτενο, δοσ εθυιπαmεντοσ, δοσ προγραmασ, δασ ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ ε δοσ σιστεmασ οπεραχιοναισ; Ελαβοραρ πλανοσ εσπεχφιχοσ 
παρα α 〈ρεα δε Τεχνολογια δα Ινφορmαο; Ιmπλεmενταρ mοδελοσ δε Γοϖερνανα παρα α 〈ρεα δε Τεχνολογια δα Ινφορmαο. 
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4.4 ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ (ΧDΙΓΟ 403) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Σερϖιο Σοχιαλ, φορνεχιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Σερϖιο Σοχιαλ 
(ΧΡΕΣΣ). Εξπερινχια προφισσιοναλ να 〈ρεα δε 1 (υm) ανο. 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Ιδεντιφιχαρ ε χονηεχερ α ρεαλιδαδε εm θυε ϖαι ατυαρ, mοβιλιζαρ, οργανιζαρ ε ινστρυmενταλιζαρ οσ γρυποσ δε 
mανδατ〈ριοσ δασ πολτιχασ, ϖισανδο ασσεγυραρ α συα παρτιχιπαο α νϖελ δε δεχισο, γερνχια ε υσυφρυτο; προπορ mεδιδασ παρα 
ρεφορmυλαο δε πολτιχασ σοχιαισ ϖιγεντεσ ε/ου απρεσενταρ ε φυνδαmενταρ α δεφινιο δε νοϖασ πολτιχασ σοχιαισ; δεσενϖολϖερ πεσθυισασ 
χιεντφιχασ πρ⌠πριασ δα 〈ρεα; χριαρ ε οπεραχιοναλιζαρ mεχανισmοσ δε παρτιχιπαο ατιϖα δε γρυποσ ε mοϖιmεντοσ χοmυνιτ〈ριοσ δα 
σοχιεδαδε χιϖιλ, ιδεντιφιχανδο φορmασ αλτερνατιϖασ δε πρεσταο δε σερϖιοσ ε προmοϖενδο α παρτιχιπαο δοσ ινδιϖδυοσ ενθυαντο 
χιδαδοσ; εστιmυλαρ ε χριαρ χαναισ δε παρτιχιπαο ποπυλαρ, νο ιντεριορ δοσ ⌠ργοσ πβλιχοσ ε πριϖαδοσ αφετοσ ◊ εξεχυο δα πολτιχα 
σοχιαλ; τραβαληαρ, σοχιαλmεντε, ασ ρελα⌡εσ ιντερπεσσοαισ, φαmιλιαρεσ, ϖιχιναισ ε χοmυνιτ〈ριασ δοσ σερϖιδορεσ δο ⌠ργο; δεσεmπενηαρ 
ουτρασ ταρεφασ σεmεληαντεσ. 
 
4.5 ΑΥDΙΤΟΡ DΕ ΧΟΝΤΡΟΛΑDΟΡΙΑ (ΧDΙΓΟ 404) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Αδmινιστραο, Χινχιασ Χοντ〈βεισ 
ου Dιρειτο, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο ⌠ργο 
φισχαλιζαδορ δα προφισσο. 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Ασσεσσοραρ ο Χοντρολαδορ Γεραλ εm τοδασ ασ συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ; Σερ ενχαρρεγαδο δε ρεαλιζαρ αυδιτοριασ, 
ορδιν〈ριασ ου εξτραορδιν〈ριασ, νοσ διϖερσοσ ⌠ργοσ ου δεπαρταmεντοσ δα Αδmινιστραο Dιρετα ε Ινδιρετα δο Μυνιχπιο, δε αχορδο χοm 
χρονογραmα ανυαλ, χοινχιδινδο χοm ο περοδο δο εξερχχιο φινανχειρο, δε χονφορmιδαδε χοm α λεγισλαο δε ρεγνχια εm ϖιγορ; Ελαβοραρ 
ο χρονογραmα δε αυδιτοριασ ε απρεσεντ〈−λο αο Χοντρολαδορ Γεραλ, παρα φινσ δε απροϖαο, ατ ο δια 20 δε ϕανειρο δε χαδα ανο χιϖιλ; 
Χονφεριρ ε αϖαλιαρ οσ βαλανχετεσ mενσαισ χοντ〈βεισ εξπεδιδοσ πελα Αδmινιστραο Πβλιχα Μυνιχιπαλ に διρετα ε ινδιρετα, εmιτινδο παρεχερ 
τχνιχο δεταληαδο, α φιm δε συβσιδιαρ ο Χοντρολαδορ Γεραλ να απροϖαο δοσ mεσmοσ; Ασσεσσοραρ ασ διϖερσασ αυτοριδαδεσ mυνιχιπαισ, νο 
mβιτο δο Εξεχυτιϖο, εm προχεσσοσ δε τοmαδασ δε χοντασ, θυανδο λεγαλmεντε ινσταυραδοσ; Ασσεσσοραρ α Χοντρολαδορια Γεραλ νο 
αχοmπανηαmεντο δοσ λιmιτεσ λεγαισ δα δϖιδα πβλιχα, εmιτινδο ρελατ⌠ριοσ mενσαλmεντε; Ασσεσσοραρ α Χοντρολαδορια Γεραλ νο 
αχοmπανηαmεντο δα αδmινιστραο δοσ ηαϖερεσ δο Μυνιχπιο; Ασσεσσοραρ α Χοντρολαδορια Γεραλ θυαντο αο αδιmπλεmεντο, να φορmα 
λεγαλ, δοσ ρεστοσ α παγαρ δε χρεδορεσ δο Μυνιχπιο, ασσιm χοmο, ταmβm, εm ρελαο αο αδιmπλεmεντο, να φορmα λεγαλ, δοσ ελεmεντοσ 
δε Dεσπεσασ δε Εξερχχιοσ Αντεριορεσ (DΕΑ); Ασσεσσοραρ α Χοντρολαδορια Γεραλ νοσ δεmαισ ασσυντοσ θυε σε φιζερεm νεχεσσ〈ριοσ, δεντρο 
δε συασ ατριβυι⌡εσ ινστιτυχιοναισ; Αχοmπανηαρ ε φισχαλιζαο οσ ατοσ δε εξεχυο οραmεντ〈ρια ε φινανχειρα δα Σεχρεταρια δε Σαδε; 
Αχοmπανηαρ ασ mοδιφιχα⌡εσ οραmεντ〈ριασ, α φιm δε ατεσταρ α συα λεγαλιδαδε φρεντε αο ΠΠΑ ε ◊ ΛDΟ; Αναλισαρ οσ προχεδιmεντοσ δε 
χερταmεσ λιχιτατ⌠ριοσ, δα ρεσπονσαβιλιδαδε διρετα δα Σεχρεταρια δε Σαδε, εm συασ φασεσ ιντερνα ε εξτερνα, εmιτινδο χερτιδ⌡εσ δε 
ρεγυλαριδαδε (ου δε ιρρεγυλαριδαδε), ε οσ παρεχερεσ τχνιχοσ, χοm ασ δεϖιδασ ινδιχα⌡εσ δασ ιρρεγυλαριδαδεσ ου δε ιmπροπριεδαδε, 
ρεχοmενδανδο ασ δεϖιδασ χορρε⌡εσ; Αναλισαρ οσ δεmαισ προχεδιmεντοσ δε δεσπεσασ πβλιχασ, πρετενδιδασ πελα Σεχρεταρια δα Σαδε, 
σοβ ο ενφοθυε δα λεγαλιδαδε, λεγιτιmιδαδε ε εχονοmιχιδαδε, φαζενδο υσο δε χερτιδ⌡εσ δε ρεγυλαριδαδε; Αχοmπανηαρ ασ mοϖιmεντα⌡εσ 
πατριmονιαισ προmοϖιδασ πελα Σεχρεταρια δα Σαδε; Αποιαρ α Χοντρολαδορια Γεραλ δο mυνιχπιο νο εξερχχιο δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ ε 
ρεγυλαmενταρεσ, νο θυε χονχερνιρ α ατοσ πρατιχαδοσ πελα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δα Σαδε; Αυξιλιαρ α Χοντρολαδορια Γεραλ  νο 
αχοmπανηαmεντο ε mονιτοραmεντο δασ δεσπεσασ πβλιχασ χοm α σαδε, α φιm δε γαραντιρ ο αλχανχε δοσ νδιχεσ mνιmοσ δε απλιχαο 
εm χονφορmιδαδε χοm α λεγισλαο δε ρεγνχια εm ϖιγορ; Αχοmπανηαρ ε φισχαλιζαρ α γεστο αδmινιστρατιϖα δε πεσσοαλ νο mβιτο δα 
Σεχρεταρια δα Σαδε, ζελανδο παρα θυε σεϕα απλιχαδα εφετιϖαmεντε α λεγισλαο δε ρεγνχια εm ϖιγορ; Φαζερ χυmπριρ ασ νορmατιϖασ 
εξπεδιδασ πελα Χοντρολαδορια Γεραλ δο Μυνιχπιο, ινφορmανδο σεmπρε ◊ Χοντρολαδορια Γεραλ, σοβ πενα δε ρεσπονσαβιλιδαδε, ασ 
σιτυα⌡εσ χονχρετασ εm θυε, απ⌠σ εξπεδιδασ ασ δεϖιδασ ρεχοmενδα⌡εσ αοσ ⌠ργοσ ε αυτοριδαδεσ δα Σεχρεταρια δα Σαδε, νο φοραm 
οβσερϖαδασ ασ ρεφεριδασ νορmατιϖασ; Ατενδερ α πεδιδοσ δε διλιγνχιασ ου ρεθυισι⌡εσ αδmινιστρατιϖασ εξαραδασ πελα Χοντρολαδορια Γεραλ 
ου πορ παρτε δε θυαισθυερ ουτρασ αυτοριδαδεσ δε ⌠ργοσ δε χοντρολε εξτερνο, χυϕασ σολιχιτα⌡εσ ου ρεθυισι⌡εσ εστιϖερεm εm 
χονφορmιδαδε χοm α λει, ε, νεστα λτιmα ηιπ⌠τεσε, σεmπρε δειξανδο ινφορmαδο ο Χοντρολαδορ Γεραλ δο Μυνιχπιο σοβρε α σολιχιταο 
εξτερνα ε ασ προϖιδνχιασ τοmαδασ. 
 
4.6 ΦΟΝΟΑΥDΙΛΟΓΟ (ΧDΙΓΟ 405) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Φονοαυδιολογια, φορνεχιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε 
Φονοαυδιολογια (ΧΡΕΦΟΝΟ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Ατυαρ εm εστυδοσ, πεσθυισασ ε προγραmασ δε πρεϖενο, αϖαλιαο ε τεραπια φονοαυδιολ⌠γιχασ να 〈ρεα δα 
χοmυνιχαο οραλ ε εσχριτα, ϖοζ ε αυδιο, βεm χοmο εm απερφειοαmεντο δοσ παδρ⌡εσ δε φαλα ε δα ϖοζ. 
 
4.7 ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ DΕ ΒΡΑΙΛΕ (ΧDΙΓΟ 406) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm θυαλθυερ 〈ρεα δε Λιχενχιατυρα 
Πλενα, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Χυρσο δε Βραιλε δε, νο mνιmο, 120 
(χεντο ε ϖιντε) ηορασ. 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Ατενδερ οσ αλυνοσ νασ Υνιδαδεσ Εδυχαχιοναισ Μυνιχιπαισ θυε τενηαm εστυδαντεσ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ; 
παρτιχιπαρ δε χυρσοσ δε χαπαχιταο νο Σιστεmα Βραιλλε, Αλφαβετιζαο Ματεm〈τιχα/Σοροβαν ε Οριενταο ε Μοβιλιδαδε παρα α 
χοmυνιδαδε εσχολαρ ε φαmιλιαρεσ δοσ εστυδαντεσ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ; Παρτιχιπαρ δο πλανεϕαmεντο πεδαγ⌠γιχο δα/σ Υνιδαδεσ 
Εδυχαχιοναισ Μυνιχιπαισ; ινχεντιϖαρ α φαmλια δο εστυδαντε χοm δεφιχινχια ϖισυαλ παρα ο απρενδιζαδο δο Σιστεmα Βραιλλε, Αλφαβετιζαο 
Ματεm〈τιχα/Σοροβαν ε Οριενταο ε Μοβιλιδαδε; εντενδερ α διϖερσιδαδε χυλτυραλ δο εστυδαντε χοm δεφιχινχια ϖισυαλ, δανδο συπορτε 
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αο Προφεσσορ Ρεγεντε να χοmπρεενσο δεσσα διφερενα; Τερ χονηεχιmεντο δοσ προχεσσοσ δε ενσινο− απρενδιζαγεm δο εστυδαντε χοm 
δεφιχινχια ϖισυαλ ε δε συασ νεχεσσιδαδεσ εδυχαχιοναισ; Ασσεσσοραρ ο Προφεσσορ Ρεγεντε εm ρελαο αοσ χοντεδοσ γαραντινδο α 
εφετιϖαο δο προχεσσο δε ενσινο απρενδιζαγεm; Παρτιχιπαρ δοσ χιχλοσ δε εστυδοσ, ενχοντροσ πεδαγ⌠γιχοσ ε ρευνι⌡εσ δα Υνιδαδε 
Εδυχαχιοναλ; Μαντερ−σε ατυαλιζαδο ε εσταρ σεmπρε δισποστο α απριmοραρ σευσ χονηεχιmεντοσ να 〈ρεα δα δεφιχινχια ϖισυαλ; Παρτιχιπαρ δα 
ελαβοραο ε αχοmπανηαρ ο προχεσσο δε αδαπταο/φλεξιβιλιζαο χυρριχυλαρ ε αϖαλιαο δε απρενδιζαγεm δοσ εστυδαντεσ χοm 
δεφιχινχια ϖισυαλ, βεm χοmο, παρτιχιπαρ δο Χονσεληο δε Χλασσε δασ τυρmασ θυε χοντεmπλαρεm εστεσ εστυδαντεσ; Αχοmπανηαρ ε οριενταρ 
ο προχεσσο δε ενσινο απρενδιζαγεm δο εστυδαντε χοm δεφιχινχια ϖισυαλ δε φορmα ιντεγραδα χοm α Εθυιπε Μυλτιπροφισσιοναλ, Προφεσσορ 
δε ΑΕΕ, Προφεσσορ δε Αποιο ◊ Ινχλυσο ε Προφεσσορ (εσ) Ρεγεντε (σ); Τερ χονηεχιmεντο δο Σιστεmα Βραιλλε (λειτυρα ε εσχριτα φλυεντε); Τερ 
δοmνιο να υτιλιζαο ε νο ενσινο δο Σιστεmα Βραιλλε; Τερ νο⌡εσ διδ〈τιχασ πεδαγ⌠γιχασ; Τερ νο⌡εσ σοβρε Τεχνολογιασ Ασσιστιϖασ παρα 
πεσσοασ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ θυε ληε φορεm δετερmιναδασ πελα ΣΜΕ. 
 
4.8 ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ DΕ ΛΙΒΡΑΣ (ΧDΙΓΟ 407) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Πεδαγογια, Λετρασ/Λιβρασ ου 
Λιχενχιατυρα Πλενα να 〈ρεα δα εδυχαο, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Τερ 
προφιχινχια νο υσο δα Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ, δε αχορδο χοm ο Dεχρετο ν≡ 5.626/2005 (Χερτιφιχαδο εm προφιχινχια νο ενσινο δε Λιβρασ). 
Τερ χονηεχιmεντο δοσ προχεσσοσ δε ενσινο απρενδιζαγεm δο εστυδαντε συρδο, χοmπρεενδενδο ασ ιmπλιχα⌡εσ δα συρδεζ ε ασ 
νεχεσσιδαδεσ εδυχαχιοναισ παρτιχυλαρεσ δα πεσσοα συρδα, βεm χοmο χονηεχιmεντο δα Λνγυα Πορτυγυεσα χοmο σεγυνδα λνγυα に Λ2 να 
mοδαλιδαδε εσχριτα; Χυρσο εm Λιβρασ χοm χαργα ηορ〈ρια δε, νο mνιmο, 120 (χεντο ε ϖιντε) ηορασ. 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Ιντερπρεταρ ρευνι⌡εσ ε εϖεντοσ θυε ενϖολϖαm εσχολα ε χοmυνιδαδε εσχολαρ; Εντενδερ α διϖερσιδαδε 
λινγυστιχα ε χυλτυραλ δοσ συρδοσ, δανδο συπορτε ◊ χοmυνιδαδε εσχολαρ να χοmπρεενσο δεσσα διφερενα; Ιντερπρεταρ ο χοντεδο εξποστο 
πελο Προφεσσορ Ρεγεντε, γαραντινδο α mεδιαο να χοmυνιχαο νο προχεσσο δε ενσινο απρενδιζαγεm; Παρτιχιπαρ δοσ χιχλοσ δε εστυδοσ, 
ενχοντροσ πεδαγ⌠γιχοσ ε ρευνι⌡εσ δα υνιδαδε εσχολαρ; Παρτιχιπαρ ε mυλτιπλιχαρ οσ χυρσοσ, ενχοντροσ, φορmα⌡εσ, προmοϖιδοσ πελα 
Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο ε ουτροσ Ινστιτυτοσ Εσπεχιαλιζαδοσ; Μαντερ−σε ατυαλιζαδο ε εσταρ σεmπρε δισποστο α απριmοραρ σευσ 
χονηεχιmεντοσ νασ 〈ρεασ λινγυστιχα ε τραδυτ⌠ρια; Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο ε αχοmπανηαρ ο προχεσσο δε φλεξιβιλιζαο χυρριχυλαρ ε 
αϖαλιαο δα απρενδιζαγεm δοσ εστυδαντεσ χοm δεφιχινχια αυδιτιϖα, βεm χοmο, παρτιχιπαρ δο Χονσεληο δε Χλασσε δασ τυρmασ θυε 
τιϖερεm εστυδαντεσ συρδοσ, παρα φινσ δε εσχλαρεχιmεντοσ νο θυε τανγυε αοσ ασπεχτοσ λινγυστιχοσ ε χυλτυραλ δεσσε συϕειτο, ταντο θυαντο 
παρα χονηεχερ τοδα α δινmιχα εσχολαρ; Προπιχιαρ mεληορ χοmυνιχαο εντρε ο εστυδαντε συρδο ε α χοmυνιδαδε εσχολαρ; Παρτιχιπαρ δε 
ρευνι⌡εσ, ενχοντροσ, σεmιν〈ριοσ, χυρσοσ, ε/ου ουτροσ εϖεντοσ δα 〈ρεα εδυχαχιοναλ ε χορρελατα; ρεαλιζαρ συα αο χοοπερατιϖαmεντε νο 
mβιτο εσχολαρ; Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ, χονσεληοσ δε χλασσε, ατιϖιδαδεσ χϖιχασ ε ουτρασ; Ατενδερ α σολιχιτα⌡εσ δα διρεο δα εσχολα 
ρεφερεντεσ α συα αο δεσενϖολϖιδα νο mβιτο εσχολαρ; Χυmπριρ α χαργα ηορ〈ρια δε τραβαληο, περmανεχενδο ε παρτιχιπανδο εm σαλα δε 
αυλα, mεσmο να εϖεντυαλ αυσνχια δοσ αλυνοσ; Παρτιχιπαρ δε φορmα⌡εσ να 〈ρεα δε εδυχαο; Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο ε αϖαλιαο δο 
Προϕετο Πολτιχο Πεδαγ⌠γιχο δα εσχολα; Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο δα προποστα πεδαγ⌠γιχα δο εσταβελεχιmεντο δε ενσινο; Ελαβοραρ ε 
χυmπριρ πλανο δε τραβαληο, σεγυνδο α προποστα πεδαγ⌠γιχα δο εσταβελεχιmεντο δε ενσινο; Ζελαρ πελα απρενδιζαγεm δοσ αλυνοσ συρδοσ. 
 
4.9 ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ (ΧDΙΓΟ 408) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Νυτριο, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο 
δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Νυτριο (ΧΡΝ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Πρεπαραρ ρελατ⌠ριοσ σοβρε πεσθυισασ ε εξπερινχιασ ε προmοϖερ α διϖυλγαο δοσ ρεσυλταδοσ; παρτιχιπαρ δε 
προγραmασ δε σαδε πβλιχα, προπονδο ρεαλιζαο δε ινθυριτοσ χλνιχοσ νυτριχιοναισ, βιοθυmιχοσ ε σοmατοmτριχοσ; πεσθυισαρ 
ινφορmα⌡εσ τχνιχασ εσπεχφιχασ σοβρε νο⌡εσ δε ηιγιενε δα αλιmενταο ε οριενταρ α ποπυλαο παρα mεληορ αθυισιο δε αλιmεντοσ; 
οπιναρ σοβρε α θυαλιδαδε δοσ γνεροσ αλιmεντχιοσ αδθυιριδοσ πελο ηοσπιταλ, Νχλεοσ σοχιαισ ε Μερενδα Εσχολαρ; παρτιχιπαρ δο 
πλανεϕαmεντο ε εξεχυο δε προγραmασ δε τρειναmεντο παρα νυτριχιονιστασ, πεσσοαλ αυξιλιαρ ε εσταγι〈ριοσ; παρτιχιπαρ δοσ γρυποσ δε 
τραβαληο, παρα ελαβοραο δε προγραmασ δε ασσιστνχια ◊ ποπυλαο ατινγιδα πορ χαλαmιδαδεσ πβλιχασ ε α γρυποσ ϖυλνερ〈ϖεισ δα 
ποπυλαο; εφετυαρ ο ρεγιστρο δασ δεσπεσασ ε δασ πεσσοασ θυε ρεχεβεραm ρεφει⌡εσ, φαζενδο ανοτα⌡εσ εm φορmυλ〈ριοσ απροπριαδοσ, 
παρα εστιmαρ ο χυστο mδιο δα αλιmενταο; ζελαρ πελα ορδεm ε mανυτενο δε βοασ χονδι⌡εσ ηιγινιχασ, ινχλυσιϖε α εξτινο δε 
mοσχασ ε ινσετοσ εm τοδασ ασ 〈ρεασ ε ινσταλα⌡εσ ρελαχιοναδασ χοm ο σερϖιο δε αλιmενταο, οριεντανδο ε συπερϖισιονανδο οσ 
φυνχιον〈ριοσ ε προϖιδενχιανδο ρεχυρσοσ αδεθυαδοσ παρα ασσεγυραρ α χονφεχο δε αλιmεντοσ σαδιοσ; δεσεmπενηαρ ουτρασ ταρεφασ 
σεmεληαντεσ. 
 
4.10 ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ (ΧDΙΓΟ 409) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Εδυχαο Φσιχα (Λιχενχιατυρα 
Πλενα), φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο Χονσεληο 
Ρεγιοναλ δε Εδυχαο Φσιχα (ΧΡΕΦ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Οριενταρ α απρενδιζαγεm δοσ αλυνοσ να δισχιπλινα δε εδυχαο φσιχα; Παρτιχιπαρ δασ ατιϖιδαδεσ δα εσχολα; 
Οργανιζαρ ασ οπερα⌡εσ ινερεντεσ αο προχεσσο ενσινο απρενδιζαγεm; Χοντριβυιρ παρα απριmοραρ α θυαλιδαδε δο ενσινο; Πλανεϕαρ ε 
εξεχυταρ ο τραβαληο δοχεντε εm χονσοννχια χοm ο πλανο δα εσχολα; Λεϖανταρ ε ιντερπρεταρ δαδοσ ρελατιϖοσ α ρεαλιδαδε δε συα χλασσε; 
Σελεχιοναρ ε οργανιζαρ φορmασ δε εξεχυο δα απρενδιζαγεm; Εσταβελεχερ mεχανισmοσ δε αϖαλιαο χονδιζεντεσ χοm α λινηα αδοταδα 
πελα εσχολα; Χονσταταρ νεχεσσιδαδεσ ε χαρνχιασ δο αλυνο ε προπορ σευ ενχαmινηαmεντο α σετορεσ εσπεχφιχοσ δε ατενδιmεντο; 
Χοοπεραρ χοm α χοορδεναο πεδαγ⌠γιχα ε οριενταο εδυχαχιοναλ ρεαλιζανδο ταρεφασ σολιχιταδασ, ιδεντιφιχανδο ποσσιβιλιδαδεσ ε 
χαρνχιασ οβσερϖαδασ; Οργανιζαρ ατιϖιδαδεσ χοmπλεmενταρεσ παρα ο αλυνο; Οργανιζαρ ρεγιστροσ δε οβσερϖαο δο αλυνο; Παρτιχιπαρ δε 
ρευνι⌡εσ, Χονσεληοσ δε Χλασσε, ατιϖιδαδεσ χϖιχασ ε ουτρασ; Μαντερ ρεγιστρο δασ ατιϖιδαδεσ δε χλασσε ε δελασ πρεσταρ χοντασ θυανδο 
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σολιχιταδο; Ιντεγραρ ⌠ργοσ χοmπλεmενταρεσ δα εσχολα; Μαντερ υm φλυξο χονσταντε δε χοmυνιχαο χοm οσ παισ δοσ αλυνοσ, ϖισανδο α 
υmα παρτιχιπαο mτυα δα εδυχαο δοσ αλυνοσ; Ρεαλιζαρ ουτρασ ταρεφασ αφινσ. 
 
4.11 ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΟ ΜΑΓΙΣΤ⊃ΡΙΟ (ΧΛΑΣΣΕ ΙΙΙ) (ΧDΙΓΟ 410) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ δε Λιχενχιατυρα Πλενα ου ουτρα 
γραδυαο χορρεσπονδεντε ◊σ 〈ρεασ δε χονηεχιmεντο εσπεχφιχα δο χυρρχυλο, χοm φορmαο πεδαγ⌠γιχα νοσ τερmοσ δα Χονστιτυιο ϖιγεντε, 
φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Χονσιδεραm−σε φυν⌡εσ δο mαγιστριο, αλm δα δοχνχια, ασ θυε οφερεχεm συπορτε πεδαγ⌠γιχο διρετο α εσσα 
ατιϖιδαδε, ασσιm εντενδιδο ασ δε διρεο ου αδmινιστραο εσχολαρ, πλανεϕαmεντο, πεσθυισα, ινσπεο, χοορδεναο δε χαρ〈τερ 
πεδαγ⌠γιχο (πεδαγογο, πσιχοπεδαγογο, συπερϖισορ ε δε 〈ρεα εσπεχφιχα). 
 
4.12 ΠΣΙΧΛΟΓΟ (ΧDΙΓΟ 411) 
α) Ρεθυισιτοσ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm Πσιχολογια, φορνεχιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ρεγιστρο προφισσιοναλ νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Πσιχολογια 
(ΧΡΠ). 
β) Σντεσε δασ ατριβυι⌡εσ: Ατυαρ εm προγραmασ ε ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ πελο Μυνιχπιο νο θυε σε ρεφερε α Πσιχολογια Χλνιχα, Σοχιαλ 
ε/ου Εδυχαχιοναλ να 〈ρεα χοmπορταmενταλ αο ινδιϖδυο, δο γρυπο ε δα χοmυνιδαδε πορ mειο δε τχνιχασ απροπριαδασ. Dεσενϖολϖερ α 
Πσιχολογια δο Τραβαληο ατραϖσ δε ατιϖιδαδεσ ϖολταδασ παρα ο σερϖιδορ πβλιχο Μυνιχιπαλ. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ 
ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ DΕ ΠΡΟςΑΣ 

(Οβϕετοσ δε αϖαλιαο) 
 
1 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ  
1.1 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 
α) Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ. 2 Ορτογραφια. 3 Ποντυαο. 4 Σιννιmοσ ε αντνιmοσ. 
 
β) ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ ΒℑΣΙΧΑ: 1 Οπερα⌡εσ χοm νmεροσ ραχιοναισ. 2 Ρεγρα δε τρσ. 3 Πορχενταγεm. 4 Προβλεmασ. 
 
1.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 
α) ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΗΙΓΙΕΝΕ Ε ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο (ΧDΙΓΟ 100): 1 Νο⌡εσ δε ηιγιενε ε mιχροβιολογια δοσ αλιmεντοσ. 2 Νο⌡εσ δε ηιγιενε 
πεσσοαλ. 3 Νο⌡εσ δε οπεραο, ηιγιενιζαο δε εθυιπαmεντοσ ε υτενσλιοσ δε χοζινηα ινδυστριαλ. 4 Νο⌡εσ δε χοντρολε δε θυαλιδαδε δοσ 
αλιmεντοσ: ρεχεβιmεντο ε αρmαζεναmεντο δε προδυτοσ; πρ−πρεπαρο ε πρεπαρο δε αλιmεντοσ σεγυροσ; mτοδοσ δε χοχο; περιγοσ θυε 
αφεταm οσ αλιmεντοσ; χοmβατε ◊σ πραγασ. 5 Νο⌡εσ δε λιmπεζα ε ηιγιενε δε αmβιεντε εσχολαρ. Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα 
Μυνιχιπαλ: 1 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 1.400/1990. 1.1 Χονχειτο δε ϖενχιmεντο ε ρεmυνεραο. 1.2 ϑορναδα δε τραβαληο. 1.3 
Μοδαλιδαδεσ δε γρατιφιχα⌡εσ ε βενεφχιοσ. 1.4 Μοδοσ δε αφασταmεντο ε δε λιχενασ. 1.5 Οβριγα⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ mυνιχιπαισ. 
1.6 Dχιmο τερχειρο. 1.7 Λοταο ε mοϖιmενταο φυνχιοναλ. 1.7 Πεναλιδαδεσ δισχιπλιναρεσ. 
 
β) ΟΠΕΡΑDΟΡ DΕ ΜℑΘΥΙΝΑΣ ΛΕςΕΣ (ΧDΙΓΟ 101): 1 Λεγισλαο ε σιναλιζαο δε τρνσιτο − Λει ν≡ 9.503/1997. 2 Νο⌡εσ β〈σιχασ δοσ 
προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα, δε mεχνιχα ε mανυτενο δε αυτο παρα m〈θυινασ λεϖεσ. 3 Νο⌡εσ δε πριmειροσ σοχορροσ. 4 Χ⌠διγο δε 
Τρνσιτο Βρασιλειρο ε σευσ ανεξοσ. 5 Dιρεο δεφενσιϖα ε πρεϖεντιϖα. 6 Χονηεχιmεντο γεραλ δε φυνχιοναmεντο ε οπεραο δε τρατορεσ. 7 
Νο⌡εσ δε ελτριχα ε δε mεχνιχα δε ϖεχυλοσ αυτοmοτορεσ α γασολινα, 〈λχοολ ε διεσελ. Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα Μυνιχιπαλ: 1 
Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 1.400/1990. 1.1 Χονχειτο δε ϖενχιmεντο ε ρεmυνεραο. 1.2 ϑορναδα δε τραβαληο. 1.3 Μοδαλιδαδεσ δε 
γρατιφιχα⌡εσ ε βενεφχιοσ. 1.4 Μοδοσ δε αφασταmεντο ε δε λιχενασ. 1.5 Οβριγα⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ mυνιχιπαισ. 1.6 Dχιmο 
τερχειρο. 1.7 Λοταο ε mοϖιmενταο φυνχιοναλ. 1.7 Πεναλιδαδεσ δισχιπλιναρεσ. 
 
χ) ΟΠΕΡΑDΟΡ DΕ ΜℑΘΥΙΝΑΣ ΠΕΣΑDΑΣ (ΧDΙΓΟ 102): 1 Λεγισλαο ε σιναλιζαο δε τρνσιτο − Λει ν≡ 9.503/1997. 2 Νο⌡εσ β〈σιχασ δοσ 
προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα, δε mεχνιχα ε mανυτενο δε αυτοσ. 3 Νο⌡εσ δε πριmειροσ σοχορροσ. 4 Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο ε 
σευσ ανεξοσ. 5 Dιρεο δεφενσιϖα ε πρεϖεντιϖα. 6 Χονηεχιmεντο γεραλ δο φυνχιοναmεντο δο ϖεχυλο ε οπεραο δοσ εθυιπαmεντοσ 
αχοπλαδοσ (ρετροεσχαϖαδειρα, ϖαλεταδειρα, γυινδαστεσ, ηιγη ϖελοχιτψ ε ουτροσ). 7 Νο⌡εσ δε ελτριχα ε δε mεχνιχα δε ϖεχυλοσ 
αυτοmοτορεσ α γασολινα, 〈λχοολ ε διεσελ. Νο⌡εσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα Μυνιχιπαλ: 1 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 1.400/1990. 1.1 
Χονχειτο δε ϖενχιmεντο ε ρεmυνεραο. 1.2 ϑορναδα δε τραβαληο. 1.3 Μοδαλιδαδεσ δε γρατιφιχα⌡εσ ε βενεφχιοσ. 1.4 Μοδοσ δε 
αφασταmεντο ε δε λιχενασ. 1.5 Οβριγα⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ mυνιχιπαισ. 1.6 Dχιmο τερχειρο. 1.7 Λοταο ε mοϖιmενταο 
φυνχιοναλ. 1.7 Πεναλιδαδεσ δισχιπλιναρεσ. 
 
2 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ Ε Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ/Τ⊃ΧΝΙΧΟ 
2.1 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 
α) Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Ιντερπρεταο δε τεξτο. 2 Σιννιmοσ ε αντνιmοσ. 3 Ορτογραφια οφιχιαλ. 4 Ποντυαο. 5 Συβσταντιϖο ε αδϕετιϖο: 
φλεξο δε γνερο, νmερο ε γραυ. 6 ςερβοσ: ρεγυλαρεσ, ιρρεγυλαρεσ ε αυξιλιαρεσ. 7 Χονχορδνχια: ϖερβαλ ε νοmιναλ. 8 Εmπρεγο δε 
προνοmεσ. 9 Εmπρεγο δε πρεποσι⌡εσ ε χονϕυν⌡εσ. 
 
β) ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ ΒℑΣΙΧΑ: 1 Οπερα⌡εσ, προπριεδαδεσ ε απλιχα⌡εσ (σοmα, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο). 2 Πρινχπιοσ δε χονταγεm ε 
προβαβιλιδαδε. 3 Χονϕυντοσ νυmριχοσ (νmεροσ νατυραισ, ιντειροσ, ραχιοναισ ε ρεαισ) ε οπερα⌡εσ χοm χονϕυντοσ. 4 Ραζ⌡εσ ε προπορ⌡εσ 
(γρανδεζασ διρεταmεντε προπορχιοναισ, γρανδεζασ ινϖερσαmεντε προπορχιοναισ, πορχενταγεm, εστατστιχα, ρεγρασ δε τρσ σιmπλεσ ε 
χοmποστασ). 5 Εθυα⌡εσ ε ινεθυα⌡εσ.  
 
χ) ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ: 1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε τεχνολογιασ, φερραmεντασ, απλιχατιϖοσ ε προχεδιmεντοσ δε 
ινφορm〈τιχα: τιποσ δε χοmπυταδορεσ, χονχειτοσ δε ηαρδωαρε ε δε σοφτωαρε, ινσταλαο δε περιφριχοσ. 2 Εδιο δε τεξτοσ, πλανιληασ ε 
απρεσεντα⌡εσ (αmβιεντε Μιχροσοφτ Οφφιχε, ϖερσ⌡εσ 2010, 2013 ε 365). 3 Νο⌡εσ δε σιστεmα οπεραχιοναλ (αmβιεντε Wινδοωσ, ϖερσ⌡εσ 7, 
8 ε 10). 4 Προγραmασ δε ναϖεγαο: Μοζιλλα Φιρεφοξ ε Γοογλε Χηροmε. 5 Προγραmα δε χορρειο ελετρνιχο. 6 Στιοσ δε βυσχα ε πεσθυισα να 
Ιντερνετ. 7 Χονχειτοσ δε οργανιζαο ε δε γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ, αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ. 8 Σεγυρανα δα ινφορmαο: 
προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα. 9 Νο⌡εσ δε ϖρυσ, ωορmσ ε πραγασ ϖιρτυαισ. 10 Προχεδιmεντοσ δε βαχκυπ. 
 
δ) ΝΟ∩∏ΕΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ: 1 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 1.400/1990. 1.1 Χονχειτο δε ϖενχιmεντο ε 
ρεmυνεραο. 1.2 ϑορναδα δε τραβαληο. 1.3 Μοδαλιδαδεσ δε γρατιφιχα⌡εσ ε βενεφχιοσ. 1.4 Μοδοσ δε αφασταmεντο ε δε λιχενασ. 1.5 
Οβριγα⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ mυνιχιπαισ. 1.6 Dχιmο τερχειρο. 1.7 Λοταο ε mοϖιmενταο φυνχιοναλ. 1.7 Πεναλιδαδεσ 
δισχιπλιναρεσ. 2 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 3.947/2017. 2.1 Εστρυτυρα αδmινιστρατιϖα. 2.2 Χοmπετνχιασ δοσ ⌠ργοσ δα αδmινιστραο 
πβλιχα mυνιχιπαλ. 3 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡. 1.722/2007. 3.1 Εστρυτυρα δασ ταβελασ δε ϖενχιmεντοσ. 
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2.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 
α) ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ ΕDΥΧΑΤΙςΑΣ (ΧDΙΓΟ 200): 1 Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ ε συασ αλτερα⌡εσ (αρτιγοσ 1≡ α 
13; 37 α 43; 205 α 217 ε 226 α 230). 2 Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε に ΕΧΑ (Λει ν≡ 8.069/1990). 3 Νο⌡εσ σοβρε α αχεσσιβιλιδαδε 
παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια: (Λει ν≡ 10.048/2000, Λεｷàﾐ┨àヱヰくヰΓΒっヲヰヰヰàWàﾗàDWIヴWデﾗどLWｷàﾐ┨àヵくヲΓヶっヲヰヰヴぶくàPﾗﾉｹデｷI;àN;Iｷﾗﾐ;ﾉàヮ;ヴ;àｷﾐデWｪヴ;N?ﾗà
δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια (Dεχρετο ν≡ 3.298/1999 ε α Λει ν≡ 7.853/1989). 4 Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια (Λει ν≡ 13.146/2015). 5 
Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προτεο δοσ Dιρειτοσ δα Πεσσοα χοm Τρανστορνο δο Εσπεχτρο Αυτιστα (Λει ν≡ 12.764/2012). 6 
Χριανα/Dεσενϖολϖιmεντο Ινφαντιλ. 6.1 Εσπεχιφιχιδαδεσ δο ατενδιmεντο ε δο χυιδαδο να Εδυχαο Ινφαντιλ. 7 Αδολεσχνχια. 7.1 Νο⌡εσ 
δασ χαραχτερστιχασ δε δεσενϖολϖιmεντο πσιχοσσοχιαλ δο αδολεσχεντε. 8 Χονηεχιmεντο β〈σιχο σοβρε διαγν⌠στιχο ε πρεϖενο αο υσο δε 
δρογασ. 9 Dισχιπλινα Εσχολαρ: χονχειτοσ ε ποσσιβιλιδαδεσ. 10 Χοντεξτο σοχιαλ ε εσχολα: διϖερσιδαδε χυλτυραλ, γνερο, πρεχονχειτο, υσο δε 
δρογασ, ϖιολνχια ε mδια νασ ρελα⌡εσ εσχολαρεσ. 11 Νο⌡εσ δε Σεγυρανα δο Τραβαληο ε Πριmειροσ Σοχορροσ.  
 
β) ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ (ΧDΙΓΟ 201): Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε に ΕΧΑ (Λει ν≡ 8.069/1990). Τχνιχασ δε αρθυιϖο: 1 
Χονχειτοσ φυνδαmενταισ δε αρθυιϖολογια. 2 Ο γερενχιαmεντο δα ινφορmαο ε α γεστο δε δοχυmεντοσ: διαγν⌠στιχοσ; αρθυιϖοσ χορρεντεσ 
ε ιντερmεδι〈ριο; προτοχολοσ; αϖαλιαο δε δοχυmεντοσ; αρθυιϖοσ περmανεντεσ. 3 Τιπολογιασ δοχυmενταισ ε συπορτεσ φσιχοσ: 
mιχροφιλmαγεm; αυτοmαο; πρεσερϖαο, χονσερϖαο ε ρεσταυραο δε δοχυmεντοσ. Ατενδιmεντο αο πβλιχο: 1 Θυαλιδαδε νο 
ατενδιmεντο αο πβλιχο: χοmυνιχαβιλιδαδε; απρεσενταο; ατενο; χορτεσια; ιντερεσσε; πρεστεζα; εφιχινχια; τολερνχια; δισχριο; 
χονδυτα; οβϕετιϖιδαδε. 2 Τραβαληο εm εθυιπε: περσοναλιδαδε ε ρελαχιοναmεντο; εφιχ〈χια νο χοmπορταmεντο ιντερπεσσοαλ; σερϖιδορ ε 
οπινιο πβλιχα; ο ⌠ργο ε α οπινιο πβλιχα; φατορεσ ποσιτιϖοσ δο ρελαχιοναmεντο; χοmπορταmεντο ρεχεπτιϖο ε δεφενσιϖο; εmπατια; 
χοmπρεενσο mτυα. 3 Ποστυρα προφισσιοναλ ε ρελα⌡εσ ιντερπεσσοαισ. 4 Χοmυνιχαο.  
 
χ) ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ (ΧDΙΓΟ 202): 1 Χοmπυταδορεσ. 1.1 Οργανιζαο ε αρθυιτετυρα. 1.2 Χοmπονεντεσ: ηαρδωαρε ε 
σοφτωαρε. 1.3 Σιστεmασ δε νυmεραο ε ρεπρεσενταο δε δαδοσ. 1.4 Αριτmτιχα χοmπυταχιοναλ. 2 Σιστεmασ οπεραχιοναισ. 2.1 Φυν⌡εσ 
β〈σιχασ ε χοmπονεντεσ. 2.2 Γερνχια δε mεm⌠ρια πριm〈ρια ε σεχυνδ〈ρια. 2.3 Σιστεmασ δε αρθυιϖοσ. 3 Ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ. 3.1 
Φυνδαmεντοσ δε χοmυνιχαο δε δαδοσ. 3.2 Μειοσ φσιχοσ. 3.3 Σιστεmασ δε τρανσmισσο διγιταλ ε αναλ⌠γιχα. 3.4 Dισποσιτιϖοσ, 
χοmπονεντεσ ε σιστεmασ δε χαβεαmεντο. 3.5 Σερϖιοσ δε χοmυνιχαο. 3.6 Ρεδεσ ΛΑΝσ ε WΑΝσ. 3.7 Αρθυιτετυρασ ΟΣΙ ε ΤΧΠ/ΙΠ. 3.8 
Προτοχολοσ ε σερϖιοσ. 3.9 φυν⌡εσ δε οπεραο ε γερνχια δε ρεδεσ. 3.10 Σιστεmασ οπεραχιοναισ δε ρεδε. 4 Αmβιεντε Wινδοωσ. 5 
áヴケ┌ｷデWデ┌ヴ;à IﾉｷWﾐデWどà ゲWヴ┗ｷSﾗヴくà 6 Χονχειτοσ δε Ιντερνετ ε Ιντρανετ. 7 Φερραmεντασ ε απλιχα⌡εσ δα ινφορm〈τιχα. 8 Μανυτενο δε 
εθυιπαmεντοσ δε ινφορm〈τιχα. 8.1 Χοmπυταδορεσ. 8.2 Μονιτορεσ. 8.3 Ιmπρεσσορασ. 
 
δ) ΜΟΝΙΤΟΡ ΣΟΧΙΑΛ (ΧDΙΓΟ 203): 1 Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ ε συασ αλτερα⌡εσ (αρτιγοσ 1≡ α 13; 37 α 43; 205 α 
217 ε 226 α 230). 2 Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε に ΕΧΑ (Λει ν≡ 8.069/1990). 3 Νο⌡εσ σοβρε α αχεσσιβιλιδαδε παρα πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια: (Λει ν≡ 10.048/2000, Λει ν≡ ヱヰくヰΓΒっヲヰヰヰàWàﾗàDWIヴWデﾗどLWｷàﾐ┨àヵくヲΓヶっヲヰヰヴぶくàPﾗﾉｹデｷI;àN;Iｷﾗﾐ;ﾉàπαρα ιντεγραο δα Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια (Dεχρετο ν≡ 3.298/1999 ε α Λει ν≡ 7.853/1989). 4 Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια (Λει ν≡ 13.146/2015). 5 Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Προτεο δοσ Dιρειτοσ δα Πεσσοα χοm Τρανστορνο δο Εσπεχτρο Αυτιστα (Λει ν≡ 12.764/2012). 6 Χριανα/Dεσενϖολϖιmεντο 
Ινφαντιλ. 6.1 Εσπεχιφιχιδαδεσ δο ατενδιmεντο ε δο χυιδαδο ινφαντιλ. 7 Αδολεσχνχια. 7.1 Νο⌡εσ δασ χαραχτερστιχασ δε δεσενϖολϖιmεντο 
πσιχοσσοχιαλ δο αδολεσχεντε. 8 Χονηεχιmεντο β〈σιχο σοβρε διαγν⌠στιχο ε πρεϖενο αο υσο δε δρογασ. 9 Εσπεχιφιχιδαδεσ δο ατενδιmεντο 
ε δο χυιδαδο χοm ο ιδοσο. 10 Νο⌡εσ δε Σεγυρανα δο Τραβαληο ε Πριmειροσ Σοχορροσ. 
 
ε) ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ ΑΠΟΙΟ (ΧDΙΓΟ 204): Νο⌡εσ δε Γεστο Εδυχαχιοναλ: 1 Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ ε συασ 
αλτερα⌡εσ (Αρτιγοσ 1≡ α 13; 37 α 43; 205 α 217 ε 226 α 230). 2 Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε に ΕΧΑ (Λει ν≡ 8.069/1990). 3 
Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια (Λει ν≡ 13.146/2015). 4 Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προτεο δοσ Dιρειτοσ δα Πεσσοα χοm Τρανστορνο δο 
Εσπεχτρο Αυτιστα (Λει ν≡ 12.764/2012). 5 LWｷà SWà DｷヴWデヴｷ┣Wゲà Wà B;ゲWゲà S;à ES┌I;N?ﾗà どà LDBà ふLWｷà ﾐ┨à ΓくンΓヴっヱΓΓヶぶくà 6 Ρελα⌡εσ Ηυmανασ νο 
Τραβαληο. Νϖεισ δε ιντεραο ε χοmυνιχαο. Τραβαληο εm εθυιπε. Τραβαληο ιντερδισχιπλιναρ ε mυλτιδισχιπλιναρ. 7 Νο⌡εσ σοβρε α 
αχεσσιβιλιδαδε παρα πεσσοασ χοm δεφιχινIｷ;ぎàLWｷàﾐ┨àヱヰくヰヴΒっヲヰヰヰがàLWｷàﾐ┨àヱヰくヰΓΒっヲヰヰヰàWàﾗàDWIヴWデﾗどLWｷàﾐ┨àヵくヲΓヶっヲヰヰヴぶくàPﾗﾉｹデｷI;àN;Iｷﾗﾐ;ﾉà
παρα ιντεγραο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια (Dεχρετο ν≡ 3.298/1999 ε α Λει ν≡ 7.853/1989). Dιρετριζεσ Ναχιοναισ παρα α Εδυχαο Εσπεχιαλ 
να Εδυχαο Β〈σιχα. 8 Χριανα/Dεσενϖολϖιmεντο Ινφαντιλ. 8.1 Εσπεχιφιχιδαδεσ δο ατενδιmεντο ε δο χυιδαδο να Εδυχαο Ινφαντιλ. 8.2 
Βρινθυεδοσ ε βρινχαδειρασ να Εδυχαο Ινφαντιλ. 9 Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ παρα α Εδυχαο Ινφαντιλ. 10 Αδολεσχνχια. 10.1 
Νο⌡εσ δασ χαραχτερστιχασ δε δεσενϖολϖιmεντο πσιχοσσοχιαλ δο αδολεσχεντε. 10.2 Θυαλιδαδε δε ϖιδα δο αδολεσχεντε: σαδε, εσπορτε ε 
λαζερ. 11 Χονηεχιmεντο β〈σιχο σοβρε διαγν⌠στιχο ε πρεϖενο αο υσο δε δρογασ. 12 Dισχιπλινα Εσχολαρ: χονχειτοσ ε ποσσιβιλιδαδεσ. 13 
Χοντεξτο σοχιαλ ε εσχολα: διϖερσιδαδε χυλτυραλ, γνερο, πρεχονχειτο, υσο δε δρογασ, ϖιολνχια ε mδια νασ ρελα⌡εσ εσχολαρεσ. 14 Νο⌡εσ δε 
Σεγυρανα δο Τραβαληο, Εργονοmια ε Πριmειροσ Σοχορροσ νο Αmβιεντε Εσχολαρ. 
 
φ) ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΣΑ∨DΕ ΒΥΧΑΛ (ΧDΙΓΟ 300): 1 Ηιγιενε δεντ〈ρια: χοντρολε δα πλαχα βαχτεριανα, χ〈ριε ε δοενα περιοδονταλ. 2 
Οδοντολογια σοχιαλ: α θυεστο δο τχνιχο εm ηιγιενε δενταλ: λεγισλαο ε παπελ δο ΤΗD. Dιαγν⌠στιχο σαδε βυχαλ. 3 Πρινχπιοσ δε 
σιmπλιφιχαο ε δεσmονοπολιζαο εm οδοντολογια. 4 Οδοντολογια ιντεγραλ. 5 Προχεσσο σαδε/δοενα. 6 Νϖεισ δε πρεϖενο. 7 Νϖεισ δε 
απλιχαο. 8 Πρεϖενο δε σαδε βυχαλ. 9 Νο⌡εσ δε ανατοmια βυχαλ. 10 Νο⌡εσ δε φισιολογια. 11 Νο⌡εσ δε οχλυσο δεντ〈ρια. 12 Νο⌡εσ 
δε ραδιολογια. 13 Ματεριαισ, εθυιπαmεντο ε ινστρυmενταλ: ινστρυmενταλ οδοντολ⌠γιχο. 14 Χονσερϖαο ε mανυτενο δε εθυιπαmεντο ε 
ινστρυmενταλ οδοντολ⌠γιχο. 15 Ατιϖιδαδεσ δε εστεριλιζαο ε δεσινφεχο. 16 Νο⌡εσ δε πριmειροσ σοχορροσ. 17 Ρελαο 
παχιεντε/προφισσιοναλ. 18 Χοmυνιχαο εm σαδε. 19 Τραβαληο εm εθυιπε. 20 Μανεϕο δε χριανα. 21 Χ〈ριε δεντ〈ρια. 22 Πρεϖενο δα 
χ〈ριε, επιδεmιολογια δα χ〈ριε. 23 Φλορ: χοmποσιο ε απλιχαο. 24 Βιοσσεγυρανα. 
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γ) Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΕ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ (ΧDΙΓΟ 301): 1 Χ⌠διγο δε ⊃τιχα εm Ενφερmαγεm. 2 Λει ν≡ 7.498/1986. 3 Dεχρετο ν≡ 94.406/1987. 4 
Ενφερmαγεm νο χεντρο χιρργιχο. 4.1 Ρεχυπεραο δα ανεστεσια. 4.2 Χεντραλ δε mατεριαλ ε εστεριλιζαο. 4.3 Ατυαο νοσ περοδοσ 
ヮヴYどﾗヮWヴ;デﾙヴｷﾗがà デヴ;ﾐゲどﾗヮWヴ;デﾙヴｷﾗà Wà ヮﾙゲどﾗヮWヴ;デﾙヴｷﾗくà ヴくヴà áデ┌;N?ﾗà S┌ヴ;ﾐデWà ﾗゲà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà Iｷヴ┎ヴｪｷIﾗど;ﾐWゲデYゲｷIﾗゲく 4.5 Ματεριαισ ε 
εθυιπαmεντοσ β〈σιχοσ θυε χοmπ⌡εm ασ σαλασ δε χιρυργια ε ρεχυπεραο ανεστσιχα. 4.6 Ροτινασ δε λιmπεζα δα σαλα δε χιρυργια. 4.7 Υσο δε 
mατεριαλ εστριλ. 4.8 Μανυσειο δε εθυιπαmεντοσ: αυτοχλαϖεσ; σελαδορα τρmιχα ε λαϖαδορα αυτοm〈τιχα υλτρασσνιχα. 5 Νο⌡εσ δε χοντρολε 
δε ινφεχο ηοσπιταλαρ. 6 Προχεδιmεντοσ δε ενφερmαγεm. 6.1 ςεριφιχαο δε σιναισ ϖιταισ, οξιγενοτεραπια, αεροσσολτεραπια ε χυρατιϖοσ. 6.2 
Αδmινιστραο δε mεδιχαmεντοσ. 6.3 Χολετα δε mατεριαισ παρα εξαmεσ. 7 Ενφερmαγεm νασ σιτυα⌡εσ δε υργνχια ε εmεργνχια. 7.1 
Χονχειτοσ δε εmεργνχια ε υργνχια. 7.2 Εστρυτυρα ε οργανιζαο δο προντο σοχορρο. 7.3 Ατυαο δο τχνιχο δε ενφερmαγεm εm 
σιτυα⌡εσ δε χηοθυε, παραδα χαρδιορεσπιρατ⌠ρια, πολιτραυmα, αφογαmεντο, θυειmαδυρα, ιντοξιχαο, ενϖενεναmεντο ε πιχαδα δε ανιmαισ 
πεονηεντοσ. 8 Ενφερmαγεm εm σαδε πβλιχα. 8.1 Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ιmυνιζαο. 8.2 Χοντρολε δε δοενασ τρανσmισσϖεισ, νο 
τρανσmισσϖεισ ε σεξυαλmεντε τρανσmισσϖεισ. 8.3 Ατενδιmεντο αοσ παχιεντεσ χοm ηιπερτενσο αρτεριαλ, διαβετεσ, δοενασ 
χαρδιοϖασχυλαρεσ, οβεσιδαδε, δοενα ρεναλ χρνιχα, ηανσενασε, τυβερχυλοσε, δενγυε ε δοενασ δε νοτιφιχα⌡εσ χοmπυλσ⌠ριασ. 8.4 
Προγραmα δε ασσιστνχια ιντεγραδα α σαδε δα χριανα, mυληερ, ηοmεm, αδολεσχεντε ε ιδοσο. 9 Χονδυτα τιχα δοσ προφισσιοναισ δα 〈ρεα 
δε σαδε. 10 Πρινχπιοσ γεραισ δε σεγυρανα νο τραβαληο. 10.1 Πρεϖενο ε χαυσασ δοσ αχιδεντεσ δο τραβαληο. 10.2 Πρινχπιοσ δε 
εργονοmια νο τραβαληο. 10.3 Χ⌠διγοσ ε σmβολοσ εσπεχφιχοσ δε σαδε ε σεγυρανα νο τραβαληο. 
 
3 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (Αναλιστα Αδmινιστρατιϖο / Αναλιστα Αmβιενταλ / Αναλιστα δε Τεχνολογια δα Ινφορmαο) 
3.1 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 
α) Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ δε γνεροσ ϖαριαδοσ. 2 Dοmνιο δα ορτογραφια οφιχιαλ. 3 
Ρεχονηεχιmεντο δε τιποσ ε γνεροσ τεξτυαισ. 4 Dοmνιο δα εστρυτυρα mορφοσσιντ〈τιχα δο περοδο. 4.1 Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 
4.2 Ρελα⌡εσ δε χοορδεναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα οραο. 4.3 Ρελα⌡εσ δε συβορδιναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα 
οραο. 4.4 Εmπρεγο δοσ σιναισ δε ποντυαο. 4.5 Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 4.6 Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 4.7 Εmπρεγο δο σιναλ 
ινδιχατιϖο δε χρασε. 4.8 Χολοχαο δοσ προνοmεσ 〈τονοσ. 5 Dοmνιο δοσ mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 5.1 Εmπρεγο δε ελεmεντοσ δε 
ρεφερενχιαο, συβστιτυιο ε ρεπετιο, δε χονεχτορεσ ε δε ουτροσ ελεmεντοσ δε σεθυενχιαο τεξτυαλ. 5.2 Εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ 
ϖερβαισ. 6 Ρεεσχριτα δε φρασεσ ε παρ〈γραφοσ δο τεξτο. 6.1 Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 6.2 Συβστιτυιο δε παλαϖρασ ου δε τρεχηοσ δε τεξτο. 
6.3 Ρεοργανιζαο δα εστρυτυρα δε ορα⌡εσ ε δε περοδοσ δο τεξτο. 6.4 Ρεεσχριτα δε τεξτοσ δε διφερεντεσ γνεροσ ε νϖεισ δε φορmαλιδαδε.  
 
β) ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ: 1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε τεχνολογιασ, φερραmεντασ, απλιχατιϖοσ ε προχεδιmεντοσ δε 
ινφορm〈τιχα: τιποσ δε χοmπυταδορεσ, χονχειτοσ δε ηαρδωαρε ε δε σοφτωαρε, ινσταλαο δε περιφριχοσ. 2 Εδιο δε τεξτοσ, πλανιληασ ε 
απρεσεντα⌡εσ (αmβιεντε Μιχροσοφτ Οφφιχε, ϖερσ⌡εσ 2010, 2013 ε 365). 3 Νο⌡εσ δε σιστεmα οπεραχιοναλ (αmβιεντε Wινδοωσ, ϖερσ⌡εσ 7, 
8 ε 10). 4 Προγραmασ δε ναϖεγαο: Μοζιλλα Φιρεφοξ ε Γοογλε Χηροmε. 5 Προγραmα δε χορρειο ελετρνιχο. 6 Στιοσ δε βυσχα ε πεσθυισα να 
Ιντερνετ. 7 Χονχειτοσ δε οργανιζαο ε δε γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ, αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ. 8 Σεγυρανα δα ινφορmαο: 
προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα. 9 Νο⌡εσ δε ϖρυσ, ωορmσ ε πραγασ ϖιρτυαισ. 10 Προχεδιmεντοσ δε βαχκυπ. 
 
χ) ΝΟ∩∏ΕΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ: 1 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 1.400/1990. 1.1 Χονχειτο δε ϖενχιmεντο ε 
ρεmυνεραο. 1.2 ϑορναδα δε τραβαληο. 1.3 Μοδαλιδαδεσ δε γρατιφιχα⌡εσ ε βενεφχιοσ. 1.4 Μοδοσ δε αφασταmεντο ε δε λιχενασ. 1.5 
Οβριγα⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ mυνιχιπαισ. 1.6 Dχιmο τερχειρο. 1.7 Λοταο ε mοϖιmενταο φυνχιοναλ. 1.8 Νοmεαο, ποσσε, 
εξερχχιο ε ϖαχνχια. 1.7 Πεναλιδαδεσ δισχιπλιναρεσ. 2 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 3.947/2017. 2.1 Εστρυτυρα αδmινιστρατιϖα. 2.2 
Χοmπετνχιασ δοσ ⌠ργοσ δα αδmινιστραο πβλιχα mυνιχιπαλ. 3 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 1.722/2007. 3.1 Εστρυτυρα δασ ταβελασ δε 
ϖενχιmεντοσ. 4 Λει Οργνιχα δο Μυνιχπιο. 4.1 Χοmπετνχιασ εξχλυσιϖασ δο Πρεφειτο Μυνιχιπαλ. 4.2 Οβριγα⌡εσ δο Πρεφειτο Μυνιχιπαλ. 4.3 
Απρεσενταο ε απροϖαο δε χοντασ δε γοϖερνο. 4.4 Χοmπετνχιασ δο Πρεφειτο Μυνιχιπαλ θυε ποδεm σερ δελεγαδασ. 4.5 Μοδο δε 
εξπεδιο δε ατοσ αδmινιστρατιϖοσ. 
 
3.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ  
α) ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ (ΧDΙΓΟ 400): 1 Προχεσσο αδmινιστρατιϖο. 1.1 Φυν⌡εσ δε αδmινιστραο: πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, 
διρεο ε χοντρολε. 1.2 Προχεσσο δε πλανεϕαmεντο. 1.2.1 Πλανεϕαmεντο εστρατγιχο: ϖισο, mισσο ε αν〈λισε ΣWΟΤ. 1.2.2 Αν〈λισε 
χοmπετιτιϖα ε εστρατγιασ γενριχασ. 1.2.3 Ρεδεσ ε αλιανασ. 1.2.4 Πλανεϕαmεντο τ〈τιχο. 1.2.5 Πλανεϕαmεντο οπεραχιοναλ. 1.2.6 
Αδmινιστραο πορ οβϕετιϖοσ. 1.2.7 Βαλανχεδ σχορεχαρδ. 1.2.8 Προχεσσο δεχισ⌠ριο. 1.3 Οργανιζαο. 1.3.1 Εστρυτυρα οργανιζαχιοναλ. 1.3.2 
Τιποσ δε δεπαρταmενταλιζαο: χαραχτερστιχασ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ δε χαδα τιπο. 1.3.3 Οργανιζαο ινφορmαλ. 1.3.4 Χυλτυρα 
οργανιζαχιοναλ. 1.4 Dιρεο. 1.4.1 Μοτιϖαο ε λιδερανα. 1.4.2 Χοmυνιχαο. 1.4.3 Dεσχεντραλιζαο ε δελεγαο. 1.5 Χοντρολε. 1.5.1 
Χαραχτερστιχασ. 1.5.2 Τιποσ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 1.5.3 Σιστεmα δε mεδιο δε δεσεmπενηο οργανιζαχιοναλ. 2 Γεστο δε πεσσοασ. 
2.1 Εθυιλβριο οργανιζαχιοναλ. 2.2 Οβϕετιϖοσ, δεσαφιοσ ε χαραχτερστιχασ δα γεστο δε πεσσοασ. 2.3 Ρεχρυταmεντο ε σελεο δε πεσσοασ. 
2.3.1 Οβϕετιϖοσ ε χαραχτερστιχασ. 2.3.2 Πρινχιπαισ τιποσ, χαραχτερστιχασ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 2.3.3 Πρινχιπαισ τχνιχασ δε σελεο δε 
πεσσοασ: χαραχτερστιχασ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 2.4 Αν〈λισε ε δεσχριο δε χαργοσ. 2.5 Χαπαχιταο δε πεσσοασ. 2.6 Γεστο δε 
δεσεmπενηο. 3 Γεστο δα θυαλιδαδε ε mοδελο δε εξχελνχια γερενχιαλ. 3.1 Πρινχιπαισ τε⌠ριχοσ ε συασ χοντριβυι⌡εσ παρα α γεστο δα 
θυαλιδαδε. 3.2 Φερραmεντασ δε γεστο δα θυαλιδαδε. 3.3 Μοδελο δα φυνδαο ναχιοναλ δα θυαλιδαδε. 4 Γεστο δε προϕετοσ. 4.1 
Ελαβοραο, αν〈λισε ε αϖαλιαο δε προϕετοσ. 4.2 Πρινχιπαισ χαραχτερστιχασ δοσ mοδελοσ δε γεστο δε προϕετοσ. 4.3 Προϕετοσ ε συασ εταπασ. 
5 Γεστο δε προχεσσοσ. 5.1 Χονχειτοσ δα αβορδαγεm πορ προχεσσοσ. 5.2 Τχνιχασ δε mαπεαmεντο, αν〈λισε ε mεληορια δε προχεσσοσ. 5.3 
Νο⌡εσ δε εστατστιχα απλιχαδα αο χοντρολε ε ◊ mεληορια δε προχεσσοσ. 6 Λεγισλαο αδmινιστρατιϖα. 6.1 Αδmινιστραο διρετα, ινδιρετα ε 
φυνδαχιοναλ. 6.2 Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ. 6.3 Ρεθυισιο. 7 Οραmεντο πβλιχο. 7.1 Πρινχπιοσ οραmεντ〈ριοσ. 7.2 Dιρετριζεσ οραmεντ〈ριασ. 
7.3 Προχεσσο οραmεντ〈ριο. 7.4 Μτοδοσ, τχνιχασ ε ινστρυmεντοσ δο οραmεντο πβλιχο; νορmασ λεγαισ απλιχ〈ϖεισ. 7.5 Ρεχειτα πβλιχα: 
χατεγοριασ, φοντεσ, εστ〈γιοσ; δϖιδα ατιϖα. 7.6 Dεσπεσα πβλιχα: χατεγοριασ, εστ〈γιοσ. 7.7 Συπριmεντο δε φυνδοσ. 7.8 Ρεστοσ α παγαρ. 7.9 
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Dεσπεσασ δε εξερχχιοσ αντεριορεσ. 8 Λιχιταο πβλιχα. 8.1 Μοδαλιδαδεσ, δισπενσα ε ινεξιγιβιλιδαδε. 8.2 Πρεγο. 8.3 Χοντρατοσ ε χοmπρασ. 
8.4 Χονϖνιοσ ε τερmοσ σιmιλαρεσ. 8.5 Λει ν≡ 8.666/1993. 8.6 Λει ν≡ 10.520/2002. 9 ⊃τιχα ε φυνο πβλιχα. 10 ⊃τιχα νο σετορ πβλιχο. 11 
Λει ν≡ 8.429/1992 ε συασ αλτερα⌡εσ. 12 Αχεσσο ◊ Ινφορmαο: Λει ν≡ 12.527/2011; Dεχρετο ν≡ 7.724/2012. 
 
β) ΑΝΑΛΙΣΤΑ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ (ΧDΙΓΟ 401): 1 Γεοπροχεσσαmεντο ε σενσοριαmεντο ρεmοτο. 1.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ δε Σιστεmασ δε 
Ινφορmαο Γεογρ〈φιχα (ΣΙΓ). 1.2 Σιστεmασ δε χοορδεναδασ ε γεορρεφερενχιαmεντο. 1.3 Σιστεmασ δε ιmαγεαmεντο. 1.3.1 Πρινχιπαισ 
σιστεmασ σενσορεσ, χονχειτοσ δε πιξελ, ρεσολυο εσπαχιαλ, τεmποραλ ε ραδιοmτριχα. 1.4 Ιmαγενσ δε ραδαρ, mυλτιεσπεχτραισ ε 
mυλτιτεmποραισ. 1.5 Απλιχα⌡εσ δε σενσοριαmεντο ρεmοτο νο πλανεϕαmεντο, mονιτοραmεντο ε χοντρολε δοσ ρεχυρσοσ νατυραισ ε δασ 
ατιϖιδαδεσ αντρ⌠πιχασ. 2 Εχολογια γεραλ ε απλιχαδα. 2.1 Εχοσσιστεmασ βρασιλειροσ. 2.2 Χαδεια αλιmενταρ. 2.3 Συχεσσ⌡εσ εχολ⌠γιχασ. 3 
Ρεχυρσοσ ηδριχοσ. 3.1 Νο⌡εσ δε mετεορολογια ε χλιmατολογια. 3.2 Νο⌡εσ δε ηιδρολογια. 3.2.1 Χιχλο ηιδρολ⌠γιχο, βαλανο ηδριχο, βαχιασ 
ηιδρογρ〈φιχασ, τρανσπορτε δε σεδιmεντοσ. 3.3 Νο⌡εσ δε ηιδρ〈υλιχα. 4 Χοντρολε δε πολυιο αmβιενταλ. 4.1 Θυαλιδαδε δα 〈γυα. 4.2 
Πολυιο ηδριχα. 4.3 Τεχνολογιασ δε τραταmεντο δε 〈γυα. 4.4 Τεχνολογιασ δε τραταmεντο δε εφλυεντεσ σανιτ〈ριοσ. 4.5 Πολυεντεσ 
ατmοσφριχοσ. 4.6 Τεχνολογιασ δε τραταmεντο δε ρεσδυοσ σ⌠λιδοσ. 5 Σανεαmεντο αmβιενταλ. 5.1 Σιστεmα δε αβαστεχιmεντο δε 〈γυα. 5.2 
Ρεδε δε εσγοταmεντο σανιτ〈ριο. 5.3 Γερενχιαmεντο δε ρεσδυοσ σ⌠λιδοσ. 5.3.1 Αχονδιχιοναmεντο, χολετα, τρανσπορτε, τραταmεντο ε 
δεστιναο φιναλ. 5.4 Dρεναγεm υρβανα (mιχρο ε mαχρο). 6 Πλανεϕαmεντο ε γεστο αmβιενταλ. 6.1 Αϖαλιαο δε ιmπαχτοσ αmβιενταισ. 6.2 
Ρισχοσ αmβιενταισ. 6.3 ςαλοραο δε δανοσ αmβιενταισ. 6.4 Σιστεmα Ναχιοναλ δε Υνιδαδεσ δε Χονσερϖαο (ΣΝΥΧ). 7 Μειο αmβιεντε ε 
σαδε. 7.1 Νο⌡εσ δε σαδε πβλιχα. 7.2 Νο⌡εσ δε επιδεmιολογια. 7.3 Σαδε οχυπαχιοναλ. 8 Πλανεϕαmεντο τερριτοριαλ. 8.1 Ινστρυmεντοσ 
δε χοντρολε δο υσο ε οχυπαο δο σολο. 8.2 Εστατυτο δασ Χιδαδεσ. 8.3 Πλανοσ διρετορεσ δε ορδεναmεντο δο τερριτ⌠ριο. 9 Dεφεσα χιϖιλ. 9.1 
Σιστεmα Ναχιοναλ δε Dεφεσα Χιϖιλ. 9.2 Γερενχιαmεντο δε δεσαστρεσ, αmεαασ ε ρισχοσ. 9.3 Πολτιχα δε χοmβατε α χαλαmιδαδεσ. 10 
Λεγισλαο. 10.1 Λει ν≡ 9.605/1998 ε αλτερα⌡εσ ε Dεχρετο ν≡ 6.514/2008 (Λει δοσ Χριmεσ Αmβιενταισ). 10.2 Λει ν≡ 12.651/2012 ε 
αλτερα⌡εσ. 10.3 Λει ν≡ 9.795/1999 ε Dεχρετο ν≡ 4.281/2002 (Εδυχαο Αmβιενταλ). 10.4 Λει ν≡ 12.305/2010 (Πολτιχα Ναχιοναλ δε 
Ρεσδυοσ Σ⌠λιδοσ). 10.5 Λει ν≡ 11.105/2005 (οργανισmοσ γενετιχαmεντε mοδιφιχαδοσ). 10.6 Λει ν≡ 7.802/1989 ε αλτερα⌡εσ (Λει δε 
Αγροτ⌠ξιχοσ). 10.7 Λει ν≡ 9.433/1997 ε αλτερα⌡εσ (Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ρεχυρσοσ Ηδριχοσ). 10.8 Λει ν≡ 6.938/1981 ε αλτερα⌡εσ (Πολτιχα 
Ναχιοναλ δο Μειο Αmβιεντε). 10.9 Λει ν≡ 9.985/2000 ε αλτερα⌡εσ (Σιστεmα Ναχιοναλ δε Υνιδαδεσ δε Χονσερϖαο δα Νατυρεζα). 10.10 
Dεχρετοσ ν≡ 875/1993 ε ν≡ 4.581/2003 (Χονϖενο δε Βασιλια). 10.11 Dεχρετο ν≡ 5.472/2005 (Χονϖενο δε Εστοχολmο). 10.12 Dεχρετο 
ν≡ 5.360/2005 (Χονϖενο δε Ροτερδ). 10.13 Dεχρετο ν≡ 5.445/2005 (Προτοχολο δε Θυιοτο). 10.14 Dεχρετο ν≡ 2.699/1998 (Προτοχολο δε 
Μοντρεαλ). 10.15 Λει ν≡ 9.966/2000 ε Dεχρετο ν≡ 4.136/2002 (λαναmεντο δε ⌠λεο ε ουτρασ συβστνχιασ νοχιϖασ). 10.16 Λει ν≡ 
8.723/1993 ε αλτερα⌡εσ (εmισσο δε πολυεντεσ πορ ϖεχυλοσ αυτοmοτορεσ). 10.17 Ρεσολυ⌡εσ δο ΧΟΝΑΜΑ ατινεντεσ αο τεmα γεστο, 
προτεο ε χοντρολε δα θυαλιδαδε αmβιενταλ: ν≡ 1/1986 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 18/1986 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 5/1989 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 2/1990; ν≡ 
2/1991; ν≡ 6/1991; ν≡ 5/1993 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 24/1994; ν≡ 23/1996 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 237/1997; ν≡ 267/2000 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 275/2001; 
ν≡ 302/2002; ν≡ 303/2002; ν≡ 307/2002 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 313/2002; ν≡ 316/2002 ε συασ αλτερα⌡εσ; ν≡ 357/2005 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 
358/2005; ν≡ 362/2005 ε συασ αλτερα⌡εσ; ν≡ 369/2006; ν≡ 371/2006; ν≡ 375/2006 ε συασ αλτερα⌡εσ; ν≡ 377/2006; ν≡ 380/2006; ν≡ 
396/2008; ν≡ 401/2008 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 403/2008; ν≡ 404/2008; ν≡ 410/2009; ν≡ 412/2009; ν≡ 413/2009; ν≡ 414/2009; ν≡ 415/2009 ε 
αλτερα⌡εσ; ν≡ 416/2009; ν≡ 418/2009 ε αλτερα⌡εσ; ν≡ 420/2009; ν≡ 422/2010; ν≡ 424/2010; ν≡ 2/2012. 11 ΝΒΡ ΙΣΟ ν≡ 14001:2015 
(σιστεmασ δε γεστο αmβιενταλ: ρεθυισιτοσ ε νορmασ παρα υσο). 11.1 ΝΒΡ ΙΣΟ ν≡ 14004:2018 (σιστεmασ δε γεστο αmβιενταλ: διρετριζεσ ε 
πρινχπιοσ γεραισ δε υσο). 11.2 ΝΒΡ ΙΣΟ ν≡ 19011:2018 (διρετριζεσ παρα αυδιτορια δε σιστεmα δε γεστο). Λεγισλαο Μυνιχιπαλ: Πλανο 
διρετορ (Λει ν≡ 3.070/2010; Χ⌠διγο δε Ποστυρα に Λει ν≡ 3.066/2010; Υσο δο σολο − Λει ν≡ 3.068/2010, Παρτιχιοναmεντο − Λει ν≡ 
3.069/2010; Ρεσολυο Χεmαm ν≡ 02/2016, Λει χοmπλεmενταρ ν≡ 140/2011, Χ⌠διγο Φλορεσταλ Εσταδυαλ − Λει ν≡ 18.104/2013) 
 
χ) ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο (ΧDΙΓΟ 402): Αρθυιτετυρα ε Οργανιζαο δε Χοmπυταδορεσ: 1 Οργανιζαο δε 
σιστεmασ δε χοmπυταδορεσ. 2 Ο σιστεmα δε χοmπυταο. 3 Χονϖερσο δε βασεσ ε αριτmτιχα χοmπυταχιοναλ. 4 Μεm⌠ρια πρινχιπαλ. 5 
Μεm⌠ρια χαχηε. 6 Προχεσσαδορεσ に αρθυιτετυρα. 7 Μεm⌠ρια σεχυνδ〈ρια. 8 Βαρραmεντοσ δε εντραδα ε σαδα (ε/σ). 9 36 Αρθυιτετυρασ ΡΙΣΧ ε 
ΧΙΣΧ. Σιστεmασ Οπεραχιοναισ: 1 Εστρυτυρασ δοσ Σιστεmασ δε Χοmπυταο. 2 Εστρυτυρασ δο Σιστεmα Οπεραχιοναλ. 3 Γερενχιαmεντο δε 
Προχεσσοσ. 4 Γερενχιαmεντο δε Μεm⌠ρια. 5 Μεm⌠ρια ςιρτυαλ. 6 Σιστεmα δε Αρθυιϖοσ. 7 Σιστεmασ δε Ι/Ο. 8 Ο Σιστεmα ΓΝΥ/Λινυξ. 9 
Wινδοωσ. Ρεδεσ δε Χοmπυταδορεσ: 1 Χονχειτοσ δε ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ. 2 Νο⌡εσ δε Χαβεαmεντο Εστρυτυραδο. 3 Αρθυιτετυρα δε 
ρεδεσ. 4 Μειοσ δε Τρανσmισσο. 5 Τοπολογιασ δε ρεδεσ. 6 Μοδελο ΟΣΙ. 7 Προτοχολο ΤΧΠ/ΙΠ. 8 Εθυιπαmεντοσ δε ρεδε: mοδεmσ, mοδεmσ δε 
Φιβρα, ρεπετιδορεσ, Βριδγεσ, Σωιτχηεσ ε ροτεαδορεσ. 9 Προτοχολοσ δε ΛΑΝ. 10 Ενδερεαmεντο ΙΠ. 11 Ροτεαmεντο. 12 ΤΧΠ, ΥDΠ, ΙΧΜΠ. 13 
ςΛΑΝ. 14 Ιντεραο Χλιεντε−Σερϖιδορ. 15 Σιστεmα δε Νοmεσ δε Dοmνιοσ (DΝΣ). 16 DΗΧΠ (Dψναmιχ Ηοστ Χονφιγυρατιον Προτοχολ). 17 
Τρανσmισσο δε Αρθυιϖοσ. 18 Χοmπαρτιληαmεντο δε Αρθυιϖοσ Ρεmοτοσ. 19 WWW (Wορλδ Wιδε Wεβ). 20 ΦΤΠ (Φιλε Τρανσφερ Προτοχολ). 21 
Ρεδε ςιρτυαλ πριϖαδα (ςΠΝ). 22 Χονχειτο ε τιποσ δε χ⌠πια δε σεγυρανα (Βαχκυπ). 23 Προξψ. 24 Φερραmεντασ δε Μονιτοραο ε 
Γερενχιαmεντο δε Ρεδε. 25 Φερραmεντασ δε Φιρεωαλλ. 26 Σεγυρανα δε Ρεδε ε Χοντρολε δε Αχεσσο. 27 Χερτιφιχαο Dιγιταλ. Ηαρδωαρε: 1 
Ιντροδυο αο Ηαρδωαρε δο ΠΧ. 2 Προχεσσαδορεσ. 3 Βαρραmεντοσ. 4 Μεm⌠ριασ. 5 Πλαχασ Με. 6 Σετυπ. 7 Πλαχασ δε ςδεο. 8 Μονιτορεσ δε 
ςδεο. 9 Αρmαζεναmεντο δε δαδοσ. 10 Υνιδαδεσ δε δισχο ργιδο. 11 Dισποσιτιϖοσ ΣΧΣΙ. 12 Πλαχασ δε σοm. 13 Πορτασ παραλελα ε σεριαλ. 14 
Μοδεmσ. 15 Ιmπρεσσορασ. 16 Σχαννερσ. 17 Τεχλαδοσ ε Μουσεσ. 18 Μονταγεm δε Μιχροσ. 18.1 ςεντιλαο. 18.2 Αλιmενταο. 18.3 
Παρτιο ε φορmαταο. Προγραmαο: 1 Χοmανδοσ β〈σιχοσ: ατριβυιο, χονδιχιοναντεσ ε ρεπετιο. 2 Συβπρογραmασ ε παρmετροσ. 3 
Ρεχυρσιϖιδαδε. 4 Εστρυτυρα ηοmογνεα δε δαδοσ: ϖετορ ε mατριζ, mανιπυλαο δε στρινγσ. 5 Εστρυτυρα ηετερογνεα δε δαδοσ: ρεγιστροσ ε 
αρθυιϖοσ. 6 Ποντειροσ, λιστα λινεαρ σιmπλεσ, δυπλαmεντε λιγαδα ε χοmποστα ε λιστα χιρχυλαρ. 7 Πιληασ, φιλασ ε 〈ρϖορεσ βιν〈ριασ. 8 Προγραmαο 
οριενταδα α οβϕετοσ: χονχειτο δε οβϕετοσ, χλασσεσ, mτοδοσ, χονστρυτορεσ, πολιmορφισmο, ϖισιβιλιδαδε, ενχαπσυλαmεντο, αβστραο ε 
mοδυλαριζαο. 9 Προϕετοσ δε χλασσεσ: ηερανα, αχοπλαmεντο, χοεσο, χλασσεσ αβστρατασ ε ιντερφαχεσ. 10 Ηερανασ mλτιπλασ. 11 
Τραταmεντο δε ερροσ ε εξχε⌡εσ. 12 Λινγυαγεm δε Προγραmαο Πψτηον. 13 Προγραmαο Wεβ ΗΤΜΛ, ΧΣΣ ε ϑαϖαΣχριπτ. Ενγενηαρια δε 
Σοφτωαρε: 1 Αν〈λισε ε Προϕετο δε Σιστεmασ. 2 Λινγυαγεm δε Μοδελαγεm Υνιφιχαδα (ΥΜΛ). 3 Αν〈λισε Οριενταδα α Οβϕετοσ: διαγραmα δε 
χλασσεσ, διαγραmα δε ιντεραο, παχοτεσ ε χολαβοραο, διαγραmα δε εσταδοσ, διαγραmα δε ατιϖιδαδεσ. Βανχο δε Dαδοσ: 1 Νο⌡εσ δε 
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βανχο δε δαδοσ. 2 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε δεφινι⌡εσ. 3 Μοδελο Εντιδαδε−Ρελαχιοναmεντο. 4 Ρεστρι⌡εσ δε ιντεγριδαδε; ΣΘΛ (Στρυχτυρεδ 
Θυερψ Λανγυαγε): λινγυαγεm δε δεφινιο ε mανιπυλαο δε δαδοσ. Γοϖερνανα δε ΤΙ: 1 Γερενχιαmεντο δε Σερϖιοσ δε ΤΙ − ΙΤΙΛ 2011: 
ιντροδυο αο γερενχιαmεντο δε σερϖιοσ δε ΤΙ, οπεραο δε σερϖιο (προχεσσοσ ε φυν⌡εσ). 
 
4 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (Ασσιστεντε Σοχιαλ / Φονοαυδι⌠λογο / Νυτριχιονιστα / Πσιχ⌠λογο) 
4.1 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 
α) Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ δε γνεροσ ϖαριαδοσ. 2 Dοmνιο δα ορτογραφια οφιχιαλ. 3 
Ρεχονηεχιmεντο δε τιποσ ε γνεροσ τεξτυαισ. 4 Dοmνιο δα εστρυτυρα mορφοσσιντ〈τιχα δο περοδο. 4.1 Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 
4.2 Ρελα⌡εσ δε χοορδεναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα οραο. 4.3 Ρελα⌡εσ δε συβορδιναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα 
οραο. 4.4 Εmπρεγο δοσ σιναισ δε ποντυαο. 4.5 Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 4.6 Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 4.7 Εmπρεγο δο σιναλ 
ινδιχατιϖο δε χρασε. 4.8 Χολοχαο δοσ προνοmεσ 〈τονοσ. 5 Dοmνιο δοσ mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 5.1 Εmπρεγο δε ελεmεντοσ δε 
ρεφερενχιαο, συβστιτυιο ε ρεπετιο, δε χονεχτορεσ ε δε ουτροσ ελεmεντοσ δε σεθυενχιαο τεξτυαλ. 5.2 Εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ 
ϖερβαισ. 6 Ρεεσχριτα δε φρασεσ ε παρ〈γραφοσ δο τεξτο. 6.1 Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 6.2 Συβστιτυιο δε παλαϖρασ ου δε τρεχηοσ δε τεξτο. 
6.3 Ρεοργανιζαο δα εστρυτυρα δε ορα⌡εσ ε δε περοδοσ δο τεξτο. 6.4 Ρεεσχριτα δε τεξτοσ δε διφερεντεσ γνεροσ ε νϖεισ δε φορmαλιδαδε.  
 
β) ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ: 1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε τεχνολογιασ, φερραmεντασ, απλιχατιϖοσ ε προχεδιmεντοσ δε 
ινφορm〈τιχα: τιποσ δε χοmπυταδορεσ, χονχειτοσ δε ηαρδωαρε ε δε σοφτωαρε, ινσταλαο δε περιφριχοσ. 2 Εδιο δε τεξτοσ, πλανιληασ ε 
απρεσεντα⌡εσ (αmβιεντε Μιχροσοφτ Οφφιχε, ϖερσ⌡εσ 2010, 2013 ε 365). 3 Νο⌡εσ δε σιστεmα οπεραχιοναλ (αmβιεντε Wινδοωσ, ϖερσ⌡εσ 7, 
8 ε 10). 4 Προγραmασ δε ναϖεγαο: Μοζιλλα Φιρεφοξ ε Γοογλε Χηροmε. 5 Προγραmα δε χορρειο ελετρνιχο. 6 Στιοσ δε βυσχα ε πεσθυισα να 
Ιντερνετ. 7 Χονχειτοσ δε οργανιζαο ε δε γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ, αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ. 8 Σεγυρανα δα ινφορmαο: 
προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα. 9 Νο⌡εσ δε ϖρυσ, ωορmσ ε πραγασ ϖιρτυαισ. 10 Προχεδιmεντοσ δε βαχκυπ. 
 
χ) ΝΟ∩∏ΕΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ: 1 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 1.400/1990. 1.1 Χονχειτο δε ϖενχιmεντο ε 
ρεmυνεραο. 1.2 ϑορναδα δε τραβαληο. 1.3 Μοδαλιδαδεσ δε γρατιφιχα⌡εσ ε βενεφχιοσ. 1.4 Μοδοσ δε αφασταmεντο ε δε λιχενασ. 1.5 
Οβριγα⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ mυνιχιπαισ. 1.6 Dχιmο τερχειρο. 1.7 Λοταο ε mοϖιmενταο φυνχιοναλ. 1.8 Νοmεαο, ποσσε, 
εξερχχιο ε ϖαχνχια. 1.7 Πεναλιδαδεσ δισχιπλιναρεσ. 2 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 3.947/2017. 2.1 Εστρυτυρα αδmινιστρατιϖα. 2.2 
Χοmπετνχιασ δοσ ⌠ργοσ δα αδmινιστραο πβλιχα mυνιχιπαλ. 3 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 1.722/2007. 3.1 Εστρυτυρα δασ ταβελασ δε 
ϖενχιmεντοσ. 4 Λει Οργνιχα δο Μυνιχπιο. 4.1 Χοmπετνχιασ εξχλυσιϖασ δο Πρεφειτο Μυνιχιπαλ. 4.2 Οβριγα⌡εσ δο Πρεφειτο Μυνιχιπαλ. 4.3 
Απρεσενταο ε απροϖαο δε χοντασ δε γοϖερνο. 4.4 Χοmπετνχιασ δο Πρεφειτο Μυνιχιπαλ θυε ποδεm σερ δελεγαδασ. 4.5 Μοδο δε 
εξπεδιο δε ατοσ αδmινιστρατιϖοσ. 
 
δ) ΠΟΛ⊆ΤΙΧΑ DΕ ΣΑ∨DΕ: 1 Εϖολυο ηιστ⌠ριχα δα οργανιζαο δο σιστεmα δε σαδε νο Βρασιλ ε α χονστρυο δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε 
(ΣΥΣ) に πρινχπιοσ, διρετριζεσ ε αρχαβουο λεγαλ. 2 Χοντρολε σοχιαλ νο ΣΥΣ. 3 Ρεσολυο ν≡ 453/2012 δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε Σαδε. 4 
Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτιγοσ δε 194 α 200. 5 Λει ν≡ 8.080/1990, Λει ν≡ 8.142/1990 ε Dεχρετο Πρεσιδενχιαλ ν≡ 7.508/2011. 6 
Dετερmιναντεσ σοχιαισ δα σαδε. 7 Σιστεmασ δε ινφορmαο εm σαδε. 
 
4.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ  
α) ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ (ΧDΙΓΟ 403): 1 Ο Σερϖιο Σοχιαλ να Αmριχα Λατινα. 1.1 Α φορmαο προφισσιοναλ δο Ασσιστεντε Σοχιαλ να 
σοχιεδαδε βρασιλειρα. 2 Ρεφλεξ⌡εσ ε ατιτυδεσ θυε ποσσιβιλιταm υmα πρ〈τιχα προφισσιοναλ mαισ δινmιχα. 3 Λεισ ιντεγραχιονιστασ ε ινχλυσιϖασ. 
4 Ο Σερϖιο Σοχιαλ χοm ο χοmπροmισσο δα ιmπλεmενταο δοσ πρινχπιοσ πρεϖιστοσ εm λει. 5 Πολτιχα δε Σεγυριδαδε Σοχιαλ. 6 Χονστρυο 
δο σιστεmα δεσχεντραλιζαδο ε παρτιχιπατιϖο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ. 7 Πρ〈τιχα Προφισσιοναλ Ξ Πρ〈τιχα Σοχιαλ Ξ Πρ〈τιχα Ινστιτυχιοναλ. ⊃τιχα 
προφισσιοναλ. 8 Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δο Ασσιστεντε Σοχιαλ (Λει ν≡ 8.662/1993). 
 
β) ΦΟΝΟΑΥDΙΛΟΓΟ (ΧDΙΓΟ 405): 1 Μεχανισmοσ φσιχοσ δα χοmυνιχαο οραλ. 2 Dεσενϖολϖιmεντο δα λινγυαγεm ινφαντιλ. Ασπεχτοσ 
τε⌠ριχοσ, ανατοmοφισιολ⌠γιχοσ ε οσ ατρασοσ δε λινγυαγεm εm υmα περσπεχτιϖα πραγm〈τιχα. 3 Πρεϖενο δοσ διστρβιοσ δα χοmυνιχαο 
οραλ ε εσχριτα, ϖοζ ε αυδιο. 4 Dιστρβιοσ ε αλτερα⌡εσ δα λινγυαγεm οραλ ε εσχριτα, φαλα, ϖοζ, αυδιο, φλυνχια ε δεγλυτιο. 5 Αϖαλιαο, 
χλασσιφιχαο ε τραταmεντο δοσ διστρβιοσ δα ϖοζ, φλυνχια, αυδιο, τρανστορνοσ δα mοτριχιδαδε οραλ ε λινγυαγεm. 6 Προχεσσαmεντο 
αυδιτιϖο χεντραλ. 7 Ατυ;N?ﾗà aﾗﾐﾗ;┌SｷﾗﾉﾙｪｷI;à ﾐ;à =ヴW;à ﾏ;デWヴﾐﾗどｷﾐa;ﾐデｷﾉくà Β Ενφοθυε φονοαυδιολ⌠γιχο να πρ〈τιχα δα αmαmενταο. 9 
Τρανστορνοσ δε λινγυαγεm ασσοχιαδοσ α λεσ⌡εσ νευρολ⌠γιχασ. 10 Ατυαο δο φονοαυδι⌠λογο νο αmβιεντε ηοσπιταλαρ. 11 Οτονευρολογια. 
 
χ) ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ (ΧDΙΓΟ 408): 1 Νυτριο β〈σιχα: χαρβοιδρατοσ, προτενασ, λιπδιοσ, ϖιταmινασ ε σαισ mινεραισ. 2 Dιγεστο, αβσορο, 
τρανσπορτε, mεταβολισmο, εξχρεο, χλασσιφιχαο, φυνο ε ρεχοmενδα⌡εσ. 3 Dιετοτεραπια νασ διϖερσασ πατολογιασ: χαρδιοϖασχυλαρεσ, 
ρεναισ, σιστεmα διγεστ⌠ριο, διαβετεσ mελλιτυσ, οβεσιδαδε, δεσνυτριο ενεργτιχα προτειχα. 4 Νυτριο εm οβστετρχια ε πεδιατρια. 5 
Αλειταmεντο mατερνο ε αλιmενταο χοmπλεmενταρ. 6 Τχνιχα διεττιχα: χονχειτο, χλασσιφιχαο ε χαραχτερστιχασ; ヮヴYどヮヴWヮ;ヴﾗ ε πρεπαρο 
δοσ αλιmεντοσ. 7 Αδmινιστραο εm Σερϖιοσ δε Αλιmενταο: πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, χοορδεναο ε χοντρολε δε Υνιδαδεσ δε 
Αλιmενταο ε Νυτριο. 8 Χονταmιναο δε αλιmεντοσ: ϖεχυλοσ δε χονταmιναο; ﾏｷIヴﾗどοργανισmοσ χονταmιναντεσ δε αλιmεντοσ ε 
προδυτορεσ δε デﾗ┝ｷどｷﾐaWINﾛWゲく 9 Αλτεραο δε αλιmεντοσ: χαυσασ δε αλτερα⌡εσ δε αλιmεντοσ πορ αγεντεσ φσιχοσ, θυmιχοσ ε πορ 
ﾏｷIヴﾗどﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗゲく 10 Λεγισλα⌡εσ περτινεντεσ α αλιmεντοσ ε σερϖιοσ δε νυτριο. 11 Βοασ πρ〈τιχασ ε αϖαλιαο δα θυαλιδαδε. 12 
Επιδεmιολογια νυτριχιοναλ: δετερmιναντεσ δα δεσνυτριο, οβεσιδαδε, ανεmια ε ηιποϖιταmινοσε Α. 13 Πολτιχα Ναχιοναλ δε Αλιmενταο ε 
Νυτριο (ΠΝΑΝ). 14 Σιστεmα Ναχιοναλ δε Σεγυρανα Αλιmενταρ ε Νυτριχιοναλ. 15 Προmοο δα αλιmενταο σαυδ〈ϖελ νασ εσχολασ. 16 
Ηιγιενε: αλιmεντοσ, mανιπυλαδορεσ, αmβιεντε, εθυιπαmεντοσ ε υτενσλιοσ. 17 Αϖαλιαο νυτριχιοναλ. 18 Τεστεσ δε αχειταβιλιδαδε νασ 
εσχολασ. 19 Προγραmα Ναχιοναλ δε Αλιmενταο Εσχολαρ (ΠΝΑΕ). 20 Χονσεληοσ δε Αλιmενταο Εσχολαρ (ΧΑΕ). 21 Χονσεληο Ναχιοναλ δε 
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Σεγυρανα Αλιmενταρ ε Νυτριχιοναλ (ΧΟΝΣΕΑ). 22 Ατενδιmεντο δα αλιmενταο εσχολαρ αοσ αλυνοσ δα εδυχαο β〈σιχα νο mβιτο δο 
Προγραmα Ναχιοναλ δε Αλιmενταο Εσχολαρ に ΠΝΑΕ (Ρεσολυο/ΧD/ΦΝDΕ ν≡ 26/2013). 
 
δ) ΠΣΙΧΛΟΓΟ (ΧDΙΓΟ 411): Πσιχολογια Χλνιχα. 1 ⊃τιχα προφισσιοναλ: πσιχ⌠λογοσ χλνιχοσ ε βιοτιχα να σαδε. 2 Αϖαλιαο πσιχολ⌠γιχα ε 
πσιχοδιαγν⌠στιχο. 2.1 Φυνδαmεντοσ ε εταπασ δα mεδιδα πσιχολ⌠γιχα. 2.2 Ινστρυmεντοσ δε αϖαλιαο: χριτριοσ δε σελεο, αϖαλιαο ε 
ιντερπρεταο δοσ ρεσυλταδοσ. 2.3 Τχνιχασ δε εντρεϖιστα. 2.4 Λαυδοσ, παρεχερεσ, δεχλαραο ε ατεσταδοσ. 3 Τεοριασ ε τχνιχασ 
πσιχοτερ〈πιχασ. 3.1 Πσιχοτεραπια ινδιϖιδυαλ δε αδυλτοσ ε γρυπαλ. 3.2 Αβορδαγενσ τε⌠ριχασ: πσιχαν〈λισε (Φρευδ), χογνιτιϖα (Βεχκ), 
χοmπορταmενταλ (Σκιννερ), ηυmανισταεξιστενχιαλ (Ρογερσ, Περλσ) ε πσιχοδραmα (Μορενο). 5 Πσιχοπατολογια. 5.1 Τρανστορνοσ δε ηυmορ. 5.2 
Τρανστορνοσ δε περσοναλιδαδε. 5.3 Τρανστορνοσ ρελαχιοναδοσ αο υσο ε αβυσο δε συβστνχιασ πσιχοατιϖασ. 5.4 Τρανστορνοσ δε ανσιεδαδε. 
5.5 Τρανστορνο δο εστρεσσε π⌠σ−τραυm〈τιχο. 5.6 Βυρνουτ. 5.7 Τρανστορνοσ δεπρεσσιϖοσ. 5.8 Τρανστορνοσ φ⌠βιχοσ. 5.9 Τρανστορνοσ 
πσιχοσσοm〈τιχοσ. 5.10 Εσθυιζοφρενια. 5.11 Ουτροσ τρανστορνοσ πσιχ⌠τιχοσ. 5.12 Εστρυτυρασ χλνιχασ (νευροσε, πσιχοσε ε περϖερσο). 6 
Πσιχολογια δα σαδε. 6.1 Πολτιχασ δε σαδε δο σερϖιο πβλιχο φεδεραλ. 6.2 Προχεσσο σαδε−δοενα (δοενασ χρνιχασ ε αγυδασ). 6.3 
Ιmπαχτο διαγν⌠στιχο. 6.4 Προχεσσο δε αδοεχιmεντο. 6.5 Ενφρενταmεντο δα δοενα ε αδεσο αο τραταmεντο. 6.6 Τεοριασ ε mανεϕοσ δο 
εστρεσσε. 6.6.1 Εστιλοσ δε ενφρενταmεντο (χοπινγ). 6.7 Α⌡εσ β〈σιχασ δε σαδε: προmοο, πρεϖενο ε ρεαβιλιταο. 6.7.1 Νϖεισ δε 
ατενο ◊ σαδε. 6.8 Εθυιπεσ ιντερδισχιπλιναρεσ: ιντερδισχιπλιναριδαδε ε mυλτιδισχιπλιναριδαδε εm σαδε. 7 Ιντερϖενο πσιχολ⌠γιχα εm 
προβλεmασ εσπεχφιχοσ. 7.1 Τραταmεντο ε πρεϖενο δα δεπενδνχια θυmιχα: 〈λχοολ, ταβαγισmο, ουτρασ δρογασ ε ρεδυο δε δανοσ. 7.2 
Ιντερϖενο εm σιτυαο δε χρισε: εστρεσσε π⌠σ−τραυm〈τιχο; τεντατιϖα δε συιχδιο; αχιδεντε δε τραβαληο; οσ χινχο εστ〈γιοσ δο λυτο (Μοδελο 
δε Κβλερ−Ροσσ). 8 Πσιχολογια ινστιτυχιοναλ ε χοmυνιτ〈ρια. 8.1 Οβϕετιϖοσ ε νϖεισ δα ηιγιενε mενταλ. 8.2 Προmοο δα σαδε χοmο 
παραδιγmα ρεεστρυτυραντε δε ιντερϖενο: ο παπελ δο πσιχ⌠λογο νεσσα περσπεχτιϖα ε συα ινσερο να εθυιπε mυλτιδισχιπλιναρ. 8.3 
Οβϕετιϖοσ, mτοδοσ ε τχνιχασ δε ιντερϖενο δο πσιχ⌠λογο νο χαmπο ινστιτυχιοναλ. Πσιχολογια Εσχολαρ: 1 Πσιχολογια δα απρενδιζαγεm: 
τεοριασ δα απρενδιζαγεm, πρινχπιοσ β〈σιχοσ δο Βεηαϖορισmο ε ιmπλιχα⌡εσ εδυχαχιοναισ, επιστεmολογια γεντιχα δε ϑεαν Πιαγετ, 
περσπεχτιϖα σ⌠χιο− ιντεραχιονιστα δε ςιγοτσκψ, α τεορια δα χοmπλεξιδαδε δε Εδγαρ Μοριν, α χλνιχα πσιχαναλτιχα δα χριανα ε δο 
αδολεσχεντε χοm διφιχυλδαδεσ δε απρενδιζαγεm. Χοmπετνχιασ ε ηαβιλιδαδεσ παρα ατυαρ, ιντρα ε ιντερδισχιπλιναρmεντε, να εσχολα ε να 
χοmυνιδαδε εσχολαρ. 2 Τεοριασ δα απρενδιζαγεm: προχεσσο δε ενσινο− απρενδιζαγεm, ρελαο προφεσσορ ε αλυνο, βασεσ πσιχολ⌠γιχασ δα 
απρενδιζαγεm. 3 Χονηεχιmεντο δοσ προχεσσοσ δε απρενδιζαγεm ε δασ διφερενασ ινδιϖιδυαισ παρα φυνδαmενταρ α ελαβοραο δε 
προχεδιmεντοσ εδυχαχιοναισ διφερενχιαδοσ. 4 Υνιϖερσο αφετιϖο ε σοχιοχυλτυραλ δο εστυδαντε νο χοτιδιανο εσχολαρ. 4.1 Ιmπλεmενταο δε 
σιστεmασ mοτιϖαχιοναισ χοm α παρτιχιπαο διρετα δο προφεσσορ/αλυνο. 5 Φυνο πρεϖεντιϖα να ατυαο δο πσιχ⌠λογο εσχολαρ: παπελ δο 
πσιχ⌠λογο να ιδεντιφιχαο δασ χαυσασ δε εϖασο ε ρεπετνχια να Εδυχαο Β〈σιχα. 6 Νεχεσσιδαδεσ εσπεχιαισ να απρενδιζαγεm. 6.1 
Χαραχτεριζαο ε οριενταο δα πεσσοα χοm δεφιχινχια. 6.2 Αλτερνατιϖασ δε ιντερϖενο διαγν⌠στιχα, πρ〈τιχασ πεδαγ⌠γιχασ ε αποιο ◊σ 
αδεθυα⌡εσ χυρριχυλαρεσ. 6.3 Οριενταο αο προφεσσορ ε ◊ χοmυνιδαδε εσχολαρ. 7 Μετοδολογια δε προϕετοσ, ιντερδισχιπλιναριδαδε ε 
γλοβαλιζαο δο χονηεχιmεντο, αν〈λισε δε διφιχυλδαδεσ, προβλεmασ ε ποτενχιαλιδαδεσ νο χοτιδιανο εσχολαρ εm συα ρελαο χοm α 
σοχιεδαδε. 8 Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Προφισσιοναλ δο Πσιχ⌠λογο. 
 
5 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (Ινστρυτορ δε Βραιλε / Ινστρυτορ δε Λιβρασ / Προφεσσορ δε Εδυχαο Φσιχα / Προφισσιοναλ δο Μαγιστριο−
Χλασσε ΙΙΙ) 
5.1 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 
α) Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ δε γνεροσ ϖαριαδοσ. 2 Dοmνιο δα ορτογραφια οφιχιαλ. 3 
Ρεχονηεχιmεντο δε τιποσ ε γνεροσ τεξτυαισ. 4 Dοmνιο δα εστρυτυρα mορφοσσιντ〈τιχα δο περοδο. 4.1 Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 
4.2 Ρελα⌡εσ δε χοορδεναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα οραο. 4.3 Ρελα⌡εσ δε συβορδιναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα 
οραο. 4.4 Εmπρεγο δοσ σιναισ δε ποντυαο. 4.5 Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 4.6 Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 4.7 Εmπρεγο δο σιναλ 
ινδιχατιϖο δε χρασε. 4.8 Χολοχαο δοσ προνοmεσ 〈τονοσ. 5 Dοmνιο δοσ mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 5.1 Εmπρεγο δε ελεmεντοσ δε 
ρεφερενχιαο, συβστιτυιο ε ρεπετιο, δε χονεχτορεσ ε δε ουτροσ ελεmεντοσ δε σεθυενχιαο τεξτυαλ. 5.2 Εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ 
ϖερβαισ. 6 Ρεεσχριτα δε φρασεσ ε παρ〈γραφοσ δο τεξτο. 6.1 Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 6.2 Συβστιτυιο δε παλαϖρασ ου δε τρεχηοσ δε τεξτο. 
6.3 Ρεοργανιζαο δα εστρυτυρα δε ορα⌡εσ ε δε περοδοσ δο τεξτο. 6.4 Ρεεσχριτα δε τεξτοσ δε διφερεντεσ γνεροσ ε νϖεισ δε φορmαλιδαδε.  
 
β) ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ: 1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε τεχνολογιασ, φερραmεντασ, απλιχατιϖοσ ε προχεδιmεντοσ δε 
ινφορm〈τιχα: τιποσ δε χοmπυταδορεσ, χονχειτοσ δε ηαρδωαρε ε δε σοφτωαρε, ινσταλαο δε περιφριχοσ. 2 Εδιο δε τεξτοσ, πλανιληασ ε 
απρεσεντα⌡εσ (αmβιεντε Μιχροσοφτ Οφφιχε, ϖερσ⌡εσ 2010, 2013 ε 365). 3 Νο⌡εσ δε σιστεmα οπεραχιοναλ (αmβιεντε Wινδοωσ, ϖερσ⌡εσ 7, 
8 ε 10). 4 Προγραmασ δε ναϖεγαο: Μοζιλλα Φιρεφοξ ε Γοογλε Χηροmε. 5 Προγραmα δε χορρειο ελετρνιχο. 6 Στιοσ δε βυσχα ε πεσθυισα να 
Ιντερνετ. 7 Χονχειτοσ δε οργανιζαο ε δε γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ, αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ. 8 Σεγυρανα δα ινφορmαο: 
προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα. 9 Νο⌡εσ δε ϖρυσ, ωορmσ ε πραγασ ϖιρτυαισ. 10 Προχεδιmεντοσ δε βαχκυπ. 
 
χ) ΝΟ∩∏ΕΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ: 1 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 2.822/2007. 1.1 Χονχειτο δε ϖενχιmεντο ε 
ρεmυνεραο. 1.2 ϑορναδα δε τραβαληο. 1.3 Μοδαλιδαδεσ δε γρατιφιχα⌡εσ ε βενεφχιοσ. 1.4 Μοδοσ δε αφασταmεντο ε δε λιχενασ. 1.5 
Οβριγα⌡εσ δο προφισσιοναλ δο mαγιστριο. 1.6 Dχιmο τερχειρο. 1.7 Λοταο ε mοϖιmενταο φυνχιοναλ. 1.8 Νοmεαο, ποσσε, εξερχχιο ε 
ϖαχνχια. 1.9 Εστρυτυρα δα ταβελα δε ϖενχιmεντο. 1.7 Πεναλιδαδεσ δισχιπλιναρεσ. 2 Λει Ορδιν〈ρια Μυνιχιπαλ ν≡ 3.947/2017. 2.1 Εστρυτυρα 
αδmινιστρατιϖα. 2.2 Χοmπετνχιασ δοσ ⌠ργοσ δα αδmινιστραο πβλιχα mυνιχιπαλ. 3 Λει Οργνιχα δο Μυνιχπιο. 3.1 Χοmπετνχιασ εξχλυσιϖασ 
δο Πρεφειτο Μυνιχιπαλ. 3.2 Οβριγα⌡εσ δο Πρεφειτο Μυνιχιπαλ. 3.3 Απρεσενταο ε απροϖαο δε χοντασ δε γοϖερνο. 3.4 Χοmπετνχιασ δο 
Πρεφειτο Μυνιχιπαλ θυε ποδεm σερ δελεγαδασ. 3.5 Μοδο δε εξπεδιο δε ατοσ αδmινιστρατιϖοσ. 
 
δ) ΒΑΣΕΣ ΛΕΓΑΙΣ Ε ΤΕΜΑΣ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΝΑΧΙΟΝΑΛ: 1 Χονστιτυιο Φεδεραλ, Χαπτυλο ΙΙΙ Dα Εδυχαο, δα Χυλτυρα ε δο Dεσπορτο, Σεο Ι 
Dα Εδυχαο. 2 Λει ν≡ 9.394/1996 (Λει Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο Ναχιοναλ). 3 Pﾉ;ﾐﾗàN;Iｷﾗﾐ;ﾉàSWà ES┌I;N?ﾗà ふPNEàヲヰヱヴどヲ024). 4 
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Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ Γεραισ παρα α Εδυχαο Β〈σιχα. 5 Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε に ΕΧΑ (Λει ν≡ 8.069/1990). 6 
Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια (Λει ν≡ 13.146/2015). 7 Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προτεο δοσ Dιρειτοσ δα Πεσσοα χοm Τρανστορνο δο 
Εσπεχτρο Αυτιστα (Λει ν≡ 12.764/2012). 8 Πλανο Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο (ΠΜΕ) δα Πρεφειτυρα δε ϑατα. 
 
ε) ΤΕΜΑΣ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΙΣ Ε ΠΕDΑΓΓΙΧΟΣ: 1 Πλανεϕαmεντο ε οργανιζαο δο τραβαληο πεδαγ⌠γιχο. 1.1 Προχεσσο δε πλανεϕαmεντο: 
χονχεπο, ιmπορτνχια, διmενσ⌡εσ ε νϖεισ. 1. 2 Πλανεϕαmεντο παρτιχιπατιϖο: χονχεπο, χονστρυο, αχοmπανηαmεντο ε αϖαλιαο. 1.3 
Πλανεϕαmεντο εσχολαρ: πλανοσ δα εσχολα, δο ενσινο ε δα αυλα. 2 Χυρρχυλο: δο προποστο ◊ πρ〈τιχα. 3 Τεχνολογιασ δα Ινφορmαο ε 
Χοmυνιχαο να Εδυχαο. 4 Εδυχαο α Dιστνχια. 5 Εδυχαο παρα α Dιϖερσιδαδε, Χιδαδανια ε Εδυχαο εm ε παρα οσ Dιρειτοσ 
Ηυmανοσ. 6 Εδυχαο Ιντεγραλ. 7 Εδυχαο δο Χαmπο. 8 Εδυχαο Αmβιενταλ. 9 Φυνδαmεντοσ λεγαισ δα Εδυχαο Εσπεχιαλ/Ινχλυσιϖα ε ο 
Παπελ δο Προφεσσορ. 10 Εδυχαο/σοχιεδαδε ε πρ〈τιχα εσχολαρ. 11 Τενδνχιασ πεδαγ⌠γιχασ να πρ〈τιχα εσχολαρ. 12 Dιδ〈τιχα ε πρ〈τιχα 
ｴｷゲデﾙヴｷIﾗどI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉくà ヱンà áà SｷS=デｷI;à ﾐ;à aﾗヴﾏ;N?ﾗà Sﾗà ヮヴﾗaWゲゲﾗヴくà ヱヴà áゲヮWIデﾗゲà ヮWS;ｪﾙｪｷIﾗゲà Wà ゲﾗIｷ;ｷゲà S;à ヮヴ=デｷI;à WS┌I;τιϖα, σεγυνδο ασ 
τενδνχιασ πεδαγ⌠γιχασ. 15 Χοορδεναο Πεδαγ⌠γιχα. 15.1 Χοορδεναο Πεδαγ⌠γιχα χοmο εσπαο δε φορmαο χοντινυαδα. 16 Προχεσσο 
Wﾐゲｷﾐﾗど;ヮヴWﾐSｷ┣;ｪWﾏくàヱΑàRWﾉ;N?ﾗàヮヴﾗaWゲゲﾗヴっ;ﾉ┌ﾐﾗくàヱΒàCﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲゲﾗàゲﾗIｷ;ﾉàWàYデｷIﾗàSﾗàヮヴﾗaWゲゲﾗヴくàヱΓàCﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲàSﾗàヮヴοχεσσο δε ενσινο: 
οβϕετιϖοσ; χοντεδοσ; mτοδοσ; εστρατγιασ πεδαγ⌠γιχασ ε mειοσ. 20 Ιντερδισχιπλιναριδαδε ε τρανσδισχιπλιναριδαδε δο χονηεχιmεντο. 21 
Αϖαλιαο εσχολαρ ε συασ ιmπλιχα⌡εσ πεδαγ⌠γιχασ. 22 Ο παπελ πολτιχο πεδαγ⌠γιχο ε οργανιχιδαδε δο ενσιναρ, απρενδερ ε πεσθυισαρ. 22.1 
Φυνο ηιゲデﾙヴｷIﾗどI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉà S;à WゲIﾗﾉ;くà ヲヲくヲà EゲIﾗﾉ;ぎà Iﾗﾏ┌ﾐｷS;SWà WゲIﾗﾉ;ヴà Wà IﾗﾐデW┝デﾗゲà ｷﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉà Wà ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉくà ヲンà PヴﾗﾃWデﾗà
ヮﾗﾉｹデｷIﾗどヮWS;ｪﾙｪｷIﾗàS;àWゲIﾗﾉ;ぎàIﾗﾐIWヮN?ﾗがàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲàWàWｷ┝ﾗゲàﾐﾗヴデW;SﾗヴWゲ. 
 
5.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ  
α) ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ DΕ ΒΡΑΙΛΕ (ΧDΙΓΟ 406): 1 Λεγισλαο εσπεχφιχα σοβρε ο υσο δο Σιστεmα Βραιλλε νο Βρασιλ: Λει ν≡ 9.610/1998 ε συασ 
αλτερα⌡εσ; Πορταριασ Μινιστεριαισ ν≡ 319/1999; ν≡ 872/1999; ν≡ 554/2000. 2 Σιστεmα Βραιλλε: ηιστ⌠ριχο ε απλιχαο ◊ Λνγυα Πορτυγυεσα. 3 
Ο χ⌠διγο Βραιλλε να γραφια δα Λνγυα Πορτυγυεσα: ϖαλορ δοσ σιναισ ε νορmασ δε απλιχαο. 4 Σιmβολογια απλιχαδα ◊ Ματεm〈τιχα: πρεφιξοσ 
αλφαβτιχοσ ε σιναισ υνιφιχαδορεσ; νδιχεσ, νmεροσ ε οπερα⌡εσ αριτmτιχασ φυνδαmενταισ; φρα⌡εσ, ποτνχιασ ε ραζεσ; τεορια δε 
χονϕυντοσ. 5 Εσχριτα Βραιλλε απλιχαδα εm χοντεξτο ινφορm〈τιχο. 6 Dισποσιο δο τεξτο Βραιλλε: ττυλο ε συβττυλοσ, παρ〈γραφο, παγιναο, 
σεπαραδορεσ δε τεξτοσ, δεσταθυε δε τεξτοσ. 7 Λειτορεσ δε τελα υτιλιζαδοσ πελασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ: ϑΑWΣ, ΝςDΑ, ςΙΡΤΥΑΛ 
ςΙΣΙΟΝ ε ΟΡΧΑ. 8 Γραφια Θυmιχα Βραιλλε. 
 
β) ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ DΕ ΛΙΒΡΑΣ (ΧDΙΓΟ 407): 1 Φυνδαmεντοσ ε πρινχπιοσ δα εδυχαο ινχλυσιϖα. 1.1 Λεγισλαο εδυχαχιοναλ. 1.2 
Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ. 1.3 Λει ν≡ 9.394/1996 ε συασ αλτερα⌡εσ (Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο Ναχιοναλ). 1.4 
Χονϖενο ιντεραmεριχανα παρα α ελιmιναο δε τοδασ ασ φορmασ δε δισχριmιναο χοντρα ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 1.5 Πολτιχα 
ναχιοναλ δε εδυχαο εσπεχιαλ να περσπεχτιϖα δα εδυχαο ινχλυσιϖα. 1.6. Dεχρετο ν≡ 7.611/2011 (Dισπ⌡ε σοβρε α εδυχαο εσπεχιαλ, ο 
ατενδιmεντο εδυχαχιοναλ εσπεχιαλιζαδο ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ). 1.7 Ινχλυσο εσχολαρ δε αλυνοσ συρδοσ. 1.8 Λει ν≡ 10.098/2000 ε συασ 
αλτερα⌡εσ (Νορmασ γεραισ ε χριτριοσ β〈σιχοσ παρα α προmοο δα αχεσσιβιλιδαδε δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου χοm mοβιλιδαδε 
ρεδυζιδα). 1.9 Λει ν≡ 10.436/2002 (Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ に ΛΙΒΡΑΣ). 1.10 Dεχρετο ν≡ 5.626/2005 (Ρεγυλαmεντα α Λει ν≡ 10.436/2002 
ε ο αρτ. 18 δα Λει ν≡ 10.098/2000). 1.11 Λει ν≡ 13.146/2015 ε συασ αλτερα⌡εσ (ινστιτυι α Λει Βρασιλειρα δε Ινχλυσο δα Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια ね Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια). 2 Εστρυτυρα λινγυστιχα δα ΛΙΒΡΑΣ. 3 Γραm〈τιχα δα ΛΙΒΡΑΣ. 4 Εδυχαο βιλνγυε παρα 
συρδοσ. 5 ΛΙΒΡΑΣ ε Λνγυα Πορτυγυεσα. 6 Αθυισιο δα ΛΙΒΡΑΣ πελα χριανα συρδα. 7 Ηιστ⌠ρια δα εδυχαο δε συρδοσ. 8 Ο ιντρπρετε ε ο 
χ⌠διγο δε τιχα. 9 Ατυαο δο ιντρπρετε δε Λιβρασ/Λνγυα Πορτυγυεσα νο χαmπο εδυχαχιοναλ. 10 Λει ν≡ 12.319/2010 (Ρεγυλαmεντα α 
προφισσο δε τραδυτορ ε ιντρπρετε δα Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ に ΛΙΒΡΑΣ). 11 Ρεπρεσενταο ε αλτεριδαδε δα πεσσοα χοm δεφιχινχια να 
σοχιεδαδε. 12 Χονχεπο χλνιχο−πατολ⌠γιχα ε σοχιοαντροπολ⌠γιχα σοβρε α συρδεζ. 13 Ιδεντιδαδε, χυλτυρα ε χοmυνιδαδε συρδα. 14 
Συρδοχεγυειρα. 
 
χ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ (ΧDΙΓΟ 409): 1 Πρινχπιοσ τε⌠ριχοσ ε mετοδολ⌠γιχοσ δα Εδυχαο Φσιχα εσχολαρ νο χοντεξτο δασ 
αβορδαγενσ χρτιχασ. 2 Ο παπελ δα Εδυχαο Φσιχα ε δε σευσ προφισσιοναισ να χονστρυο δο Προϕετο Πεδαγ⌠γιχο δα εσχολα. 3 Βασεσ 
ηιστ⌠ριχασ, χυλτυραισ ε χιεντφιχασ δα Εδυχαο Φσιχα ε α συα ινσερο νοσ χυρρχυλοσ εσχολαρεσ. 4 Ο ϕογο, ο βρινθυεδο ε α λυδιχιδαδε ε συασ 
ιmπλιχα⌡εσ νο δεσενϖολϖιmεντο ε να απρενδιζαγεm δοσ αλυνοσ. 5 Αϖαλιαο δο προχεσσο δε ενσινο ε απρενδιζαδο δοσ χοντεδοσ νασ 
αυλασ δε Εδυχαο Φσιχα εσχολαρ. 6 Εδυχαο Φσιχα εσχολαρ ε ο τραταmεντο διδ〈τιχο−mετοδολ⌠γιχο δοσ χονηεχιmεντοσ ρελαχιοναδοσ αοσ 
εσπορτεσ, αοσ ϕογοσ, γιν〈στιχασ, λυτασ ε α δανα νυmα περσπεχτιϖα σοχιοχυλτυραλ. 7 Πρινχπιοσ πεδαγ⌠γιχοσ δα Εδυχαο Φσιχα εσχολαρ ε α 
συα ιντερϖενο νασ θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ ◊ σαδε δο αλυνο. 8 Ο εσπορτε χοmο χοντεδο δε ενσινο δα Εδυχαο Φσιχα εσχολαρ: σευσ 
mιτοσ, συασ ϖερδαδεσ ε συα ρεαλιδαδε χυλτυραλ, εχονmιχα ε πολτιχα να σοχιεδαδε ατυαλ. 9 Οσ νοϖοσ σιγνιφιχαδοσ δα Εδυχαο Φσιχα 
εσχολαρ εξπρεσσοσ νοσ ΠΧΝσ ε Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ παρα α εδυχαο β〈σιχα. 10 Α Εδυχαο Φσιχα ε α ιντερδισχιπλιναριδαδε νο χοντεξτο 
δο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε Μδιο. 18 Μετοδολογια δε ενσινο δε Εδυχαο Φσιχα: οργανιζαο διδ〈τιχο−πεδαγ⌠γιχα ε συασ ιmπλιχα⌡εσ να 
χονστρυο δο χονηεχιmεντο εm σαλα δε αυλα; οργανιζαο διδ〈τιχο−πεδαγ⌠γιχα ε ο ενσινο ιντεγραδο δε Εδυχαο Φσιχα φρεντε ◊σ 
εξιγνχιασ mετοδολ⌠γιχασ δο ενσινο−απρενδιζαγεm: ο ενσινο γλοβαλιζαδο ε φορmαο δα χιδαδανια.11. Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ 
παρα α Εδυχαο Ινφαντιλ. 12 Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ παρα ο Ενσινο Φυνδαmενταλ δε 9 (νοϖε) ανοσ. 13 Dιρετριζεσ Ναχιοναισ παρα α 
Εδυχαο Εσπεχιαλ να Εδυχαο Β〈σιχα. 
 
δ) ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΟ ΜΑΓΙΣΤ⊃ΡΙΟ−ΧΛΑΣΣΕ ΙΙΙ (ΧDΙΓΟ 410): 
ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΕΝΣΙΝΟ−ΑΠΡΕΝDΙΖΑΓΕΜ: 1 Ρελαο προφεσσορ/αλυνο. 2 Βασεσ πσιχολ⌠γιχασ δα απρενδιζαγεm. 3 Πλανεϕαmεντο δε ενσινο εm 
σευσ ελεmεντοσ χονστιτυτιϖοσ: οβϕετιϖοσ ε χοντεδοσ δε ενσινο; mτοδοσ ε εστρατγιασ; mυλτιmδια εδυχατιϖα ε αϖαλιαο εδυχαχιοναλ. 4 
Ρελαο εντρε α τεορια ε α πρ〈τιχα. 5 Αν〈λισε δε διφιχυλδαδεσ, προβλεmασ ε ποτενχιαλιδαδεσ νο χοτιδιανο εσχολαρ εm συα ρελαο χοm α 
σοχιεδαδε. 6 Εδυχαο χοντινυαδα δοσ προφισσιοναισ δα εσχολα. 7 Μετοδολογια δε ενσινο: οργανιζαο διδ〈τιχο−πεδαγ⌠γιχα ε συασ 
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ιmπλιχα⌡εσ να προδυο δο χονηεχιmεντο εm σαλα δε αυλα; οργανιζαο διδ〈τιχο−πεδαγ⌠γιχα ε ιντενχιοναλιδαδε να πρ〈τιχα πεδαγ⌠γιχα. 8 
Ανδραγογια ε ασ χονσιδερα⌡εσ χυρριχυλαρεσ παρα απρενδιζαγεm δο εστυδαντε αδυλτο. 9 Dιρετριζεσ Ναχιοναισ παρα α Εδυχαο Εσπεχιαλ να 
Εδυχαο Β〈σιχα. 10 Α mοδαλιδαδε δε Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ ε οσ πρινχπιοσ νορτεαδορεσ παρα α φορmαο δο συϕειτο α παρτιρ δασ 
συασ εσπεχιφιχιδαδεσ χυλτυραισ. 11 Πολτιχασ παρα Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ χοmο ινχλυσο σοχιαλ, χονστρυο δα χιδαδανια ε εδυχαο 
αο λονγο δα ϖιδα. 12 Πρ〈τιχα πεδαγ⌠γιχα ε 〈ρεασ δο χονηεχιmεντο. 12.1 Λινγυαγενσ. 12.2 Ματεm〈τιχα. 12.3 Χινχιασ δα Νατυρεζα. 12.4 
Χινχιασ Ηυmανασ. 

 
6 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (Αυδιτορ δε Χοντρολαδορια) 
6.1 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 
α) Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ δε γνεροσ ϖαριαδοσ. 2 Dοmνιο δα ορτογραφια οφιχιαλ. 3 
Ρεχονηεχιmεντο δε τιποσ ε γνεροσ τεξτυαισ. 4 Dοmνιο δα εστρυτυρα mορφοσσιντ〈τιχα δο περοδο. 4.1 Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 
4.2 Ρελα⌡εσ δε χοορδεναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα οραο. 4.3 Ρελα⌡εσ δε συβορδιναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα 
οραο. 4.4 Εmπρεγο δοσ σιναισ δε ποντυαο. 4.5 Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 4.6 Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 4.7 Εmπρεγο δο σιναλ 
ινδιχατιϖο δε χρασε. 4.8 Χολοχαο δοσ προνοmεσ 〈τονοσ. 5 Dοmνιο δοσ mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 5.1 Εmπρεγο δε ελεmεντοσ δε 
ρεφερενχιαο, συβστιτυιο ε ρεπετιο, δε χονεχτορεσ ε δε ουτροσ ελεmεντοσ δε σεθυενχιαο τεξτυαλ. 5.2 Εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ 
ϖερβαισ. 6 Ρεεσχριτα δε φρασεσ ε παρ〈γραφοσ δο τεξτο. 6.1 Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 6.2 Συβστιτυιο δε παλαϖρασ ου δε τρεχηοσ δε τεξτο. 
6.3 Ρεοργανιζαο δα εστρυτυρα δε ορα⌡εσ ε δε περοδοσ δο τεξτο. 6.4 Ρεεσχριτα δε τεξτοσ δε διφερεντεσ γνεροσ ε νϖεισ δε φορmαλιδαδε.  
 
β) ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ: 1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε mοδοσ δε υτιλιζαο δε τεχνολογιασ, φερραmεντασ, απλιχατιϖοσ ε προχεδιmεντοσ δε 
ινφορm〈τιχα: τιποσ δε χοmπυταδορεσ, χονχειτοσ δε ηαρδωαρε ε δε σοφτωαρε, ινσταλαο δε περιφριχοσ. 2 Εδιο δε τεξτοσ, πλανιληασ ε 
απρεσεντα⌡εσ (αmβιεντε Μιχροσοφτ Οφφιχε, ϖερσ⌡εσ 2010, 2013 ε 365). 3 Νο⌡εσ δε σιστεmα οπεραχιοναλ (αmβιεντε Wινδοωσ, ϖερσ⌡εσ 7, 
8 ε 10). 4 Προγραmασ δε ναϖεγαο: Μοζιλλα Φιρεφοξ ε Γοογλε Χηροmε. 5 Προγραmα δε χορρειο ελετρνιχο. 6 Στιοσ δε βυσχα ε πεσθυισα να 
Ιντερνετ. 7 Χονχειτοσ δε οργανιζαο ε δε γερενχιαmεντο δε ινφορmα⌡εσ, αρθυιϖοσ, παστασ ε προγραmασ. 8 Σεγυρανα δα ινφορmαο: 
προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα. 9 Νο⌡εσ δε ϖρυσ, ωορmσ ε πραγασ ϖιρτυαισ. 10 Προχεδιmεντοσ δε βαχκυπ. 
 
6.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ  
α) ΑΥDΙΤΟΡ DΕ ΧΟΝΤΡΟΛΑDΟΡΙΑ (ΧDΙΓΟ 404): Αυδιτορια Γοϖερναmενταλ: 1 Νορmασ βρασιλειρασ παρα ο εξερχχιο δα αυδιτορια ιντερνα: 
ινδεπενδνχια, χοmπετνχια προφισσιοναλ, mβιτο δο τραβαληο, εξεχυο δο τραβαληο ε αδmινιστραο δο ⌠ργο δε αυδιτορια ιντερνα. 2 
Αυδιτορια νο σετορ πβλιχο φεδεραλ: φιναλιδαδεσ ε οβϕετιϖοσ; αβρανγνχια δε ατυαο; φορmασ ε τιποσ; νορmασ ρελατιϖασ ◊ εξεχυο δοσ 
τραβαληοσ; νορmασ ρελατιϖασ ◊ οπινιο δο αυδιτορ; ρελατ⌠ριοσ ε παρεχερεσ δε αυδιτορια; οπεραχιοναλιδαδε; οβϕετιϖοσ, τχνιχασ, 
προχεδιmεντοσ ε πλανεϕαmεντο δοσ τραβαληοσ δε αυδιτορια; προγραmασ δε αυδιτορια; παπισ δε τραβαληο; τεστεσ δε αυδιτορια; 
αmοστραγενσ εστατστιχασ εm αυδιτορια; εϖεντοσ ου τρανσα⌡εσ συβσεθυεντεσ; ρεϖισο αναλτιχα; εντρεϖιστα; χονφερνχια δε χ〈λχυλο; 
χονφιρmαο; ιντερπρεταο δασ ινφορmα⌡εσ; οβσερϖαο; προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια εm 〈ρεασ εσπεχφιχασ δασ δεmονστρα⌡εσ 
χοντ〈βεισ. Χοντρολεσ ιντερνοσ ε εξτερνοσ: 1 Χοντρολεσ ιντερνοσ: δεφινιο, οβϕετιϖοσ, χοmπονεντεσ ε λιmιτα⌡εσ δε εφετιϖιδαδε. 2 Ρελαο 
εντρε οβϕετιϖοσ ε χοmπονεντεσ. 3 Αmβιεντε δε χοντρολε: ιντεγριδαδε ε τιχα, γοϖερνανα χορπορατιϖα, φιλοσοφια γερενχιαλ, εστρυτυρα 
οργανιζαχιοναλ, πολτιχα ε προχεδιmεντοσ δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ ε ρεγιστροσ. 4 Αϖαλιαο δε ρισχοσ: εσταβελεχιmεντο δε mετασ ε ρισχοσ. 5 
Ατιϖιδαδεσ δε χοντρολε: τιποσ δε ατιϖιδαδε δε χοντρολε, ιντεγραο χοm αϖαλιαο δε ρισχοσ ε χοντρολεσ σοβρε σιστεmασ δε ινφορmα⌡εσ. 6 
Ινφορmαο ε χοmυνιχαο. 7 Μονιτοραmεντο: mονιτοραmεντο χοντνυο, αϖαλια⌡εσ εm σεπαραδο, αβρανγνχια ε περιοδιχιδαδε, ο 
αϖαλιαδορ, ο προχεσσο δε αϖαλιαο, α mετοδολογια, α δοχυmενταο, ο πλανο δε αο ε α χοmυνιχαο δασ δεφιχινχιασ. 8 Εντιδαδεσ 
Φισχαλιζαδορασ Συπεριορεσ (ΕΦΣ) ε Dεχλαραο δε Λιmα. 9 Σιστεmασ δε Χοντρολε να Αδmινιστραο Πβλιχα Βρασιλειρα (αρτσ. 70 α 74 δα 
Χονστιτυιο Φεδεραλ). 9.1 Τριβυναισ δε Χοντασ: φυν⌡εσ, νατυρεζα ϕυρδιχα ε εφιχ〈χια δασ δεχισ⌡εσ. 10 Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο δο 
Γοι〈σ. 10.1 Νατυρεζα, χοmπετνχια ε ϕυρισδιο. 10.2 Οργανιζαο. ϑυλγαmεντο ε φισχαλιζαο. Χονταβιλιδαδε Γεραλ: 1 Πρινχπιοσ 
φυνδαmενταισ δε χονταβιλιδαδε (απροϖαδοσ πελο Χονσεληο Φεδεραλ δε Χονταβιλιδαδε, ατραϖσ δα Ρεσολυο ΧΦΧ ν≡ 750/1993 ατυαλιζαδα 
πελα Ρεσολυο ΧΦΧ ν≡ 1.282/2010 ε Ρεσολυο ΧΦΧ ν≡ 774/1994). 2 Πατριmνιο: Χοmπονεντεσ Πατριmονιαισ に Ατιϖο, Πασσιϖο ε 
Πατριmνιο Λθυιδο. 3 Φατοσ χοντ〈βεισ ε ρεσπεχτιϖασ ϖαρια⌡εσ πατριmονιαισ. 4 Χοντασ πατριmονιαισ ε δε ρεσυλταδο. 5 Τεοριασ, φυν⌡εσ ε 
εστρυτυρα δασ χοντασ. 6 Απυραο δε ρεσυλταδοσ; Σιστεmασ δε χοντασ ε πλανο δε χοντασ; Dεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ; Αν〈λισε δασ 
δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ; Λει ν≡ 6.404/1976 ε συασ αλτερα⌡εσ. Χονταβιλιδαδε δε Χυστοσ: 1 Σιστεmασ δε χυστοσ: τερmινολογια απλιχαδα ◊ 
Χονταβιλιδαδε δε Χυστοσ, τερmινολογια εm εντιδαδεσ νο ινδυστριαισ. 2 Χλασσιφιχαο δε χυστοσ. 2.1 Χυστοσ διρετοσ: χυστοσ φιξοσ ε 
ϖαρι〈ϖεισ. 2.2 Dιστινο εντρε χυστοσ ε δεσπεσασ. 2.3 Χυστοσ ινδιρετοσ: αλοχαο ε δετερmιναο δα βασε παρα αλοχαο. 2.4 Χυστοσ 
ινδιρετοσ: χυστοσ φιξοσ ε ϖαρι〈ϖεισ. 3 Μτοδοσ δε χυστειο: πορ αβσορο, διρετο ου ϖαρι〈ϖελ ε ΑΒΧ (Χυστειο Βασεαδο πορ Ατιϖιδαδεσ). 3.1 
Dεφινιο, πρινχιπαισ χαραχτερστιχασ, διφερενχιαο, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ δε χαδα mτοδο. Χονταβιλιδαδε Πβλιχα: 1 Χονχειτο, 
οβϕετο, οβϕετιϖο, χαmπο δε ατυαο. 2 ςαρια⌡εσ Πατριmονιαισ: ςαρια⌡εσ Ατιϖασ ε Πασσιϖασ, Οραmεντ〈ριασ ε Εξτραοραmεντ〈ριασ. 3 Πλανο 
δε Χοντασ ∨νιχο δο Γοϖερνο Φεδεραλ: χονχειτο; Εστρυτυρα Β〈σιχα: ατιϖο, πασσιϖο, δεσπεσα, ρεχειτα, ρεσυλταδο διmινυτιϖο, ρεσυλταδο 
αυmεντατιϖο, εστρυτυρα δασ χοντασ, χαραχτερστιχασ δασ χοντασ. 4 Χονταβιλιζαο δοσ Πρινχιπαισ Φατοσ Χοντ〈βεισ: πρεϖισο δα ρεχειτα, 
φιξαο δα δεσπεσα, δεσχεντραλιζαο δε χρδιτοσ, λιβεραο φινανχειρα, ρεαλιζαο δα ρεχειτα ε δεσπεσα. 5 Βαλανχετε: χαραχτερστιχασ, 
χοντεδο ε φορmα. 6 Dεmονστρα⌡εσ Χοντ〈βεισ: Βαλανο Οραmεντ〈ριο, Βαλανο Φινανχειρο; Βαλανο Πατριmονιαλ ε Dεmονστραο δασ 
ςαρια⌡εσ Πατριmονιαισ; Νο⌡εσ δε ΣΙΑΦΙ に Σιστεmα δε Αδmινιστραο Φινανχειρα δα Αδmινιστραο Πβλιχα Φεδεραλ. 7 Λει ν≡ 4.320/1964 ε 
συασ αλτερα⌡εσ. Νο⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο: 1 Εσταδο, γοϖερνο ε αδmινιστραο πβλιχα: χονχειτοσ, ελεmεντοσ, ποδερεσ ε 
οργανιζαο; νατυρεζα, φινσ ε πρινχπιοσ. 2 Οργανιζαο αδmινιστρατιϖα δο Εσταδο. 3 Αδmινιστραο διρετα ε ινδιρετα. 4 Αγεντεσ πβλιχοσ: 
εσπχιεσ ε χλασσιφιχαο, ποδερεσ, δεϖερεσ ε πρερρογατιϖασ, χαργο, εmπρεγο ε φυνο πβλιχοσ. 5 Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ. 6 Ατοσ 
αδmινιστρατιϖοσ: χονχειτοσ, ρεθυισιτοσ, ατριβυτοσ, χλασσιφιχαο, εσπχιεσ ε ινϖαλιδαο. 7 Χοντρολε δα αδmινιστραο πβλιχα. 7.1 Χοντρολε 
εξερχιδο πελα αδmινιστραο πβλιχα. 7.2 Χοντρολε ϕυδιχιαλ. 7.3 Χοντρολε λεγισλατιϖο. 8 Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δο Εσταδο. 8.1 
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Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δο Εσταδο νο διρειτο βρασιλειρο. 8.1.1 Ρεσπονσαβιλιδαδε πορ ατο χοmισσιϖο δο Εσταδο. 8.1.2 Ρεσπονσαβιλιδαδε πορ 
οmισσο δο Εσταδο. 8.2 Ρεθυισιτοσ παρα α δεmονστραο δα ρεσπονσαβιλιδαδε δο Εσταδο. 8.3 Χαυσασ εξχλυδεντεσ ε ατενυαντεσ δα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο Εσταδο. 9 Λιχιτα⌡εσ ε χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ. Νο⌡εσ δε Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ: 1 Χονστιτυιο. 1.1 Χονχειτο, 
χλασσιφιχα⌡εσ, πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. 2 Dιρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ. 2.1 Dιρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ, διρειτοσ 
σοχιαισ, ναχιοναλιδαδε, χιδαδανια, διρειτοσ πολτιχοσ, χοντρολε δε χονστιτυχιοναλιδαδε. 3 Αδmινιστραο Πβλιχα. 3.1 Dισποσι⌡εσ γεραισ, 
σερϖιδορεσ πβλιχοσ. 4 Σιστεmα τριβυτ〈ριο ναχιοναλ ε φινανασ πβλιχασ − ορδεm εχονmιχα ε φινανχειρα. Νο⌡εσ δε Dιρειτο Φινανχειρο ε 
Τριβυτ〈ριο: 1 Ο Εσταδο ε ο ποδερ δε τριβυταρ. 2 Dιρειτο τριβυτ〈ριο: χονχειτο ε πρινχπιοσ. Τριβυτο: χονχειτο ε εσπχιεσ. Χ⌠διγο Τριβυτ〈ριο 
Ναχιοναλ. Νορmασ γεραισ δε διρειτο τριβυτ〈ριο. 3 Νορmα τριβυτ〈ρια: εσπχιεσ; ϖιγνχια ε απλιχαο; ιντερπρεταο ε ιντεγραο; νατυρεζα. 4 
Οβριγαο τριβυτ〈ρια: χονχειτο; εσπχιεσ; φατο γεραδορ (ηιπ⌠τεσε δε ινχιδνχια); συϕειτοσ ατιϖο ε πασσιϖο; σολιδαριεδαδε; χαπαχιδαδε 
τριβυτ〈ρια; δοmιχλιο τριβυτ〈ριο. 5 Χρδιτο τριβυτ〈ριο: χονχειτο; νατυρεζα; λαναmεντο; ρεϖισο, συσπενσο, εξτινο ε εξχλυσο; πρεσχριο 
ε δεχαδνχια; ρεπετιο δο ινδβιτο. 6 Ρεσπονσαβιλιδαδε τριβυτ〈ρια. Ρεσπονσαβιλιδαδε πορ δϖιδα πρ⌠πρια ε πορ δϖιδα δε ουτρεm. 
Σολιδαριεδαδε ε συχεσσο. Ρεσπονσαβιλιδαδε πεσσοαλ ε δε τερχειροσ. Ρεσπονσαβιλιδαδε συπλετιϖα. 7 Γαραντιασ ε πριϖιλγιοσ δο χρδιτο 
τριβυτ〈ριο. 8 Σιστεmα Τριβυτ〈ριο Ναχιοναλ: πρινχπιοσ γεραισ. Λιmιτα⌡εσ δο ποδερ δε τριβυταρ. Ιmυνιδαδεσ. Ιmποστοσ δα Υνιο. Ιmποστοσ 
δοσ εσταδοσ ε δο Dιστριτο Φεδεραλ. Ιmποστοσ δοσ mυνιχπιοσ. Ρεπαρτιο δασ ρεχειτασ τριβυτ〈ριασ. 9 Dϖιδα ατιϖα ε χερτιδ⌡εσ νεγατιϖασ. 10 
Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 118/2005. Νο⌡εσ δε Dιρειτο Πρεϖιδενχι〈ριο: 1 Σεγυριδαδε σοχιαλ. 1.1 Χονχειτο, οριγεm ε εϖολυο λεγισλατιϖα νο 
Βρασιλ, οργανιζαο ε πρινχπιοσ. 2 Χυστειο δα σεγυριδαδε σοχιαλ. 2.1 Ρεχειτασ, χοντριβυι⌡εσ σοχιαισ, σαλ=ヴｷﾗどSWどIﾗﾐデヴｷH┌ｷN?ﾗくàンàRWｪｷﾏWà
γεραλ δε πρεϖιδνχια σοχιαλ. 3.1 Σεγυραδοσ ε δεπενδεντεσ. 3.2 Φιλιαο ε ινσχριο. 3.3 Χαρνχια. 3.4 Εσπχιεσ δε βενεφχιοσ ε πρεστα⌡εσ, 
SｷゲヮﾗゲｷNﾛWゲà ｪWヴ;ｷゲà Wà WゲヮWIｹaｷI;ゲくà ンくヵà “;ﾉ=ヴｷﾗどSWどHWﾐWaｹIｷﾗくà ンくヶ Ρενδα mενσαλ ινιχιαλ. 3.7 Ρεαϕυσταmεντο ε ρεϖισο. 3.8 Πρεσχριο ε 
δεχαδνχια. 3.9 Αχυmυλαο δε βενεφχιοσ. 3.10 ϑυστιφιχαο. 3.11 Α⌡εσ ϕυδιχιαισ εm mατρια πρεϖιδενχι〈ρια. 3.12 Αχιδεντε δε τραβαληο. 
4 Ρεγιmε πρ⌠πριο δε πρεϖιδνχια δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ. 5 Χονταγεm ρεχπροχα δε τεmπο δε χοντριβυιο ε χοmπενσαο φινανχειρα. 6 
Πρεϖιδνχια χοmπλεmενταρ. 6.1. Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 109/2001. 7 ϑυρισπρυδνχια απλιχαδα δοσ τριβυναισ συπεριορεσ. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ 
ΜΟDΕΛΟ DΕ ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ ΠΑΡΑ ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΕ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

(Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 4.107/2019) 
 

 
Ευ, 

______________________________________________________________________________________________________________, 

 

ΧΦΠ ν≡_______________________________, ΡΓ ν≡_______________________________, ΥΦ δο ΡΓ______, Dατα δε 

νασχιmεντο____/____/________, 

ϖενηο ρεθυερερ α ισενο δα ταξα δε ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο παρα προϖιmεντο δε ϖαγασ ε φορmαο δε χαδαστρο ρεσερϖα παρα ο 
θυαδρο δε πεσσοαλ δα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε ϑατα/ΓΟ, δε αχορδο χοm ο ιτεm 5 δο Εδιταλ ν≡ 001 (αβερτυρα). 
 
Παρα δοαδορ δε σανγυε 
(....) Dεχλαρο, παρα φινσ δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, τερ ρεαλιζαδο νο mνιmο 3 (τρσ) δοα⌡εσ δε σανγυε, εm 
ινστιτυιο δε σαδε, νοσ λτιmοσ 12 (δοζε) mεσεσ αντεριορεσ αο περοδο δε ινσχρι⌡εσ δεστε Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
Παρα δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα 
(....) Dεχλαρο, παρα φινσ δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, σερ δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα ε τερ χαδαστρο ατιϖο νο Ρεγιστρο 
Βρασιλειρο δε Dοαδορεσ δε Μεδυλα σσεα. 
 
Παρα δοαδορ δε ⌠ργοσ ε τεχιδοσ 
(....) Dεχλαρο, παρα φινσ δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, τερ ρεαλιζαδο σερ δοαο δε ⌠ργοσ ε τεχιδοσ, χοm ατεσταδο ου 
δε λαυδο εmιτιδο πορ mδιχο δε εντιδαδε ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Σαδε, ινσχριτο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ΧΡΜ), 
χοmπροϖανδο α δοαο, βεm χοmο α δατα δα δοαο. 
 
ϑυνταmεντε χοm εστε ρεθυεριmεντο, εντρεγο α σεγυιντε δοχυmενταο: 
 
(....) Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) ου Dοχυmεντο δε ιδεντιδαδε (ΡΓ); ε 
(....) Dοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια ρεθυεριδα. 
 

 
⊃ δε mινηα ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα ο χορρετο πρεενχηιmεντο δεσσα δεχλαραο ε α εντρεγα, νο πραζο ρεγυλαρ, δα δοχυmενταο 
ρεθυεριδα εm χονφορmιδαδε χοm ο Εδιταλ ν≡ 001 (αβερτυρα) δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 

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

(Χιδαδε/ΥΦ) ______________________, _______ δε _____________ 2019. 
 
 
 

_______________________________________ 
Ασσινατυρα δο χανδιδατο(α) 
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ΑΝΕΞΟ Ις 
DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 

 
1 DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ  
1.1 Α αϖαλιαο δε ττυλοσ, δε χαρ〈τερ υνιχαmεντε χλασσιφιχατ⌠ριο, ϖαλερ〈 νο m〈ξιmο 5,00 ποντοσ, αινδα θυε α σοmα δοσ ϖαλορεσ δοσ 
ττυλοσ ε χοmπροϖαντεσ σεϕα συπεριορ α εστε ϖαλορ.  
1.2 Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ σερ〈 ο ρεσπονσ〈ϖελ πελο ρεχεβιmεντο ε ϖεριφιχαο δοσ δοχυmεντοσ. 
1.3 Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ ττυλοσ ε χοmπροϖαντεσ mενχιοναδοσ α σεγυιρ, οβσερϖαδοσ οσ λιmιτεσ δε ποντυαο. Οσ ττυλοσ ε 
χοmπροϖαντεσ δεϖερο σερ εξπεδιδοσ ατ α δατα δε συα εντρεγα.  
1.4 Α εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα ϖια ελετρνιχα, νο περοδο εντρε 10 ηορασ δο δια 20 δε φεϖερειρο δε 2020 ε 18 
ηορασ δο δια 21 δε φεϖερειρο δε 2020. 
1.4.1 Παρα ο ενϖιο δε δοχυmεντοσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο σιστεmα ελετρνιχο (ηττπσ://χονχυρσοσ.θυαδριξ.οργ.βρ), νο χαmπο δε 
συα ινσχριο, χλιχαρ εm さενϖιο δε δοχυmεντοσざ, ε ρεαλιζαρ ο υπλοαδ δε αρθυιϖοσ σεγυινδο ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα. 
1.4.2 Οσ αρθυιϖοσ δεϖερο τερ εξτενσﾗàさくｪｷaざがàさくヮﾐｪざがàさくﾃヮWｪざàﾗυ さくヮSaざ. Α χαπαχιδαδε δε εσπαο τοταλ παρα ενϖιο δε αρθυιϖοσ σερ〈 δε 
νο m〈ξιmο 1ΜΒ (1024ΚΒ). Απ⌠σ ατινγιρ α χαπαχιδαδε δε εσπαο τοταλ 1ΜΒ (1024ΚΒ) νο σερ〈 περmιτιδο ο ενϖιο δε ουτροσ αρθυιϖοσ. 
Απ⌠σ α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο σερ〈 περmιτιδα α εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ. 
1.4.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο ενϖιαδα ελετρονιχαmεντε. Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ 
ΘΥΑDΡΙΞ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δεχλαραο πορ mειο δε χαρτα ρεγιστραδα παρα χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ 
ινφορmα⌡εσ.  
1.4.4 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΘΥΑDΡΙΞ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ 
θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο α σευ δεστινο, πορ mοτιϖοσ δε ορδεm τχνιχα δοσ 
χοmπυταδορεσ, φαληασ ου χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. 
1.4.5 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ ϖια φαξ, ϖια χορρειο ελετρνιχο ου πορ θυαλθυερ ουτρο mειο θυε νο σεϕα ο εσταβελεχιδο 
νεστε εδιταλ. 
1.4.6 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ ε ενϖιαρ ταmβm ο Φορmυλ〈ριο δε Προτοχολο δε Εντρεγα δε δοχυmεντοσ, νο θυαλ ινδιχαρ〈 οσ 
ττυλοσ ε δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ. Εστε Φορmυλ〈ριο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ να δατα 
δε πυβλιχαο δο εδιταλ δε χονϖοχαο δεστα φασε. 
1.5 Νο σερο χονσιδεραδοσ: 
α) δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ; 
β) δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ φορα δο πραζο, φορmα ε λοχαλ εσταβελεχιδοσ νεστε εδιταλ; 
χ) δοχυmεντοσ σεm ασσινατυρα, ου εm δεσαχορδο χοm ο δισποστο νεστε εδιταλ; 
δ) χυρσο χυϕα εmισσο δο χοmπροϖαντε δα τιτυλαο τενηα οχορριδο πορ ινστιτυιο σεm ρεχονηεχιmεντο πελο ΜΕΧ; 
ε) δοχυmεντοσ σεm α ινφορmαο δο νοmε δο χανδιδατο ου χοm νοmε διφερεντε δα ινσχριο; 
φ) χυρσοσ νο χονχλυδοσ; 
γ) δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ εm φορmα δε: βολετιm δε mατρχυλα, ατεσταδοσ δε φρεθυνχια, ατεσταδοσ/ατασ δε απρεσενταο ε/ου 

δεφεσα δε τραβαληο δε χονχλυσο, mονογραφια, δισσερταο ου τεσε, ασσιm χοmο ουτρο δοχυmεντο θυε νο ατενδα ασ εξιγνχιασ 
εξπρεσσασ να γραδε δε ποντυαο; 

η) δοχυmεντοσ σεm α τραδυο παρα α λνγυα πορτυγυεσα ε/ου α ρεϖαλιδαο; 
ι) δοχυmεντοσ θυε υλτραπασσεm α ποντυαο m〈ξιmα, χονφορmε γραδε δε ποντυαο; 
ϕ) δοχυmεντοσ θυε απρεσεντεm ρασυρασ, εmενδασ ου εντρελινηασ; 
κ) δοχυmεντοσ θυε απρεσενταρεm δαδοσ ιmπρεχισοσ, ινχοερεντεσ ου ινχοmπλετοσ θυε χοmπροmεταm ου ιmποσσιβιλιτεm ο ϕυλγαmεντο 

σεγυνδο οσ χριτριοσ πρεϖιστοσ νεστε εδιταλ; 
1.6 Σε ο νοmε δο χανδιδατο, νοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ νεστα εταπα, φορ διφερεντε δο νοmε θυε χονστα νο χαδαστρο δε ινσχριτοσ 
δο Χονχυρσο Πβλιχο, δεϖερ〈 σερ ανεξαδο ο χοmπροϖαντε δε αλτεραο δε νοmε (χερτιδο δε χασαmεντο, δε διϖ⌠ρχιο ου ουτρο). 
1.7 Νο σερο φορνεχιδασ χ⌠πιασ δοσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ. 
1.8 Υmα ϖεζ ενχαmινηαδοσ, νο σερο αχειτοσ αχρσχιmοσ δε ουτροσ δοχυmεντοσ φορα δο πραζο. 
1.9 Α ποντυαο αλχαναδα νεστα φασε σερ〈 χονσιδεραδα απενασ παρα εφειτο δε χλασσιφιχαο. 
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2 DΑ ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΝΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ  
 

ΑΛ⊆ΝΕΑ 
ΙΤΕΜ DΕ 

ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 
ΠΟΡ ΙΤΕΜ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 
ΜℑΞΙΜΑ 

Α Dουτοραδο  
Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο (νϖελ 
δε Dουτοραδο), φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο 
δα Εδυχαο (ΜΕΧ).  

2,50 2,50 

Β Μεστραδο 
Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm 
νϖελ δε Μεστραδο (Ττυλο δε Μεστρε), φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

1,50 1,50 

Χ 
Π⌠σ−γραδυαο 
εσπεχιαλιζαο 

λατο σενσυ 

Χερτιφιχαδο/δεχλαραο δε χονχλυσο δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε 
εσπεχιαλιζαο λατο σενσυ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο χρεδενχιαδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ), αχοmπανηαδο δε ηιστ⌠ριχο εσχολαρ, χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 
360 ηορασ/αυλα. 

0,50 1,00 

ΤΟΤΑΛ ΜℑΞΙΜΟ DΕ ΠΟΝΤΟΣ 5,00 

 

3 DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ  
3.1 Παρα α χοmπροϖαο δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο λατο σενσυ σερ〈 αχειτο χερτιφιχαδο ατεστανδο θυε ο χυρσο ποσσυι ο mνιmο δε 360 
ηορασ ε θυε ατενδε ◊σ νορmασ δα Λει ν≡ 9.394/1996 に Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο, ου δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε Εδυχαο 
(ΧΝΕ) ου εστ〈 δε αχορδο χοm ασ νορmασ δο εξτιντο Χονσεληο Φεδεραλ δε Εδυχαο (ΧΦΕ). Ταmβm σερ〈 αχειτα δεχλαραο δε χονχλυσο 
αχοmπανηαδα δο ρεσπεχτιϖο ηιστ⌠ριχο εσχολαρ νο θυαλ χονστε α χαργα ηορ〈ρια δο χυρσο, ασ δισχιπλινασ χυρσαδασ χοm ασ ρεσπεχτιϖασ 
mεν⌡εσ ε α χοmπροϖαο δα απρεσενταο ε απροϖαο δα mονογραφια, ατεστανδο θυε ο χυρσο ατενδε ◊σ νορmασ δα Λει ν≡ 9.394/1996 
に Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο, ου δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε Εδυχαο (ΧΝΕ) ου εστ〈 δε αχορδο χοm ασ νορmασ δο εξτιντο 
Χονσεληο Φεδεραλ δε Εδυχαο (ΧΦΕ). 
3.1.1 Χασο ο χερτιφιχαδο νο ατεστε ασ εξιγνχιασ αχιmα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ινχλυιρ υmα δεχλαραο δα ινστιτυιο ρεσπονσ〈ϖελ πελο χυρσο 
ατεστανδο α χαργα ηορ〈ρια ε ο χυmπριmεντο δε υmα δασ νορmασ χιταδασ νο συβιτεm αντεριορ. 
3.2 Παρα α χοmπροϖαο δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο στριχτο σενσυ (mεστραδο ου δουτοραδο) σερ〈 αχειτο ο διπλοmα δε χονχλυσο, 
δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). Ταmβm σερ〈 αχειτο 
χερτιφιχαδο/δεχλαραο δε χονχλυσο δε χυρσο δε mεστραδο ου δουτοραδο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ), δεσδε θυε αχοmπανηαδο δο ηιστ⌠ριχο εσχολαρ δο χανδιδατο, νο θυαλ χονστε ο νmερο δε χρδιτοσ οβτιδοσ, ασ 〈ρεασ εm 
θυε φοι απροϖαδο ε ασ ρεσπεχτιϖασ mεν⌡εσ, ο ρεσυλταδο δοσ εξαmεσ ε δο ϕυλγαmεντο δα τεσε ου δα δισσερταο. Χασο ο ηιστ⌠ριχο ατεστε 
α εξιστνχια δε αλγυmα πενδνχια ου φαλτα δε ρεθυισιτο δε χονχλυσο δο χυρσο, ο χερτιφιχαδο/δεχλαραο νο σερ〈 αχειτο. 
3.2.1 Ουτροσ χοmπροϖαντεσ δε χονχλυσο δε χυρσο ου δισχιπλινα νο σερο αχειτοσ χοmο ττυλοσ ρεφερεντεσ α χυρσο δε mεστραδο ε 
δουτοραδο. 
3.3 Χασο α δοχυmενταο σεϕα εντρεγυε πορ τερχειροσ, ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, 
αρχανδο ασ χονσεθυνχιασ δε εϖεντυαισ ερροσ δε σευ ρεπρεσενταντε.  
3.4 Νο ρεχεβερ〈 ποντυαο ο χανδιδατο θυε νο εντρεγαρ οσ ττυλοσ ε οσ χοmπροϖαντεσ να φορmα, νο πραζο, νο ηορ〈ριο ε/ου νο λοχαλ 
εσπεχιφιχαδο νεστε εδιταλ ε νο εδιταλ δε χονϖοχαο παρα εσσα φασε.  
3.5 Χονσταταδα, εm θυαλθυερ τεmπο, ιρρεγυλαριδαδε ε/ου ιλεγαλιδαδε να οβτενο δε ττυλοσ ε/ου δε χοmπροϖαντεσ απρεσενταδοσ, ο 
χανδιδατο τερ〈 ανυλαδα α ποντυαο ε, χοmπροϖαδα α χυλπα δο mεσmο, εστε σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο.  
3.6 Dεmαισ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δα αϖαλιαο δε ττυλοσ χονσταρο δε εδιταλ εσπεχφιχο δε χονϖοχαο παρα εσσα φασε. 
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ΑΝΕΞΟ ς 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΕΣΤΙΜΑDΟ DΕ ΦΑΣΕΣ  

 
∗ Dατασ προϖ〈ϖεισ δε ρεαλιζαο. Θυαλθυερ αλτεραο νο χρονογραmα σερ〈 διϖυλγαδα πορ mειο δε χοmυνιχαδο οφιχιαλ νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπ://ωωω.θυαδριξ.οργ.βρ 

 

1 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ ΙΝΧΟΜΠΛΕΤΟ / ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ Ε Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ/Τ⊃ΧΝΙΧΟ 
 

ΕςΕΝΤΟΣ DΑΤΑΣ ΠΡΟςℑςΕΙΣ∗  

Πυβλιχαο δο Εδιταλ ν≡ 001 (αβερτυρα) 01/10/2019 

Περοδο δε ινσχρι⌡εσ  04/11 α 25/11/2019 

∨λτιmο δια παρα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο 26/11/2019 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ 29/11/2019 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε δασ 
σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ 

29/11/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δε σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ 
πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε ο Ρεσυλταδο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ 

02 ε 03/12/2019 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Dεφινιτιϖο δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε δασ 
σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε Ρεσυλταδο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ 

05/12/2019 

Πυβλιχαο δο Εδιταλ δε χονϖοχαο δα προϖα οβϕετιϖα ε διϖυλγαο δο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο χοm ινφορmα⌡εσ 
σοβρε οσ λοχαισ  

11/12/2019 

Απλιχαο δασ προϖασ  15/12/2019 

Πυβλιχαο δο γαβαριτο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα  
15/12/2019  

(απ⌠σ ασ 22η) 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 16 ε 17/12/2019 

Πυβλιχαο δο γαβαριτο δεφινιτιϖο δα προϖα οβϕετιϖα ε δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 07/01/2020 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 08 ε 09/01/2020 

Πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα προϖα οβϕετιϖα  10/01/2020 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Φιναλ  10/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quadrix.org.br/


                 37  
 

 

2 ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 
 

ΕςΕΝΤΟΣ DΑΤΑΣ ΠΡΟςℑςΕΙΣ∗  

Πυβλιχαο δο Εδιταλ ν≡ 001 (αβερτυρα) 01/10/2019 

Περοδο δε ινσχρι⌡εσ  04/11 α 25/11/2019 

∨λτιmο δια παρα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο 26/11/2019 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ 29/11/2019 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε δασ 
σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ 

29/11/2019 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δε σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ 
πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε ο Ρεσυλταδο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ 

02 ε 03/12/2019 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Dεφινιτιϖο δασ σολιχιτα⌡εσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε δασ 
σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε Ρεσυλταδο δασ ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ 

05/12/2019 

Πυβλιχαο δο Εδιταλ δε χονϖοχαο δα προϖα οβϕετιϖα ε διϖυλγαο δο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο χοm ινφορmα⌡εσ 
σοβρε οσ λοχαισ  

11/12/2019 

Απλιχαο δασ προϖασ 15/12/2019 

Πυβλιχαο δο γαβαριτο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα  
15/12/2019  

(απ⌠σ ασ 22η) 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 16 ε 17/12/2019 

Πυβλιχαο δο γαβαριτο δεφινιτιϖο δα προϖα οβϕετιϖα ε δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 14/01/2020 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 15 ε 16/01/2020 

Πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα προϖα οβϕετιϖα ε ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα δισχυρσιϖα 03/02/2020 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα δισχυρσιϖα  04 ε 05/02/2020 

Πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα προϖα δισχυρσιϖα  19/02/2020 

Πυβλιχαο δε εδιταλ δε χονϖοχαο παρα εντρεγα δε δοχυmεντοσ δε αϖαλιαο δε ττυλοσ  19/02/2020 

Πραζο παρα ενϖιο δοσ δοχυmεντοσ δε αϖαλιαο δε ττυλοσ 20 ε 21/02/2020 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δα αϖαλιαο δε ττυλοσ 03/03/2020 

Πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δα αϖαλιαο δε ττυλοσ 04 ε 05/03/2020 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Dεφινιτιϖο δα αϖαλιαο δε ττυλοσ 09/03/2020 

Πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Φιναλ  09/03/2020 

 


