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ΕDΙΤΑΛ ΝΟΡΜΑΤΙςΟ Ν≡ 1,  DΕ 19 DΕ ΣΕΤΕΜΒΡΟ DΕ 2019 
ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΠΟΡΤΟ ΣΕΓΥΡΟ  

ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ςΑΓΑΣ Ε ΦΟΡΜΑ∩℘Ο DΕ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ ΠΑΡΑ 
ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ, Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

Α ΠΡΕΦΕΙΤΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΠΟΡΤΟ ΣΕΓΥΡΟ, ΕΣΤΑDΟ DΑ ΒΑΗΙΑ, νο υσο δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ, τενδο εm ϖιστα ο δισποστο να 
Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ, να Λει Οργνιχα δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, να Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1457/2018, δε 26 
δε δεζεmβρο δε 2018, εντρε ουτρασ νορmασ απλιχ〈ϖεισ αο χερταmε, τορνα πβλιχο ο Εδιταλ Νορmατιϖο δο χονχυρσο πβλιχο παρα 
προϖιmεντο δε ϖαγασ ε φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα νοσ χαργοσ δε Ενσινο Μδιο, Μδιο Τχνιχο ε Συπεριορ, mεδιαντε ασ 
χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ. 

1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1.1. Ο χονχυρσο πβλιχο σερ〈 ρεαλιζαδο πελα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Αδmινιστραο δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ρεγιδο πορ εστε 
εδιταλ ε εξεχυταδο πελο Ινστιτυτο Βρασιλ δε Εδυχαο (ΙΒΡΑΕ), χοm σεδε νο ΣΓΑΝ, Θ. 609, Μ⌠δυλο Α, Λ−2 Νορτε, Εδιφχιο Βρασλια, 
Βρασλια/DΦ, ΧΕΠ ν≡ 70830−401. Ο ενδερεο δα π〈γινα ελετρνιχα δο ρεφεριδο Ινστιτυτο  ωωω.ιβραε.χοm.βρ. 

1.1.1. Τοδοσ οσ συβδοmνιοσ δα π〈γινα ρεφεριδα νο συβιτεm αντεριορ φαζεm παρτε δα π〈γινα ελετρνιχα οφιχιαλ δο ΙΒΡΑΕ. 

1.2. Ο χονχυρσο πβλιχο δεστινα−σε α σελεχιοναρ χανδιδατοσ παρα προϖιmεντο ιmεδιατο δε 579 (θυινηεντοσ ε σετεντα νοϖε) ϖαγασ ε 
φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα (ΧΡ) δε 1.487 (υm mιλ, θυατροχεντοσ ε οιτεντα ε σετε) ϖαγασ παρα οσ χαργοσ ινδιχαδοσ νεστε Εδιταλ. 

1.2.1. Ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 δε δοισ ανοσ, προρρογ〈ϖελ υmα ϖεζ, πορ mαισ δοισ ανοσ. 

1.3. Οσ χανδιδατοσ σε συβmετερο ◊σ σεγυιντεσ προϖασ ε αϖαλια⌡εσ. 

1.3.1. ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ Ε Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

1.3.1.1. Προϖα οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, α σερ ρεαλιζαδα πελο ΙΒΡΑΕ. 

1.3.1.2. Αϖαλιαο δε さTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざがàδε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο, α σερ ρεαλιζαδα πελο ΙΒΡΑΕ.  

1.3.1.2.1. Σοmεντε παρτιχιπαρο δα αϖαλιαο δε さTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざ οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ ατ α ποσιο λιmιτε 
εθυιϖαλεντε αο νmερο δε ϖαγασ δο χαργο ε δασ ρεσπεχτιϖασ ϖαγασ δο χαδαστρο δε ρεσερϖα. 

1.3.2. ΧΑΡΓΟΣ DΕ ΑΓΕΝΤΕ ΧΟΜΥΝΙΤℑΡΙΟ DΕ ΣΑ∨DΕ Ε ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΜΒΑΤΕ ℵΣ ΕΝDΕΜΙΑΣ 

1.3.2.1. Προϖα οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, α σερ ρεαλιζαδα πελο ΙΒΡΑΕ. 

1.3.2.2. Αϖαλιαο δε さTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざがàδε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο, α σερ ρεαλιζαδα πελο ΙΒΡΑΕ.  

1.3.2.2.1. Σοmεντε παρτιχιπαρο δα αϖαλιαο δε ττυλοσ οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ ατ α ποσιο λιmιτε εθυιϖαλεντε αο νmερο δε 
ϖαγασ δο χαργο ε δασ ρεσπεχτιϖασ ϖαγασ δο χαδαστρο δε ρεσερϖα. 

1.3.2.3. Χυρσο δε Φορmαο ινιχιαλ, δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο ε ελιmινατ⌠ριο, χοm χαργα ηορ〈ρια δε θυαρεντα ηορασ, α σερ ρεαλιζαδο 
πελα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Πορτο Σεγυρο, χονφορmε Εδιταλ θυε σερ〈 πυβλιχαδο οπορτυναmεντε.  

1.3.2.3.1. Σοmεντε παρτιχιπαρο δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ ρεφεριδο νο συβιτεm αντεριορ, οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ ατ α 
ποσιο λιmιτε εθυιϖαλεντε αο νmερο δε ϖαγασ δο χαργο ε δασ ρεσπεχτιϖασ ϖαγασ δο χαδαστρο δε ρεσερϖα. 

1.3.3. ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

1.3.3.1. Προϖα οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, α σερ ρεαλιζαδα πελο ΙΒΡΑΕ. 

1.3.3.2. Αϖαλιαο δε さTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざがàδε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο, α σερ ρεαλιζαδα πελο ΙΒΡΑΕ.  

1.3.3.2.1. Σοmεντε παρτιχιπαρο δα αϖαλιαο δε ττυλοσ οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ ατ α ποσιο λιmιτε εθυιϖαλεντε αο νmερο δε 
ϖαγασ δο χαργο ε δασ ρεσπεχτιϖασ ϖαγασ δο χαδαστρο δε ρεσερϖα. 

1.4. DΟ ΛΟΧΑΛ DΑΣ ΠΡΟςΑΣ 

1.4.1. Ασ προϖασ ρεφερεντεσ αο χονχυρσο πβλιχο σερο απλιχαδασ να χιδαδε δε Πορτο Σεγυρο/ΒΑ.  

1.4.1.1. Ηαϖενδο ινδισπονιβιλιδαδε δε λοχαισ συφιχιεντεσ ου αδεθυαδοσ να χιδαδε δε Πορτο Σεγυρο/ΒΑ, ασ προϖασ ποδερο σερ 
απλιχαδασ εm Σαλϖαδορ ου εm χιδαδεσ πρ⌠ξιmασ α Πορτο Σεγυρο. 

1.4.1.2. 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. 

1.5. DΑ ΙΜΠΥΓΝΑ∩℘Ο DΟ ΕDΙΤΑΛ 

1.5.1. Θυαλθυερ χιδαδο() ποδερ〈 ιmπυγναρ φυνδαmενταδαmεντε εστε Εδιταλ, ου συασ εϖεντυαισ ρετιφιχα⌡εσ, να π〈γινα ελετρνιχα 
δο ΙΒΡΑΕ, νο πραζο δε ατ θυατρο διασ χορριδοσ, χονταδοσ δα ρεσπεχτιϖα πυβλιχαο, νο ηορ〈ριο δασ 0η (ζερο ηορα) ◊σ 23η59mιν (ϖιντε 
ε τρσ ηορασ ε χινθυεντα ε νοϖε mινυτοσ), ινιντερρυπταmεντε. 
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1.5.2. Παρα α ρεαλιζαο δα ιmπυγναο δεστε Εδιταλ, ο ιντερεσσαδο δεϖερ〈 αχεσσαρ α π〈γινα ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ (ωωω.ιβραε.χοm.βρ). 
Dεποισ, δεϖερ〈 φαζερ ο σευ χαδαστρο νο χονε ΧΑDΑΣΤΡΕ−ΣΕ εξιστεντε να παρτε συπεριορ δα π〈γινα. Αο σε χαδαστραρ, ο ιντερεσσαδο 
δεϖερ〈 ινσεριρ σευ ε−ﾏ;ｷﾉàWàゲWﾐｴ;くàEﾏàゲWｪ┌ｷS;がàSW┗Wヴ=àIﾉｷI;ヴàﾐﾗàｹIﾗﾐWàさáCE““áRàPORTáLàDOàCáNDIDáTOざくàNWゲゲWàヮﾗヴデ;ﾉがà;ヮﾙゲàｷﾐゲWヴｷヴà
ο σευ ε−mαιλ ε σενηα, ο ιντερεσσαδο τερ〈 αχεσσο αο χονε ΙΜΠΥΓΝΑ∩℘Ο DΕ ΕDΙΤΑΛ ε ποδερ〈 απρεσενταρ ασ ραζ⌡εσ δε συα 
ιmπυγναο. 

1.5.3. Παρα σολιχιταρ α ιmπυγναο, ο ιντερεσσαδο δεϖερ〈 πρεενχηερ, δε φορmα χοmπλετα, τοδοσ οσ χαmποσ δο χαδαστρο ε δο 
ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο ελετρνιχο mενχιοναδο νο συβιτεm αντεριορ.  

1.5.4. Ο ιmπυγναντε δεϖερ〈, νεχεσσαριαmεντε, ινδιχαρ ο ιτεm ε(ου) συβιτεm θυε σερ〈 οβϕετο δε συα ιmπυγναο, βεm χοmο 
απρεσενταρ ασ συασ ραζ⌡εσ δε φορmα φυνδαmενταδα. 

1.5.5. Χαδα πεδιδο δε ιmπυγναο σερ〈 αναλισαδο ε ϕυλγαδο πελο ΙΒΡΑΕ. 

1.5.6. Dοισ διασ δεποισ δο φιm δο πραζο δε ιmπυγναο αο εδιταλ, ασ ρεσποστασ ◊σ ιmπυγνα⌡εσ σερο διϖυλγαδασ να π〈γινα ελετρνιχα 
δο ΙΒΡΑΕ. Παρα τερ αχεσσο ◊ ρεσποστα ◊ ιmπυγναο ιντερποστα, ο ιmπυγναντε δεϖερ〈 αχεσσαρ ο σευ λογιν νο χονε ΑΧΕΣΣΑΡ ΠΟΡΤΑΛ 
DΟ ΧΑΝDΙΤΑΤΟ. 

1.5.7. Νο χαβερ〈, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, ρεχυρσο αδmινιστρατιϖο σοβρε ο ϕυλγαmεντο δασ σολιχιτα⌡εσ δε ιmπυγναο. 

1.6. DΑ ΤΡΑΝΣΦΕΡ⊇ΝΧΙΑ DΕ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ DΕΦΙΧΙΕΝΤΕΣ 

1.6.1. Ασ ϖαγασ δεφινιδασ νεστε Εδιταλ παρα οσ χανδιδατοσ πορταδορεσ δε νεχεσσιδαδεσ εσπεχιαισ, θυε νο φορεm προϖιδασ, σερο 
πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο δο χαργο, εm ραζο δα τρανσφερνχια δε ϖαγασ δεστιναδασ 
αοσ δεφιχιεντεσ παρα ασ ϖαγασ δα αmπλα χονχορρνχια. 

2. DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

2.1. ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ (ΧDΙΓΟ 101) 

2.1.1. DΑΣ ςΑΓΑΣ 

2.1.1.1. Α διστριβυιο δασ ϖαγασ σεγυιρ〈 ο δισποστο νο θυαδρο αβαιξο. 

ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ςΑΓΑΣ ΙΜΕDΙΑΤΑΣ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ 

ΧΑΡΓΟΣ 
ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ 

ΑΜΠΛΑ 
ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 

ςΑΓΑΣ ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ 
ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΤΟΤΑΛ 
ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ 

ΑΜΠΛΑ 
ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 

ςΑΓΑΣ 
ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ ΠΑΡΑ 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ 

DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΤΟΤΑΛ 

ΑΓΕΝΤΕ ΧΟΜΥΝΙΤℑΡΙΟ 
DΕ ΣΑ∨DΕ 

49 3 52 98 6 104 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΜΒΑΤΕ 
ℵΣ ΕΝDΕΜΙΑΣ 

56 3 59 57 3 118 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ 19 1 20 38 2 40 

ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΛΑΣΣΕ 179 10 189 259 19 378 

ΤΟΤΑΛ 303 17 320 452 30 640 

2.1.1.2. Ασ ϖαγασ δο χαργο δε Αγεντε Χοmυνιτ〈ριο δε Σαδε οβεδεχερο ◊σ λοτα⌡εσ δεφινιδασ νο θυαδρο αβαιξο. 

ΧDΙΓΟΣ 
ΥΝΙDΑDΕ DΕ ΣΑ∨DΕ DΑ 

ΦΑΜ⊆ΛΙΑ 

ςΑΓΑΣ  ςΑΓΑΣ 

ΛΟΧΑΛ DΕ ΡΕΣΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ 
ΙΜΕDΙΑΤΟ 

ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ 
ΡΕΣΕΡςΑ 

101.1 ΑΡΕΙΑΟ Ι 0 2 
ΑΡΕΙ℘Ο 

101.2 ΑΡΕΙΑΟ ΙΙ 2 4 

101.3 ΑΡΛΙΝDΑ ΑΛΜΕΙDΑ 1 2 ΧΑΣΑΣ ΝΟςΑΣ 

101.4 ΑΡΡΑΙΑΛ ΒΑΙΡΡΟ Ι 0 2 
ΑΡΡΑΙΑΛ ΒΑΙΡΡΟ 

101.5 ΑΡΡΑΙΑΛ ΒΑΙΡΡΟ ΙΙ 0 2 

101.6 ΑΡΡΑΙΑΛ ΒΑΙΡΡΟ ΙΙΙ 2 4 
ΑΡΡΑΙΑΛ ΣΑΝΤΙΑΓΟ 

101.7 ΑΡΡΑΙΑΛ ΒΑΙΡΡΟ Ις 3 6 

101.8 ΑΡΡΑΙΑΛ ΧΕΝΤΡΟ Ι 4 8 
ΑΡΡΑΙΑΛ ΧΕΝΤΡΟ 

101.9 ΑΡΡΑΙΑΛ ΧΕΝΤΡΟ ΙΙ 0 2 

101.10 ΧΑΡΑΙςΑ 2 4 ΧΑΡΑΙςΑ 

101.11 ΝΟςΑ ΧΑΡΑ⊆ςΑ 2 4 ΝΟςΑ ΧΑΡΑ⊆ςΑ 

101.12 DΕΡΛΑΝ ΣΑΑD Ι 1 2 
ΧΑΜΠΙΝΗΟ 

101.13 DΕΡΛΑΝ ΣΑΑD ΙΙ 2 4 

101.14 ΦΟΝΤΑΝΑ 1 2 ΦΟΝΤΑΝΑ 

101.15 ΗΕΡΑΛDΟ ΛΙΜΑ Ι 0 2 
ΧΕΝΤΡΟ 

101.16 ΗΕΡΑΛDΟ ΛΙΜΑ ΙΙ 1 2 

101.17 ΙΜΒΙΡΥ∩Υ 3 6 ΙΜΒΙΡΥΧΥ DΕ DΕΝΤΡΟ/ΑΓΡΟςΙΛΑ 

101.18 ΙΤΑΠΟΡΑΝΓΑ 3 6 ΙΤΑΠΟΡΑΝΓΑ 

101.19 ΙΣΑΛΤΙΝΟ 0 2 ΧΑΜΒΟΛΟ 
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ΧDΙΓΟΣ 
ΥΝΙDΑDΕ DΕ ΣΑ∨DΕ DΑ 

ΦΑΜ⊆ΛΙΑ 

ςΑΓΑΣ  ςΑΓΑΣ 
ΛΟΧΑΛ DΕ ΡΕΣΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ 

ΙΜΕDΙΑΤΟ 
ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ 

ΡΕΣΕΡςΑ 

101.20 ΕDΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ Ι 0 2 

ΜΕΡΧΑDΟ DΟ ΠΟςΟ 101.21 ΕDΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ ΙΙ 0 2 

101.22 ΕDΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ ΙΙΙ 0 2 

101.23 ΜΙΡΑΝΤΕ 0 2 ΜΙΡΑΝΤΕ 

101.24 ΜΙΡΑΠΟΡΤΟ 0 2 ΜΙΡΑΠΟΡΤΟ/ΣΑΠΟΤΙ 

101.25 ΟΡΛΑ ΝΟΡΤΕ 1 2 ΟΡΛΑ ΝΟΡΤΕ 

101.26 ΠΑΡΑΓΥΑΙ 2 4 ΠΑΡΑΓΥΑΙ 

101.27 ΠΑΡΘΥΕ ΕΧΟΛΟΓΙΧΟ Ι 1 2 
ΠΑΡΘΥΕ ΕΧΟΛΓΙΧΟ 

101.28 ΠΑΡΘΥΕ ΕΧΟΛΟΓΙΧΟ ΙΙ 1 2 

101.29 ΠΙΝDΟΡΑΜΑ 0 2 ΠΙΝDΟΡΑΜΑ 

101.30 ΠΡΑ∩Α DΟ ΧΟΕΛΗΟ 0 2 ΠΡΑ∩Α DΟ ΧΟΕΛΗΟ 

101.31 ΠΡΑ∩Α DΟ ΓΡΑςΑΤΑ 1 2 ΠΡΑ∩Α DΟ ΓΡΑςΑΤΑ 

101.32 ΦΡΥΤΟΣ DΑ ΤΕΡΡΑ 3 6 ΘΥΕΙΜΑDΟΣ/ΧΗΙΧΟ ΜΕΝDΕΣ/ ΜΙΛΤΟΝ ΣΑΝΤΟΣ 

101.33 ΤΡΑΝΧΟΣΟ Ι 3 6 
ΤΡΑΝΧΟΣΟ 

101.34 ΤΡΑΝΧΟΣΟ ΙΙ 2 4 

101.35 ΤΡΑΝΧΟΣΟ ΙΙΙ 2 4 

ΧΟΘΥΕΙΡΟ ΑΛΤΟ/ 

ΣΑΠΙΡΑΡΑ/ΜΑΡΙΑ ςΙ∨ςΑ/ 

ΞΑΝDΟ/ΜΙΡΑΝΤΕ ΡΙΟ ςΕΡDΕ 

101.36 ςΑΛΕ ςΕΡDΕ 1 2 ςΑΛΕ ςΕΡDΕ 

101.37 ςΕΡΑ ΧΡΥΖ Ι 0 2 

ςΕΡΑ ΧΡΥΖ 101.38 ςΕΡΑ ΧΡΥΖ ΙΙ 0 2 

101.39 ςΕΡΑ ΧΡΥΖ ΙΙΙ 0 2 

101.40 ςΙΛΑ ϑΑΡDΙΜ 1 2 ςΙΛΑ ϑΑΡDΙΜ/ΠΟΡΤΟ ΑΛΕΓΡΕ ΙΙ 

101.41 ςΙΛΑ ΠΑΡΡΑΧΗΟ 2 4 ςΙΛΑ ΠΑΡΡΑΧΗΟ 

101.42 ςΙΛΑ ςΙΤΟΡΙΑ 3 6 ςΙΛΑ ςΙΤΡΙΑ/ΠΟΡΤΟ ΑΛΕΓΡΕ Ι 

101.43 ςΙΛΑ ςΑΛDΕΤΕ 2 4 ςΙΛΑ ςΑΛDΕΤΕ 

  ΤΟΤΑΛ 52 136   

2.1.1.3. Ασ ϖαγασ δο χαργο δε Αγεντε δε Χοmβατε ◊σ Ενδεmιασ οβεδεχερο ◊σ λοτα⌡εσ δεφινιδασ νο θυαδρο αβαιξο. 

DΙΣΤΡΙΤΟ ΧDΙΓΟΣ ΕΘΥΙΠΕΣ 
ςΑΓΑΣ 

ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ 
ΙΜΕDΙΑΤΟ 

ςΑΓΑΣ 
ΧΑDΑΣΤΡΟ 
ΡΕΣΕΡςΑ 

ΠΟΡΤΟ ΣΕΓΥΡΟ 101.44 Σεδε 35 70 

ΛΙΤΟΡΑΛ ΣΥΛ 

101.45 ΑΡΡΑΙΑΛ 10 20 

101.46 ςΑΛΕ ςΕΡDΕ 1 2 

101.47 ΤΡΑΝΧΟΣΟ 4 8 

101.48 ΧΟΘΥΕΙΡΟ ΑΛΤΟ 1 2 

101.49 ΣΑΠΙΡΑΡΑ 1 2 

101.50 ΙΤΑΠΟΡΑΝΓΑ 1 2 

101.51 ΧΑΡΑ⊆ςΑ 1 2 

101.52 ΝΟςΑ ΧΑΡΑ⊆ςΑ 1 2 

ΡΥΡΑΛ 

101.53 ΑΓΡΟςΙΛΑ 2 4 

101.54 ΠΙΝDΟΡΑΜΑ 1 2 

101.55 ςΕΡΑ ΧΡΥΖ 1 2 

 ΤΟΤΑΛ 59 118 

2.1.1.4. Ασ ϖαγασ δο χαργο δε Αυξιλιαρ δε Χλασσε οβεδεχερο ◊σ λοτα⌡εσ δεφινιδασ νο θυαδρο αβαιξο. 
 
 

 

 

2.1.1.5. Σεγυεm ασ πρινχιπαισ ινφορmα⌡εσ σοβρε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαργοσ. 

Α) ΑΓΕΝΤΕ ΧΟΜΥΝΙΤℑΡΙΟ DΕ ΣΑ∨DΕ  

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο εmιτιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. Ρεσιδιρ να 〈ρεα δα 
χοmυνιδαδε εm θυε φορ ατυαρ, δε αχορδο χοm α λοταο ινδιχαδα νο mοmεντο δα ινσχριο, δεσδε α δατα δα πυβλιχαο δο εδιταλ δο 
προχεσσο σελετιϖο πβλιχο, βεm χοmο τερ χονχλυδο, χοm απροϖειταmεντο, χυρσο δε φορmαο ινιχιαλ, χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 
θυαρεντα ηορασ (Λει ν≡ 11.350/2006, αρτ. 6≡, Ι−ΙΙΙ). 

ΧΑΡΓΟ 

ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 
ΣΕDΕ 

ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 
ΤΡΑΝΧΟΣΟ 

ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 
ΧΑΜΠΟ 

ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 
ΙΝDΙΓΕΝΑ 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ 

20Η 20Η 20Η 20Η 20Η 

 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΛΑΣΣΕ 

ςΑΓΑΣ ΧΡ ςΑΓΑΣ ΧΡ ςΑΓΑΣ ΧΡ ςΑΓΑΣ ΧΡ ςΑΓΑΣ ΧΡ 

130 260 12 24 35 70 12 24 189 378 
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2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ. 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.250,00 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε χινθυεντα ρεαισ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1347/17, δε 4 δε αβριλ δε 2017. 

Β) ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΜΒΑΤΕ ΑΣ ΕΝDΕΜΙΑΣ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο εmιτιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. Τερ χονχλυδο, χοm 
απροϖειταmεντο, χυρσο δε φορmαο ινιχιαλ, χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε θυαρεντα ηορασ (Λει ν≡ 11.350/2006, αρτ. 7≡, Ι ε ΙΙ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.250,00 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε χινθυεντα ρεαισ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1347/17, δε 4 δε αβριλ δε 2017. 

Χ) ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο χοmπλετο εmιτιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ) ε ΧΝΗ (θυαλθυερ χατεγορια). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.388,59 (Υm mιλ, τρεζεντοσ ε οιτεντα ε οιτο ρεαισ ε χινθυεντα ε νοϖε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

D) ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΛΑΣΣΕ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο χοmπλετο εmιτιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.388,59 (Υm mιλ, τρεζεντοσ ε οιτεντα ε οιτο ρεαισ ε χινθυεντα ε νοϖε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

2.2. ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ (ΧDΙΓΟ 201) 

2.2.1. DΑΣ ςΑΓΑΣ 

2.2.1.1. Α διστριβυιο δασ ϖαγασ σεγυιρ〈 ο δισποστο νο θυαδρο αβαιξο. 

ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ςΑΓΑΣ ΙΜΕDΙΑΤΑΣ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ 

ΧDΙΓΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 
ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ 

ΑΜΠΛΑ 
ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 

ςΑΓΑΣ ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ 
ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΤΟΤΑΛ 
ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ 

ΑΜΠΛΑ 
ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 

ςΑΓΑΣ ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ 
ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΤΟΤΑΛ 

201.1 Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑΓΡ⊆ΧΟΛΑ 1 ∗ 1 3 ∗ 3 

201.2 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ 
ΑΓΡΙΜΕΝΣΟΡ 

1 ∗ 1 3 ∗ 3 

201.3 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ 
ΕDΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ 

2 ∗ 2 5 1 6 

201.4 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ 
ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 

9 1 10 85 5 90 

ΤΟΤΑΛ 13 1 14 96 6 102 
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∗ Νο η〈 ϖαγα παρα δεφιχιεντε. 

2.2.1.2. Σεγυεm ασ πρινχιπαισ ινφορmα⌡εσ σοβρε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαργοσ. 

Α) Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑΓΡ⊆ΧΟΛΑ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, χοm χερτιφιχαδο δε χυρσο Τχνιχο Αγρχολα, 
φορνεχιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο οφιχιαλ λεγαλmεντε αυτοριζαδα πελα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο 
⌠ργο δε χλασσε. 
2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.867,49 (Υm mιλ, οιτοχεντοσ ε σεσσεντα ε σετε ρεαισ ε θυαρεντα ε νοϖε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

Β) Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑΓΡΙΜΕΝΣΟΡ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, χοm Χερτιφιχαδο δε Χυρσο Τχνιχο εm 
Αγριmενσυρα, εmιτιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο ⌠ργο δε χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.867,49 (Υm mιλ, οιτοχεντοσ ε σεσσεντα ε σετε ρεαισ ε θυαρεντα ε νοϖε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Χ) Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕDΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, χοm χερτιφιχαδο δε χυρσο Τχνιχο εm Χονστρυο 
Χιϖιλ ου Εδιφιχα⌡εσ, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο ⌠ργο δε 
χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.867,49 (Υm mιλ, οιτοχεντοσ ε σεσσεντα ε σετε ρεαισ ε θυαρεντα ε νοϖε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

D) Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, χοm χερτιφιχαδο δε χυρσο Τχνιχο εm 
Ενφερmαγεm, φορνεχιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο ⌠ργο δε χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 36 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.867,49 (Υm mιλ, οιτοχεντοσ ε σεσσεντα ε σετε ρεαισ ε θυαρεντα ε νοϖε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

2.3. ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ (ΧDΙΓΟ 301) 

2.3.1. Α διστριβυιο δασ ϖαγασ σεγυιρ〈 ο δισποστο νο θυαδρο αβαιξο. 
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ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ ςΑΓΑΣ ΙΜΕDΙΑΤΑΣ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ 

ΧDΙΓΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 
ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ 

ΑΜΠΛΑ 
ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 

ςΑΓΑΣ ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ 
ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΤΟΤΑΛ 
ςΑΓΑΣ ΠΑΡΑ 

ΑΜΠΛΑ 
ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 

ςΑΓΑΣ 
ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ ΠΑΡΑ 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ 

DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΤΟΤΑΛ 

301.1 ΑΡΘΥΙΤΕΤΟ 1 ∗ 1 3 ∗ 3 

301.2 ΑΡΘΥΙςΙΣΤΑ 1 ∗ 1 3 ∗ 3 

301.3 ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ 15 1 16 45 3 48 

301.4 ΒΙΛΟΓΟ 1 ∗ 1 3 ∗ 3 

301.5 ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ 9 1 10 28 2 30 

301.6 ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ DΕ ΠΕΣΧΑ 1 ∗ 1 3 ∗ 3 

301.7 ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΓΡΙΜΕΝΣΟΡ 2 ∗ 2 5 1 6 

301.8 ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΓΡΝΟΜΟ 1 ∗ 1 3 ∗ 3 

301.9 ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ 1 ∗ 1 3 ∗ 3 

301.10 ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΧΙςΙΛ 2 ∗ 2 5 1 6 

301.11 Μ⊃DΙΧΟ 9 1 10 28 2 30 

301.12 Μ⊃DΙΧΟ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 1 ∗ 1 3 ∗ 3 

301.13 ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ 2 ∗ 2 15 1 16 

301.14 ΠΕDΑΓΟΓΟ 2 ∗ 2 5 1 6 

301.15 ΠΡΟΧΥΡΑDΟΡ 3 ∗ 3 8 1 9 

301.16 ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι ΑΡΤΕΣ 8 1 9 25 2 27 

301.17 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι 
ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ 

9 1 10 28 2 30 

301.18 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ 

4 1 5 14 1 15 

301.19 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι 
ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ 

10 1 11 31 2 33 

301.20 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι 
ΗΙΣΤΡΙΑ 

8 1 9 25 2 27 

301.21 ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι ΙΝΓΛ⊇Σ 17 1 18 50 4 54 

301.22 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι Λ⊆ΝΓΥΑ 
ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

7 1 8 22 2 24 

301.23 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι 
ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 

5 1 6 17 1 18 

301.24 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι 
ΠΕDΑΓΟΓΟ 

95 5 100 285 15 300 

301.25 ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι ΑΕΕ 3 ∗ 3 8 1 9 

301.26 ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι ΛΙΒΡΑΣ 3 ∗ 3 8 1 9 

301.27 ΠΣΙΧΛΟΓΟ 8 1 9 25 2 27 

ΤΟΤΑΛ 228 17 245 683 47 745 

∗ Νο η〈 ϖαγα παρα δεφιχιεντε. 

2.3.2. Ασ ϖαγασ δε νϖελ συπεριορ δα Σεχρεταρια δε Εδυχαο οβεδεχερο ◊σ λοτα⌡εσ δεφινιδασ νο θυαδρο αβαιξο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Σεγυεm ασ πρινχιπαισ ινφορmα⌡εσ σοβρε οσ ρεσπεχτιϖοσ χαργοσ. 

 

ΟΡD. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡΕΣ/ΑΣ 

ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 
ΣΕDΕ 

ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 
ΤΡΑΝΧΟΣΟ 

ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 
ΧΑΜΠΟ 

ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 
ΙΝDΙΓΕΝΑ 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ 

20Η 20Η 20Η 20Η 20Η 

  ςΑΓΑΣ ΧΡ ςΑΓΑΣ ΧΡ ςΑΓΑΣ ΧΡ ςΑΓΑΣ ΧΡ ςΑΓΑΣ ΧΡ 

01. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΠΕDΑΓΟΓΙΑ 52 156 23 69 15 45 10 30 100 300 

02. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 1 3 −−− −−− 2 6 3 9 6 18 

03. 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に Λ⊆ΝΓΥΑ 
ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

1 3 2 6 2 6 3 9 8 24 

04. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ 3 9 2 6 2 6 3 9 10 30 

05. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΗΙΣΤΡΙΑ 2 6 3 9 1 3 3 9 9 27 

06. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ 3 9 3 9 2 6 3 9 11 33 

07. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΦΙΣΙΧΑ −−− −−− 1 3 4 12 −−− −−− 5 15 

08. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に Λ⊆ΝΓΥΑ ΙΝΓΛΕΣΑ 11 33 3 9 4 12 −−− −−− 18 54 

09. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΑΡΤΕ 3 9 2 6 2 6 2 6 9 27 

10. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΑ ΣΑΛΑ DΕ ΑΕΕ 1 3 1 3 1 3 −−− −−− 3 9 

11. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΛΙΒΡΑΣ 3 9 −−− −−− −−− −−− −−− −−− 3 9 

 ΤΟΤΑΛ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 182 546 
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Α) ΑΡΘΥΙΤΕΤΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Αρθυιτετυρα, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Β) ΑΡΘΥΙςΙΣΤΑ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Αρθυιϖολογια, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

Χ) ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Σερϖιο Σοχιαλ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο 
δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

Γραδυαο εm Σερϖιο Σοχιαλ, χοmπροϖαδα mεδιαντε διπλοmα δε χονχλυσο δεϖιδαmεντε ρεχονηεχιδο πελο Μινιστριο δα Εδυχαο, 
εmιτιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδα πελο ρεφεριδο  

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

D) ΒΙΛΟΓΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Χινχιασ Βιολ⌠γιχασ, εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Ε) ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Ενφερmαγεm, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 36 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 
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4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Φ) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ DΕ ΠΕΣΧΑ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Ενγενηαρια δε Πεσχα, εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

Γ) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΓΡΙΜΕΝΣΟΡ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Ενγενηαρια δε Αγριmενσυρα, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

Η) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΓΡΝΟΜΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Ενγενηαρια Αγρνοmα, εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Ι) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Ενγενηαρια Αmβιενταλ, εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

ϑ) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΧΙςΙΛ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Ενγενηαρια Χιϖιλ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο 
δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 
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4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Κ) Μ⊃DΙΧΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Μεδιχινα, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 8.333,60 (Οιτο mιλ, τρεζεντοσ ε τριντα ε τρσ ρεαισ ε σεσσεντα χενταϖοσ).  

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

Λ) Μ⊃DΙΧΟ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Μεδιχινα, ε Ττυλο δε εσπεχιαλιστα ε/ου 
εσπεχιαλιζαο εm mεδιχινα δο τραβαληο, εξπεδιδοσ πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο 
(ΜΕΧ), βεm χοmο ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε.  

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 8.333,60 (Οιτο mιλ, τρεζεντοσ ε τριντα ε τρσ ρεαισ ε σεσσεντα χενταϖοσ).  

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

Μ) ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Νυτριο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Ν) ΠΕDΑΓΟΓΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Πεδαγογια, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), βεm χοmο ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1512/2019, δε 27 δε αγοστο δε 2019. 

Ο) ΠΡΟΧΥΡΑDΟΡ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Dιρειτο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), βεm χοmο ρεγιστρο να Ορδεm δοσ Αδϖογαδοσ δο Βρασιλ. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 40 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 5.815,09 (Χινχο mιλ, οιτοχεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε νοϖε χενταϖοσ). 
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4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Π) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι − ΑΡΤΕΣ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Αρτε/Εδυχαο 
Αρτστιχα; Μσιχα/Χινεmα/Αρτεσ Χνιχασ−Λιχενχιατυρα ιντερδισχιπλιναρ ε Αρτε−Λιχενχιατυρα Ιντερχυλτυραλ Ινδγενα εm Λινγυαγενσ 
(σοmεντε παρα χανδιδατο ινδγενα), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Θ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι − ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Χινχιασ, Βιολογια 
ου Θυmιχα, Λιχενχιατυρα Ιντερδισχιπλιναρ εm Χινχιασ δα Νατυρεζα ου Λιχενχιατυρα Ιντερχυλτυραλ Ινδγενα εm Χινχιασ δα Νατυρεζα 
(σοmεντε παρα χανδιδατο ινδγενα), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Ρ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Εδυχαο Φσιχα, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Σ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Γεογραφια, 
Λιχενχιατυρα Ιντερδισχιπλιναρ εm Χινχιασ Ηυmανασ ου Λιχενχιατυρα Ιντερχυλτυραλ Ινδγενα εm Χινχιασ Ηυmανασ (σοmεντε παρα 
χανδιδατο ινδγενα), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο ⌠ργο δε 
λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Τ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΗΙΣΤΡΙΑ  

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Ηιστ⌠ρια, 
Λιχενχιατυρα Ιντερδισχιπλιναρ εm Χινχιασ Ηυmανασ ου Λιχενχιατυρα Ιντερχυλτυραλ Ινδγενα εm Χινχιασ Ηυmανασ (σοmεντε παρα 
χανδιδατο ινδγενα), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 
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2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Υ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΙΝΓΛ⊇Σ  

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Λετρασ−Ινγλσ ου 
εm Λνγυα Ινγλεσα, ου Λιχενχιατυρα Ιντερχυλτυραλ Ινδγενα εm Λινγυαγενσ (σοmεντε παρα χανδιδατο ινδγενα), εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

ς) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ  

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Λετρασ, Λνγυα 
Πορτυγυεσα, Λιχενχιατυρα Ιντερδισχιπλιναρ εm Λινγυαγενσ ου Λιχενχιατυρα Ιντερχυλτυραλ Ινδγενα εm Λινγυαγενσ (σοmεντε παρα 
χανδιδατο ινδγενα), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

W) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ  

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Ματεm〈τιχα ου δε 
Λιχενχιατυρα Ιντερχυλτυραλ Ινδγενα εm Ματεm〈τιχα (σοmεντε παρα χανδιδατο ινδγενα), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ 
ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Ξ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΠΕDΑΓΟΓΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Πεδαγογια, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Ψ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΑΕΕ 
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1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Πεδαγογια ε Π⌠σ−
Γραδυαο εm Εδυχαο Εσπεχιαλ ου 〈ρεασ αφινσ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Ζ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΛΙΒΡΑΣ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο χοm Λιχενχιατυρα Πλενα εm Λετρασ に Λιβρασ ου 
Λιχενχιατυρα Πλενα εm Λιβρασ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ). 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 20 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 1.278,87 (Υm mιλ, δυζεντοσ ε σετεντα ε οιτο ρεαισ ε οιτεντα ε σετε χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1460/18, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

Α.1) ΠΣΙΧΛΟΓΟ 

1. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Dιπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο εm Πσιχολογια, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε 
ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Εδυχαο (ΜΕΧ), ε ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο δε Χλασσε. 

2. ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ 

3. ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟ ΒℑΣΙΧΟ: Ρ∃ 3.215,02 (Τρσ mιλ, δυζεντοσ ε θυινζε ρεαισ ε δοισ χενταϖοσ). 

4. ΡΕΓΙΜΕ ϑΥΡ⊆DΙΧΟ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συϕειτοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μαγιστριο Πβλιχο δε Πορτο Σεγυρο, ινστιτυδο πελα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.461, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018, ε ◊σ νορmασ ιντερνασ δο 
⌠ργο δε λοταο. 

5. DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: Ανεξο Ις δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1451/2018, δε 26 δε δεζεmβρο δε 2018. 

3. DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

3.1. Ο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο  ο σεγυιντε: 

3.1.1. Ενσινο mδιο: Ρ∃ 60,00 (Σεσσεντα ρεαισ). 

3.1.2. Ενσινο Μδιο Τχνιχο: Ρ∃ 70,00 (Σετεντα ρεαισ). 

3.1.3. Μδιχο ε Μδιχο δο Τραβαληο: Ρ∃ 150,00 (Χεντο ε χινθυεντα ρεαισ). 

3.1.4. Προχυραδορ: Ρ∃ 110,00 (Χεντο ε δεζ ρεαισ). 

3.1.4. Προφεσσορεσ ε Πεδαγογο: Ρ∃ 60,00 (Σεσσεντα ρεαισ). 

3.1.5. Dεmαισ χαργοσ δε ενσινο συπεριορ: Ρ∃ 100,00 (Χεm ρεαισ). 

3.2. Α ινσχριο σερ〈 εφετυαδα εξχλυσιϖαmεντε ϖια Ιντερνετ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, νο περοδο εντρε 0 (ζερο) 
ηορασ δο δια 30 δε σετεmβρο δε 2019 α 23η59 (ϖιντε ε τρσ ηορασ ε χινθυεντα ε νοϖε mινυτοσ) δο δια 27 δε ουτυβρο δε 2019, 
οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ. 

3.2.1. Παρα ρεαλιζαρ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ α π〈γινα ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ (ωωω.ιβραε.χοm.βρ). Dεποισ, δεϖερ〈 φαζερ ο 
σευ χαδαστρο χλιχανδο νο χονε ΧΑDΑΣΤΡΕ−ΣΕ εξιστεντε να παρτε συπεριορ δα π〈γινα. Αο σε χαδαστραρ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρεγιστραρ 
σευ ε−ﾏ;ｷﾉàWà ゲWﾐｴ;くàEﾏàゲWｪ┌ｷS;がàSW┗Wヴ=àIﾉｷI;ヴàﾐﾗà ｹIﾗﾐWàさáCE““áRàPORTáLàDOàCáNDIDáTOざàWà ｷﾐゲWヴｷヴàﾗàゲW┌àW−mαιλ ε σενηα. Νεσσε 
πορταλ, ο χανδιδατο τερ〈 αχεσσο αο χονε ΡΕΑΛΙΖΑΡ ΜΙΝΗΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο.  

3.2.2. Αο πρεενχηερ ο σευ χαδαστρο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 διγιταρ οσ δαδοσ χοm χυιδαδο ε, σε φορ πρεχισο, δεϖερ〈 ανοταρ α σενηα ε ο ε−
mαιλ χαδαστραδοσ, πορθυε δεπενδερ〈 δεσσεσ δαδοσ παρα ΑΧΕΣΣΑΡ Ο ΠΟΡΤΑΛ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ ε τερ αχεσσο ◊σ ινφορmα⌡εσ δο 
χονχυρσο πβλιχο.  
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3.3. Ο ΙΒΡΑΕ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ σολιχιταο δε ινσχριο νο ρεχεβιδα πορ mοτιϖοσ δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, 
φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε 
ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 

3.4. Ο χανδιδατο θυε ρεαλιζαρ α συα ινσχριο δεϖερ〈 εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο σοmεντε πορ mειο δε βολετο βανχ〈ριο 
εξπεδιδο απενασ πελο Βανχο δο Βρασιλ, νο mοmεντο δα ινσχριο ρεσπεχτιϖα, παγ〈ϖελ εm τοδα α ρεδε βανχ〈ρια, βεm χοmο νασ χασασ 
λοτριχασ ε νοσ Χορρειοσ, οβεδεχενδο αοσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νεσσεσ χορρεσπονδεντεσ βανχ〈ριοσ. 

3.4.1. Ο βολετο βανχ〈ριο εσταρ〈 δισπονϖελ να π〈γινα ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ ε δεϖερ〈 σερ ιmπρεσσο παρα ο παγαmεντο δα ταξα δε 
ινσχριο απ⌠σ α χονχλυσο δο πρεενχηιmεντο δο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο, χονφορmε ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο πορταλ δο αλυνο. 

3.4.2. Ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο πορ mειο δε βολετο βανχ〈ριο δεϖερ〈 σερ εφετυαδο ατ 3 (τρσ) διασ χορριδοσ απ⌠σ α 
εξπεδιο δο βολετο. 

3.5. Ασ ινσχρι⌡εσ σοmεντε σερο αχαταδασ απ⌠σ α χοmπροϖαο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ου δο δεφεριmεντο δα σολιχιταο 
δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 

3.6. Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα χορρεο ε πελα ϖεραχιδαδε δοσ δαδοσ ινφορmαδοσ νο ατο δε ινσχριο, σοβ ασ πενασ δα Λει. Ο 
χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ δε φορmα χοmπλετα τοδοσ οσ χαmποσ οβριγατ⌠ριοσ δο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο. 

3.7. Αντεσ δε εφετυαρ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονηεχερ ο εδιταλ ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ. 
Αο χονχλυιρ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφιρmαρ θυε λευ ε εστ〈 δε αχορδο χοm τοδασ ασ ρεγρασ δο εδιταλ. 

3.8. ⊃ ϖεδαδα α ινσχριο χονδιχιοναλ, εξτεmπορνεα, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ ου ϖια χορρειο ελετρνιχο, βεm χοmο α τρανσφερνχια δο ϖαλορ 
παγο α ττυλο δε ταξα παρα τερχειροσ, παρα ουτροσ χονχυρσοσ ου παρα ουτρο χαργο. 

3.9. Παρα εφετυαρ α ινσχριο,  ιmπρεσχινδϖελ ο νmερο δο χαδαστρο δε πεσσοα φσιχα (ΧΠΦ) δο χανδιδατο. 

3.10. Ο ϖαλορ ρεφερεντε αο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο νο σερ〈 δεϖολϖιδο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σαλϖο εm χασο δε χανχελαmεντο 
δο χονχυρσο πβλιχο πορ χονϖενινχια δα αδmινιστραο πβλιχα.  

3.11. Ινφορmα⌡εσ χοmπλεmενταρεσ αχερχα δα ινσχριο εσταρο δισπονϖεισ να π〈γινα δο ΙΒΡΑΕ.  

4. DΑ ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

4.1. Νο ηαϖερ〈 ισενο τοταλ ου παρχιαλ δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, εξχετο νο σεγυιντε χασο: χανδιδατο ρεγυλαρmεντε ινσχριτο νο 
Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ (Χαδ∨νιχο). 

4.2. Εσταρ〈 ισεντο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, ο χανδιδατο θυε ινφορmαρ, νο ατο δα σολιχιταο δε ισενο, νο Πορταλ δο 
Χανδιδατο, ο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ) ϖ〈λιδο ϕυντο ◊ βασε δε ινφορmα⌡εσ δο Γοϖερνο Φεδεραλ. 

4.3. Σερ〈 περmιτιδα α σολιχιταο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο παρα mαισ δε υm χαργο, δεσδε θυε α απλιχαο δασ προϖασ παρα εσσεσ 
χαργοσ εστεϕα πρεϖιστα παρα οχορρερ εm περοδοσ διφερεντεσ (mατυτινο/ϖεσπερτινο).  

4.4. Νεσσεσ χασοσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 σολιχιταρ α ισενο δα ταξα δε ινσχριο εντρε 0 (ζερο) ηορασ δο δια 30 δε σετεmβρο δε 2019 α 
23η59 (ϖιντε ε τρσ ηορασ ε χινθυεντα ε νοϖε mινυτοσ) δο δια 3 δε ουτυβρο δε 2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ. 

4.5. Παρα ρεθυερερ α ισενο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ α π〈γινα ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ 
(ωωω.ιβραε.χοm.βρ). Dεποισ, δεϖερ〈 φαζερ ο σευ χαδαστρο χλιχανδο νο χονε ΧΑDΑΣΤΡΕ−ΣΕ εξιστεντε να παρτε συπεριορ δα π〈γινα. Αο 
σε χαδαστραρ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρεγιστραρ σευ ε−mαιλ ε σενηα. Εm σεγυιδα, δεϖερ〈 χλιχαρ νο χονε ΑΧΕΣΣΑΡ ΠΟΡΤΑΛ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ ε 
ινσεριρ ο σευ ε−mαιλ ε σενηα. Νεσσε πορταλ, ο χανδιδατο τερ〈 αχεσσο αο χονε ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο.  

4.6. Ο χανδιδατο θυε ρεθυερερ α ισενο δα ταξα πορ εσταρ ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ 
(Χαδ∨νιχο), δεϖερ〈 ινδιχαρ ο νmερο δε σευ ΝΙΣ ου ο δο Ρεσπονσ〈ϖελ πελα Υνιδαδε Φαmιλιαρ (ΡΦ), σε ηουϖερ, βυσχανδο χοmπροϖαρ 
θυε, ατυαλmεντε, εστ〈 ινσχριτο ρεγυλαρmεντε νο Χαδ∨νιχο. 

4.7. Ο χανδιδατο θυε νο ινφορmαρ χορρεταmεντε ο νmερο δε συα ινσχριο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο 
Φεδεραλ に Χαδ∨νιχο に (ΝΙΣ), τερ〈 ο σευ πεδιδο δε ισενο ινδεφεριδο. 

4.8. Νο σερ〈 αχειτα σολιχιταο δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια ε−mαιλ, ου, αινδα, φορα δο πραζο. 

4.9. Χαδα πεδιδο δε ισενο σερ〈 αναλισαδο ε ϕυλγαδο πελο ΙΒΡΑΕ. 

4.10. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ να σολιχιταο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, 
ποδενδο ρεσπονδερ εσσε, α θυαλθυερ mοmεντο, πορ χριmε χοντρα α φ πβλιχα, ο θυε αχαρρετα συα ελιmιναο δο χονχυρσο πβλιχο,  
απλιχανδο−σε, αινδα, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 10 δο Dεχρετο ν.≡ 83.936/1979. 

4.11. Σερ〈 χονσιδεραδο νυλο ο ρεθυεριmεντο δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο δο χανδιδατο θυε: 

α) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε(ου) απρεσενταρ ινφορmα⌡εσ ινϖερδιχασ; 

β) φραυδαρ ε(ου) φαλσιφιχαρ δοχυmενταο; 
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χ) νο οβσερϖαρ α φορmα, οσ πραζοσ ε οσ ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ νεστε εδιταλ. 

4.12. Oà I;ﾐSｷS;デﾗà ケ┌Wà ｷﾐIﾗヴヴWヴà ﾐ;ゲà ;ﾉｹﾐW;ゲà さ;ざà Wふﾗ┌ぶà さHざà Sﾗà ゲ┌HｷデWﾏà;ﾐデWヴｷﾗヴがà デWヴ=à ゲ┌;à ゲｷデ┌;N?ﾗà ｷﾐaﾗヴﾏ;S;à <à ;┌デﾗヴｷS;SWà ヮﾗﾉｷIｷ;ﾉà
χοmπετεντε παρα ασ προϖιδνχιασ χαβϖεισ. 

4.13. Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ παρα σολιχιταο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο, ο ΙΒΡΑΕ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο 
ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 6 δε ουτυβρο δε 2019, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ 
ρεθυεριmεντοσ. 

4.14. Ο χανδιδατο θυε νο τιϖερ σευ πεδιδο ατενδιδο δισπορ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δο 
ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ, δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, παρα αχεσσαρ ο Πορταλ δο Χανδιδατο, να π〈γινα 
ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ, ε ιντερπορ ο ρεχυρσο χαβϖελ, εm χονφορmιδαδε χοm ασ ινστρυ⌡εσ διϖυλγαδασ νεσσα π〈γινα ελετρνιχα. 

4.15. Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ, δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, 
ο ΙΒΡΑΕ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 10 δε ουτυβρο δε 2019, α λισταγεm χοντενδο ο 
ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ. 

4.16. Απ⌠σ διϖυλγαο δα λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δο πεδιδο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈, 
ινδεπενδεντεmεντε δο ρεσυλταδο, ρεαλιζαρ α συα ινσχριο παρα παρτιχιπαρ δο χερταmε, χονφορmε ο ιτεm 3 δεστε εδιταλ. Ου σεϕα,  
mεσmο ο χανδιδατο θυε φορ βενεφιχιαδο χοm α ισενο δεϖερ〈 ΑΧΕΣΣΑΡ Ο ΠΟΡΤΑΛ DΟ ΧΑΝDΙDΑDΟ εξιστεντε να π〈γινα ελετρνιχα 
δο ΙΒΡΑΕ ε φαζερ α συα ινσχριο.  

4.17. Ο χανδιδατο θυε νο εφετυαρ α συα ινσχριο, χονφορmε ο ιτεm 3 δεστε εδιταλ, νο παρτιχιπαρ〈 δο χονχυρσο πβλιχο, αινδα θυε 
τενηα σιδο βενεφιχιαδο χοm α ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 

5. DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΘΥΕ ΝΕΧΕΣΣΙΤΑΜ DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΕΣΠΕΧΙΑΛ 

5.1 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, ινχλυινδο α αmαmενταο, χονχεσσο δε τεmπο αδιχιοναλ παρα α ρεαλιζαο 
δα προϖα ε α αmπλιαο δασ λετρασ δο χαδερνο δε προϖα, δεϖερ〈 ινδιχαρ νο φορmυλ〈ριο ελετρνιχο δε ινσχριο οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ 
νεχεσσ〈ριοσ ε αινδα ενϖιαρ, πορ mειο δο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, ϖια υπλοαδ πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, οσ σεγυιντεσ 
δοχυmεντοσ: ατεσταδο, ρελατ⌠ριο ου λαυδο mδιχο οριγιναλ, ου α χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο, εmιτιδο νοσ λτιmοσ δοζε mεσεσ, θυε 
ϕυστιφιθυεm ο ατενδιmεντο εσπεχιαλ σολιχιταδο. Νεσσε ατεσταδο, ρελατ⌠ριο ου λαυδο mδιχο δεϖερο χονσταρ, δε φορmα λεγϖελ, α 
ασσινατυρα, ο νοmε ε α εσπεχιαλιδαδε δο mδιχο, βεm χοmο σευ τελεφονε ε ο νmερο δο σευ ΧΡΜ, σοβ πενα δο ατεσταδο ου λαυδο 
mδιχο σερ χονσιδεραδο ινϖ〈λιδο ε νυλο. 

5.1.1. Α SﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗà IﾗﾏヮヴﾗH;デﾙヴｷ;à Iｷデ;S;à ﾐﾗà ゲ┌HｷデWﾏà ;ﾐデWヴｷﾗヴà SW┗Wヴ=à ゲWヴà Wﾐ┗ｷ;S;à Wﾏà ;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲà Iﾗﾏà W┝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àταmανηο δε ατ 200 ΚΒ παρα ο πορταλ δο χανδιδατο να π〈γινα ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ. Σερ〈 περmιτιδο ο ενϖιο δε 
ατ 4 (θυατρο) αρθυιϖοσ. Απ⌠σ α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο σερ〈 περmιτιδα α εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ ου α ινχλυσο δε νοϖοσ 
αρθυιϖοσ. 

5.2. Σερ〈 ινδεφεριδο ο πεδιδο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, χασο ο χανδιδατο νο χυmπρα ο δισποστο νοσ συβιτενσ 5.1 ε 5.1.1. 

5.3. Α δοχυmενταο mδιχα, χιταδα νο συβιτεm 5.1 δεστε Εδιταλ, τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε χονχυρσο πβλιχο ε νο σερ〈 
δεϖολϖιδο, ταmπουχο σερ〈 φορνεχιδα χ⌠πια δεστα δοχυmενταο. 

5.4. Α χανδιδατα θυε τιϖερ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δεϖερ〈 λεϖαρ υm αχοmπανηαντε αδυλτο, θυε 
φιχαρ〈 εm σαλα ρεσερϖαδα παρα εσσα φιναλιδαδε ε θυε σερ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα. Α χανδιδατα θυε νο λεϖαρ 
αχοmπανηαντε αδυλτο νο φαρ〈 α προϖα. 

5.5. Χασο α χριανα αινδα νο τενηα νασχιδο ατ α δατα εσταβελεχιδα νο συβιτεm 5.1, α χανδιδατα ποδερ〈 ανεξαρ ατεσταδο, ρελατ⌠ριο 
ου λαυδο εmιτιδο πελο mδιχο οβστετρα θυε ατεστε α δατα προϖ〈ϖελ δο νασχιmεντο. 

5.6. Ο ΙΒΡΑΕ νο δισπονιβιλιζαρ〈 αχοmπανηαντε παρα γυαρδα δα χριανα. 

5.7. Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, εm θυαλθυερ χασο, σεmπρε θυε ποσσϖελ, σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο οσ χριτριοσ δε 
ϖιαβιλιδαδε ε δε ραζοαβιλιδαδε.  

5.8. Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ παρα σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε δοσ ρεσπεχτιϖοσ δοχυmεντοσ, ο ΙΒΡΑΕ 
διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, να δατα προϖ〈ϖελ 30 δε ουτυβρο δε 2019, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δα 
απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ. 

5.9. Ο χανδιδατο θυε νο τιϖερ σευ πεδιδο ατενδιδο δισπορ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δο 
ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ, δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, παρα ιντερπορ ρεχυρσο νο Πορτα δο Χανδιδατο εξιστεντε 
να π〈γινα ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ, εm χονφορmιδαδε χοm ασ οριεντα⌡εσ αλι ινδιχαδασ. 

5.10. Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ, δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, 
ο ΙΒΡΑΕ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 20 δε νοϖεmβρο δε 2019, α λισταγεm χοντενδο ο 
ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ. 

6. DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 
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6.1. Dο τοταλ δε ϖαγασ δεστιναδασ παρα ο χαργο ε δασ θυε ϖιερεm α σερ χριαδασ δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο πβλιχο, 5% 
(χινχο πορ χεντο) σερο προϖιδασ να φορmα δα Λει Φεδεραλ ν≡ 13.146/2015, δα Λει Φεδεραλ ν≡ 12.764/2012 (Τρανστορνο δο Εσπεχτρο 
Αυτιστα) ε δα Σmυλα ν≡ 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια (ΣΤϑ). 

6.2. Ο χανδιδατο θυε, νο ατο δε ινσχριο, σε δεχλαραρ χοm δεφιχινχια, σε απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο νο χονχυρσο πβλιχο, ινχλυινδο α 
περχια mδιχα, τερ〈 σευ νοmε πυβλιχαδο εm λιστα ◊ παρτε ε, χασο οβτενηα α χλασσιφιχαο νεχεσσ〈ρια, φιγυραρ〈 ταmβm να λιστα δε 
χλασσιφιχαο γεραλ. 

6.3. Ο χανδιδατο θυε σε δεχλαραρ χοm δεφιχινχια χονχορρερ〈 εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ ε σοmεντε σερ〈 
απροϖαδο σε χυmπριρ χοm απροϖειταmεντο δε τοδασ ασ φασεσ ε εταπασ χονσταντεσ δο εδιταλ, δεϖενδο ποσσυιρ χονδι⌡εσ φσιχασ παρα ο 
χαργο. 

6.4. Ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο νο σερο mοδιφιχαδασ ου αδαπταδασ ◊ χονδιο εσπεχιαλ δο χανδιδατο χοm δεφιχινχια. 

6.5. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ποδερ〈 ρεθυερερ, να φορmα δο συβιτεm 5.1 δεστε εδιταλ ε νο ατο δε ινσχριο, ατενδιmεντο εσπεχιαλ 
παρα ο δια δε απλιχαο δασ προϖασ, ινδιχανδο ασ χονδι⌡εσ δε θυε νεχεσσιτα παρα α συα ρεαλιζαο. 

6.6. Παρα χονχορρερ α υmα δασ ϖαγασ παρα χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, σοβ πενα δε ινδεφεριmεντο δο πεδιδο, ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

α) νο ατο δε ινσχριο, δεχλαραρ−σε χοm δεφιχινχια; 

β) ενϖιαρ πορ mειο δο πορταλ δο χανδιδατο δα π〈γινα ελετρνιχο δο ΙΒΡΑΕ, ϖια υπλοαδ εm λινκ εσπεχφιχο, ο λαυδο mδιχο οριγιναλ, ου 
χ⌠πια αυτεντιχαδα, εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 (δοζε) mεσεσ αντεσ δο ινχιο δασ ινσχρι⌡εσ, ατεστανδο ο νοmε δα δοενα, α εσπχιε, ο 
γραυ ου ο νϖελ δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Εστατστιχα Ιντερναχιοναλ δε 
Dοενασ ε Προβλεmασ Ρελαχιοναδοσ ◊ Σαδε (ΧΙD), βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια ε ηιπ⌠τεσε δε εϖολυο. Νεσσε λαυδο 
mδιχο δεϖερ〈 χονσταρ, δε φορmα λεγϖελ, α ασσινατυρα, ο νοmε ε α εσπεχιαλιδαδε δο mδιχο, βεm χοmο σευ τελεφονε ε ο νmερο δο 
σευ ΧΡΜ, σοβ πενα δο ατεσταδο χιταδο σερ χονσιδεραδο ινϖ〈λιδο ε νυλο. 

6.7. Α SﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗàIﾗﾏヮヴﾗH;デﾙヴｷ;àIｷデ;S;àﾐﾗàゲ┌HｷデWﾏàヶくヶàSW┗Wヴ=àゲWヴàWﾐ┗ｷ;S;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àδε ατ 200 ΚΒ παρα ο πορταλ δο χανδιδατο να π〈γινα ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ. Απ⌠σ α χονχλυσο δο υπλοαδ, νο 
σερ〈 περmιτιδα α εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ϕ〈 ενϖιαδοσ ου α ινχλυσο δε νοϖοσ αρθυιϖοσ. 

6.8. Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια να φορmα εσταβελεχιδα νοσ συβιτενσ 6.6 ε 6.7, τερ〈 ο σευ πεδιδο 
ινδεφεριδο. 

6.9. Ο φορνεχιmεντο δο λαυδο mδιχο, να φορmα δο συβιτεm 6.6 δεστε εδιταλ,  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο ΙΒΡΑΕ 
νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε εξτραϖιο θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο αο σευ δεστινο. 

6.10. Ο λαυδο mδιχο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε χονχυρσο πβλιχο ε νο σερ〈 δεϖολϖιδο, ταmπουχο σερ〈 φορνεχιδα χ⌠πια δεστα 
δοχυmενταο. 

6.11. Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ε δοσ 
ρεσπεχτιϖοσ δοχυmεντοσ, ο ΙΒΡΑΕ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 10 δε νοϖεmβρο δε 
2019, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο δα απρεχιαο προϖισ⌠ρια, υmα ϖεζ θυε σοmεντε α περχια mδιχα δεχιδιρ〈 δεφινιτιϖαmεντε 
σοβρε α δεφιχινχια.  

6.12. Ο χανδιδατο θυε νο τιϖερ σευ πεδιδο ατενδιδο δισπορ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δο 
ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ, δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, παρα ιντερπορ ρεχυρσο νο Πορταλ δο Χανδιδατο εξιστεντε 
νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, εm χονφορmιδαδε χοm ασ οριεντα⌡εσ αλι ινδιχαδασ. 

6.13. Αο τρmινο δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο δα απρεχιαο δοσ ρεθυεριmεντοσ, δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, 
ο ΙΒΡΑΕ διϖυλγαρ〈, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, ατ ο δια 20 δε νοϖεmβρο δε 2019, α λισταγεm χοντενδο ο ρεσυλταδο 
δα απρεχιαο δοσ ρεχυρσοσ. 

6.14. Α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νοσ συβιτενσ 6.6 ε 6.7 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αο πλειτο δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ 
χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ε ο νο ατενδιmεντο ◊σ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ νεχεσσ〈ριασ. 

7. DΑ ΠΕΡ⊆ΧΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

7.1. Ο χανδιδατο θυε, νο ατο δε ινσχριο, σε δεχλαραρ χοm δεφιχινχια, χασο νο σεϕα ελιmιναδο να προϖα οβϕετιϖα ε εστεϕα δεντρο 
νmερο δε ϖαγασ δο Εδιταλ, σερ〈 χονϖοχαδο, εm Εδιταλ πρ⌠πριο α σερ πυβλιχαδο, παρα σε συβmετερ ◊ περχια mδιχα προmοϖιδα πελο 
Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Πορτο Σεγυρο, θυε ϖεριφιχαρ〈 συα θυαλιφιχαο χοmο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, βεm χοmο α 
χοmπατιβιλιδαδε εντρε ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο ε α δεφιχινχια απρεσενταδα. Α δατα προϖ〈ϖελ παρα εσσα περχια σερ〈 ο δια 23 δε ϕανειρο 
δε 2020.  

7.2. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ ◊ περχια mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ ε δε λαυδο mδιχο οριγιναλ, ου δε χ⌠πια 
αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο, θυε ατεστε α εσπχιε, ο γραυ ου ο νϖελ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε 
δα (ΧΙD), βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια ε ηιπ⌠τεσε δε εϖολυο, ε, σε φορ ο χασο, δε εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ εσπεχφιχοσ 
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θυε χοmπροϖεm α δεφιχινχια φσιχα. Νεσσε λαυδο mδιχο δεϖερ〈 χονσταρ, δε φορmα λεγϖελ, α ασσινατυρα, ο νοmε ε α εσπεχιαλιδαδε δο 
mδιχο, βεm χοmο σευ τελεφονε ε ο νmερο δο σευ ΧΡΜ, σοβ πενα δο λαυδο χιταδο σερ χονσιδεραδο ινϖ〈λιδο ε νυλο. 

7.3. Οσ χανδιδατοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια ϖισυαλ ε δε δεφιχινχια αυδιτιϖα αινδα δεϖερο απρεσενταρ, ρεσπεχτιϖαmεντε, οσ 
σεγυιντεσ εξαmεσ: (ι) Χαmπιmετρια χοmπυταδοριζαδα ε (ιι) Ρεφραο χοmπυταδοριζαδα; (ιιι) Αυδιοmετρια τοναλ ε ϖοχαλ. 

7.4. Ο λαυδο mδιχο οριγιναλ ου συα χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο σερο ρετιδοσ πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δα περχια. 

7.5. Περδερ〈 ο διρειτο ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ο χανδιδατο θυε, πορ οχασιο δα περχια, νο απρεσενταρ ο 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ ε ο λαυδο mδιχο οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο, ου θυε απρεσενταρ λαυδο θυε νο 
τενηα σιδο εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 (δοζε) mεσεσ, βεm χοmο ο θυε νο φορ θυαλιφιχαδο να περχια χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια, ου, 
αινδα, θυε νο χοmπαρεχερ ◊ περχια. 

7.6. Α χοmπροϖαο, πορ mειο δα περχια, αχερχα δα ινχαπαχιδαδε δο χανδιδατο παρα ο αδεθυαδο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο ο 
ελιmιναρ〈 δο χονχυρσο πβλιχο. 

7.6.1. Νο σερ〈 βενεφιχιαδα χοm ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια α πεσσοα χοm δεφιχινχια απτα παρα τραβαληαρ 

νορmαλmεντε ε α ιναπτα παρα θυαλθυερ τραβαληο. 

7.7. Ο χανδιδατο θυε νο φορ χονσιδεραδο χοm δεφιχινχια να περχια, χασο σεϕα απροϖαδο νο χονχυρσο, φιγυραρ〈 να λιστα δε 
χλασσιφιχαο γεραλ θυανδο φορ ο χασο. 

7.8. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, χονσιδεραδο απτο να περχια, προσσεγυιρ〈 νο χερταmε σοβ συπερϖισο δα εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ 
ατ α ποσσε ε ο τρmινο δο εστ〈γιο προβατ⌠ριο, θυανδο εmιτιρ〈 παρεχερ χονχλυσιϖο αχερχα δα απτιδο ε χοmπατιβιλιδαδε παρα ο χαργο.  

7.8.1. Ο χανδιδατο χονσιδεραδο ιναπτο σερ〈 ιmεδιαταmεντε ελιmιναδο δο χερταmε. 

7.8.2. Α θυαλθυερ τεmπο, δυραντε ασ φασεσ ε εταπασ δο χερταmε, ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ποδερ〈 σερ ελιmιναδο πελα εθυιπε δα 
περχια mδιχα, χασο σεϕα χονσταταδα α συα ιναπτιδο ου ινχοmπατιβιλιδαδε παρα ο εξερχχιο δο χαργο. 

7.9. Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα περχια δισπορ〈 δε ατ 2 (δοισ) διασ παρα φαζ−λο, α 
χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο, χονφορmε ο mοδελο χορρεσπονδεντε δε φορmυλ〈ριο θυε σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο 
mοmεντο δα διϖυλγαο. 

8. DΟ ΧΟΜΠΡΟςΑΝΤΕ DΕΦΙΝΙΤΙςΟ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο Ε DΟ ΛΟΧΑΛ DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ  

8.1. Ο ΙΒΡΑΕ δισπονιβιλιζαρ〈 ο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο δασ προϖασ οβϕετιϖα να δατα προϖ〈ϖελ δε 23 δε νοϖεmβρο δε 2019.  

8.2. Ο χοmπροϖαντε δεϖερ〈 σερ χολοχαδο ◊ δισποσιο νο λογιν δο χανδιδατο εξιστεντε να οπο ΑΧΕΣΣΑΡ ΠΟΡΤΑΛ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 
λοχαλιζαδα νο σεγυιντε ενδερεο ελετρνιχο: ωωω.ιβραε.χοm.βρ. 

8.3. Ο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο τερ〈 α ινφορmαο δο λοχαλ ε δα δατα δε ρεαλιζαο δα προϖα οβϕετιϖα. 

8.4. ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α οβτενο δο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο πελοσ mειοσ χιταδοσ νο 
συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ. 

8.5. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο δο λοχαλ δα προϖα οβϕετιϖα χοmο ϕυστιφιχατιϖα δα συα αυσνχια. Ο χανδιδατο θυε 
νο χοmπαρεχερ ◊ προϖα, θυαλθυερ θυε σεϕα ο mοτιϖο, σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο. 

9. DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ 

9.1. DΥΡΑ∩℘Ο, DΑΤΑ Ε ΛΟΧΑΛ DΑ ΠΡΟςΑ 

9.1.1. Α προϖα οβϕετιϖα τερ〈 α δυραο δε 4 ηορασ (θυατρο ηορασ).  

9.1.1.1. Α προϖα οβϕετιϖα παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ σερ〈 απλιχαδα να δατα προϖ〈ϖελ δε 1≡ δε δεζεmβρο δε 2019, δε 8η30mιν ◊σ 
12η30mιν. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χηεγαρ, ιmπρετεριϖελmεντε, ατ ◊σ 8η, θυανδο σερο φεχηαδοσ οσ πορτ⌡εσ ε προιβιδα α εντραδα δε 
χανδιδατοσ. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 εσταρ σενταδο εm συα χαρτειρα νο ιντεριορ δα σαλα δε προϖα ατ, νο m〈ξιmο, 8η20mιν. Ο ατρασο 
χαυσαδο πορ ινιχιατιϖα δο χανδιδατο λεϖαρ〈 ◊ συα ελιmιναο.  

9.1.1.2.  Α προϖα οβϕετιϖα παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο ε mδιο τχνιχο σερ〈 απλιχαδα να δατα προϖ〈ϖελ δε 1≡ δε δεζεmβρο δε 2019, 
δοmινγο, δε 14η30mιν ◊σ 18η30mιν. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χηεγαρ, ιmπρετεριϖελmεντε, ατ ◊σ 14η, θυανδο σερο φεχηαδοσ οσ πορτ⌡εσ 
ε προιβιδα α εντραδα δε χανδιδατοσ. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 εσταρ σενταδο εm συα χαρτειρα νο ιντεριορ δα σαλα δε προϖα ατ, νο m〈ξιmο, 
14η20mιν. Ο ατρασο χαυσαδο πορ ινιχιατιϖα δο χανδιδατο λεϖαρ〈 ◊ συα ελιmιναο.  

9.1.1.3. Ο πορτο δε εντραδα δο λοχαλ δε προϖα σερ〈 αβερτο 30 mινυτοσ αντεσ δο ηορ〈ριο δο σευ φεχηαmεντο. 

9.1.1.4. Σοβ πενα δε ελιmιναο δο χονχυρσο, αινδα θυε τερmινε α προϖα αντεσ, ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 σαιρ δα σαλα δε προϖα 
απ⌠σ 1 ηορα δε σευ ινχιο, ε δεσδε θυε νο λεϖε χονσιγο ο χαδερνο δε προϖα. Ο χανδιδατο θυε σαιρ δα σαλα χοm ο χαδερνο δε προϖα 
αντεσ δο ηορ〈ριο περmιτιδο, δαρ〈 mοτιϖο ◊ πρ〈τιχα δο χριmε δε φραυδεσ εm χερταmεσ δε ιντερεσσε πβλιχο (Χ⌠διγο Πεναλ, αρτ. 311−Α).  

9.1.1.5. Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 σαιρ ου τενταρ σαιρ δα σαλα χοm ο χαδερνο δε προϖα α παρτιρ δε 3η30mιν δο ινχιο δα προϖα. 
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9.1.2. Οσ λοχαισ, α δατα ε ο ηορ〈ριο δε απλιχαο δασ προϖασ σερο διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, εm ατ 7 
(σετε) διασ αντεσ δα δατα δα προϖα. 

9.1.3. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 φαζερ, σιmυλτανεαmεντε, προϖα παρα δοισ χαργοσ, σοβ πενα δε ο δεσχυmπριmεντο α εσσα οριενταο 
εδιταλχια ιmπορ α συα ελιmιναο νο χονχυρσο πβλιχο εm ρελαο α τοδοσ οσ χαργοσ. 

9.1.4. Ο χανδιδατο ποδερ〈 σε ινσχρεϖερ νορmαλmεντε εm υm χαργο δε νϖελ συπεριορ, χοm προϖα mαρχαδα νο περοδο mατυτινο, ε 
παρα ουτρο χαργο δε νϖελ mδιο ου mδιο τχνιχο, χοm προϖα mαρχαδα πρα ο περοδο ϖεσπερτινο. 

10. DΟ ΧΥΡΣΟ DΕ ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ  

10.1. Σοmεντε παρτιχιπαρο δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ ατ α ποσιο λιmιτε εθυιϖαλεντε αο 
νmερο δε ϖαγασ δοσ χαργοσ δε Αγεντε Χοmυνιτ〈ριο δε Σαδε ε Αγεντε δε Χοmβατε ◊σ Ενδεmιασ, χοm ο αχρσχιmο δασ ρεσπεχτιϖασ 
ϖαγασ δο χαδαστρο δε ρεσερϖα. 

10.2. Ο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο ε σερ〈 ρεαλιζαδο πελα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Πορτο 
Σεγυρο, θυε φιχαρ〈 ενχαρρεγαδα δε δεφινιρ α συα εστρυτυρα, φορmα ε ρεγυλαmενταο, εm χονφορmιδαδε χοm ο χοντεδο 
προγραm〈τιχο ινδιχαδο νεστε Εδιταλ.  

10.3. Α χαργα ηορ〈ρια δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ σερ〈 δε 40 ηορασ−αυλα, σενδο θυε εσσε Χυρσο σερ〈 δισχιπλιναδο 
ποστεριορmεντε εm Εδιταλ πρ⌠πριο.  

10.4. Α χονϖοχαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, παρα mατρχυλα νο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ, σερ〈 φειτα mεδιαντε εδιταλ 
εσπεχφιχο α σερ πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο ε/ου να π〈γινα ελετρνιχα ωωω.ιβραε.χοm.βρ. 

10.5. Οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο χονϖοχαδοσ παρα εστα εταπα σερο χονσιδεραδοσ ελιmιναδοσ. 

10.6. Ασ αυλασ δεϖερο οχορρερ δε σεγυνδα−φειρα α σεξτα−φειρα, νοσ τυρνοσ mατυτινο ε ϖεσπερτινο, ποδενδο, αινδα, α χριτριο εξχλυσιϖο 
δα Πρεφειτυρα δε Πορτο Σεγυρο, σε εστενδερ αοσ σ〈βαδοσ, δοmινγοσ, φεριαδοσ ε περοδο νοτυρνο.  

10.7. Σερ〈 χονσιδεραδο ελιmιναδο δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ ε, χονσεθυεντεmεντε, δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο θυε:  

10.7.1. Dειξαρ δε εφετυαρ α mατρχυλα νο περοδο εστιπυλαδο εm εδιταλ εσπεχφιχο.  

10.7.2. Dειξαρ δε χοmπαρεχερ ου σε αφασταρ πορ θυαλθυερ mοτιϖο α θυαλθυερ αυλα δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ.  

10.7.3. Φορ δεσλιγαδο δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ, πορ δεσχυmπριρ νορmασ δισχιπλιναρεσ χοντιδασ νο Εδιταλ ρεσπεχτιϖο.  

10.7.4. Νο σατισφιζερ αοσ δεmαισ ρεθυισιτοσ λεγαισ, ρεγυλαmενταρεσ, ρεγιmενταισ ε εδιταλχιοσ.  

10.7.5. Αυφεριρ νοτα ινφεριορ α 60% (σεσσεντα πορ χεντο) δα ποντυαο m〈ξιmα δεφινιδα παρα α Προϖα δε ςεριφιχαο δε Απρενδιζαγεm 
(ΠςΑ).  

10.8. Α ρεπροϖαο νο χυρσο ιmπλιχαρ〈 να ελιmιναο δο χανδιδατο νο χονχυρσο πβλιχο.  

10.9. Α ποντυαο δα Προϖα δε ςεριφιχαο δε Απρενδιζαγεm δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ σερ〈 δε 50,00 (χινθυεντα ποντοσ) 
ποντοσ.  

10.10. Dεmαισ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δο Χυρσο δε Φορmαο Προφισσιοναλ χονσταρο δε εδιταλ εσπεχφιχο δε χονϖοχαο παρα εσσα 
εταπα. 

11. DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ Ε DΕ ΕΞΠΕΡΙ⊇ΝΧΙΑ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 

11.1. Α αϖαλιαο δWà さTｹデ┌ﾉﾗゲざà Wà さE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;à Pヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざがà SWà I;ヴ=デWヴ χλασσιφιχατ⌠ριο, σερ〈 ρεαλιζαδα παρα ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ. 
Σοmεντε Παρτιχιπαρο οσ χανδιδατοσ θυε εστεϕαm χλασσιφιχαδοσ ατ α ποσιο λιmιτε εθυιϖαλεντε αο νmερο δε ϖαγασ δο χαργο, χοm ο 
αχρσχιmο δασ ρεσπεχτιϖασ ϖαγασ δο χαδαστρο δε ρεσερϖα. 

11.2. Α αϖαλιαﾗàSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざàゲWヴ=à;┗;ﾉｷ;S;àﾐ┌ﾏ;àWゲI;ﾉ;àSWàヰàふ┣Wヴﾗぶà;àヱヰàふSW┣ぶàヮﾗﾐデﾗゲがàSWà;IﾗヴSﾗàIﾗﾏà;ゲà
Ταβελασ 11.13.1, 11.13.2 ε 11.13.3 δεστε Εδιταλ. Οσ ττυλοσ δεϖερο σερ εξπεδιδοσ ατ α δατα δο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ. 

11.2.1. Α αϖαλιαﾗàSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざàデWヴ=àﾗà┗;ﾉﾗヴàﾏ=┝ｷﾏﾗàSWàヱヰàふSW┣ぶàヮﾗﾐデﾗゲがà;ｷﾐS;àケ┌Wà;àゲﾗﾏ;àSﾗゲà┗;ﾉﾗヴWゲà
δοσ ττυλοσ ε δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ σεϕα συπεριορ α εστε ϖαλορ, χονφορmε δισποστο νασ Ταβελασ 11.13.1, 11.13.2 ε 11.13.3 δεστε 
Εδιταλ. 

11.2.2. OàI;ﾐSｷS;デﾗàｴ;Hｷﾉｷデ;Sﾗがàケ┌Wàﾐ?ﾗàデWﾐｴ;àｷﾐデWヴWゲゲWàWﾏàヮ;ヴデｷIｷヮ;ヴàS;àヮヴﾗ┗;àSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざàWàケ┌Wàﾐ?ﾗà
ενϖιε α δοχυmενταο σολιχιταδα, χονφορmε πρεϖιστο νεστε εδιταλ, νο ρεχεβερ〈 ποντυαο αλγυmα νεστα φασε δο χερταmε. 

11.3. Α ρελα?ﾗàSﾗゲàI;ﾐSｷS;デﾗゲàｴ;Hｷﾉｷデ;Sﾗゲà;àヮ;ヴデｷIｷヮ;ヴàS;àヮヴﾗ┗;àSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざがà;àS;デ;àヮ;ヴ;àヮヴWWﾐIｴWヴàﾗà
Φορmυλ〈ριο δε Χαδαστρο δε Ττυλοσ ε Εξπερινχια Προφισσιοναλ, ε ο περοδο εm θυε οσ ττυλοσ ε χοmπροϖαντεσ δεϖερο σερ εντρεγυεσ 
να σεδε δο ΙΒΡΑΕ σερο διϖυλγαδοσ εm εδιταλ α σερ πυβλιχαδο οπορτυναmεντε. 

11.3.1. ⊃ δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ο ενϖιο δοσ δοχυmεντοσ ε α χοmπροϖαο δοσ ττυλοσ. 
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11.4. Oゲà I;ﾐSｷS;デﾗゲà ｴ;Hｷﾉｷデ;Sﾗゲà Wà ｷﾐデWヴWゲゲ;Sﾗゲà Wﾏà ヮ;ヴデｷIｷヮ;ヴà S;à ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà SWà さTｹデ┌ﾉﾗゲざà Wà さE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;à Pヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざà SW┗Wヴ?ﾗぎà ;ぶà
πρεενχηερ ο Φορmυλ〈ριο δε Χαδαστρο δε Ττυλοσ ε Εξπερινχια Προφισσιοναλ δισπονϖελ να π〈γινα ελετρνιχα ωωω.ιβραε.χοm.βρ; β) απ⌠σ 
χοmπλεταδο ο πρεενχηιmεντο, ιmπριmιρ δυασ ϖιασ δο χοmπροϖαντε δε χαδαστρο δοσ ττυλοσ, ρετερ υmα παρα σι ε ενϖιαρ α ουτρα 
ϕυνταmεντε χοm οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ ϖια ΣΕDΕΞ χοm ΑΡ (Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο), ου Χαρτα Σιmπλεσ χοm ΑΡ (Αϖισο δε 
Ρεχεβιmεντο), παρα ο δεστινατ〈ριο ε ενδερεο α σεγυιρ: Dεστινατ〈ριο: Ινστιτυτο Βρασιλ δε Εδυχαο に ΙΒΡΑΕ. Χονχυρσο Πορτο Σεγυρο. 
Ενδερεο: ΣΓΑΝ 609, Μ⌠δυλο Α, Εδιφχιο Βρασλια, Λ 2 Νορτε, Βρασλια/DΦ, ΧΕΠ ν≡ 70830−401.  

11.4.1. áàSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗà ヴWﾉ;デｷ┗;à <à ;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWà さTｹデ┌ﾉﾗゲざà Wà さE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざàヮﾗSWヴ=à ゲWヴà WﾐデヴWｪ┌Wがà ヮWゲゲﾗ;ﾉﾏWﾐデWàﾗ┌àヮﾗヴà
τερχειροσ, εm ενϖελοπε λαχραδο ε δεϖιδαmεντε ιδεντιφιχαδο, νο ηορ〈ριο δε 10η ◊σ 17η, ινιντερρυπταmεντε, νο ενδερεο ινδιχαδο νο 
ιτεm αντεριορ. 

11.4.1.1. Α εξατιδο δοσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ ου εντρεγυεσ  δε τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Απ⌠σ α εντρεγα, χονφορmε ο 
I;ゲﾗがàSﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàIﾗﾏヮヴﾗH;デﾙヴｷﾗゲàS;àヮヴﾗ┗;àSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざがàﾐ?ﾗàゲWヴ=àヮWヴﾏｷデｷS;à;àIﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;N?ο δα 
δοχυmενταο, νεm mεσmο ατραϖσ δε πεδιδο δε ρεϖισο ε/ου ρεχυρσο. 

11.4.1.2. Οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δα προϖα δε ττυλοσ, θυε φορεm εντρεγυεσ χονφορmε δεσχριτο νο συβιτεm 11.4.1, δεϖερο 
σερ εντρεγυεσ δεντρο δε ενϖελοπε λαχραδο. Νο σερ〈 αχειτο ενϖελοπε αβερτο ου θυε νο εστεϕα δεϖιδαmεντε λαχραδο ε ιδεντιφιχαδο 
χοm οσ δαδοσ δο χανδιδατο. 

11.4.1.3. Α εξατιδο δοσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ σερ〈 δε τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, mοτιϖο πελο θυαλ νο ηαϖερ〈 θυαλθυερ 
χονφερνχια δοσ ενϖελοπεσ νο mοmεντο δα εντρεγα. 

11.5. Νο σερο αϖαλιαδοσ οσ δοχυmεντοσ: α) εντρεγυεσ φορα δο πραζο ου δε φορmα διφερεντε δο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ; β) θυε νο 
εστιϖερεm αχοmπανηαδοσ δο Φορmυλ〈ριο δε Χαδαστρο δε Ττυλοσ ε Εξπερινχια Προφισσιοναλ; χ) χυϕα φοτοχ⌠πια εστεϕα ιλεγϖελ; δ) χυϕα 
χ⌠πια νο εστεϕα αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο, βεm χοmο δοχυmεντοσ γεραδοσ πορ ϖια ελετρνιχα θυε νο εστεϕαm αχοmπανηαδοσ δο 
ρεσπεχτιϖο mεχανισmο δε αυτεντιχαο; ε) σεm δατα δε εξπεδιο; φ) δε mεστραδο ου δουτοραδο χονχλυδο νο εξτεριορ θυε νο 
εστεϕα ρεϖαλιδαδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ νο Βρασιλ ε σεm τραδυο ϕυραmενταδα; γ) δεσαχοmπανηαδοσ δο 
χερτιφιχαδο/δεχλαραο δε χοmπροϖαο δο ρεθυισιτο παρα ο χαργο, νοσ τερmοσ δοσ συβιτενσ 11.15.4 ε 11.17.7. 

11.6. Οσ δοχυmεντοσ περτιﾐWﾐデWゲà <à ;┗;ﾉｷ;N?ﾗà SWà さTｹデ┌ﾉﾗゲざà Wà さE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;à Pヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざà SW┗Wヴ?ﾗà ゲWヴà ;ヮヴWゲWﾐデ;Sﾗゲà Wﾏà aﾗデﾗIﾙヮｷ;ゲà
αυτεντιχαδασ πορ χαρτ⌠ριο χοmπετεντε. 

11.7. Σοmεντε σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ εm παπελ χοm τιmβρε δο ⌠ργο εmισσορ ε ρεσπεχτιϖοσ ρεγιστροσ, ε σε δελεσ 
χονσταρεm τοδοσ οσ δαδοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιδεντιφιχαο δασ ινστιτυι⌡εσ, δοσ ⌠ργοσ εξπεδιδορεσ ε ◊ περφειτα αϖαλιαο δο δοχυmεντο. 

11.8. Νο σερ〈 αδmιτιδα, σοβ ηιπ⌠τεσε νενηυmα, ο πεδιδο δε ινχλυσο δε νοϖοσ δοχυmεντοσ. 

11.9. Οσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ νο σερο δεϖολϖιδοσ εm ηιπ⌠τεσε νενηυmα, ταmπουχο σερο φορνεχιδασ χ⌠πιασ δοσ mεσmοσ. 

11.10. Χοmπροϖαδα, εm θυαλθυερ τεmπο, ιρρεγυλαριδαδε ου ιλεγαλιδαδε να οβτενο δοσ δοχυmεντοσ απρεσενταδοσ, ο χανδιδατο τερ〈 
ανυλαδα α ρεσπεχτιϖα ποντυαο ατριβυδα, σεm πρεϕυζο δασ χοmινα⌡εσ λεγαισ χαβϖεισ. 

11.11. áàヴWﾉ;N?ﾗàSﾗゲàI;ﾐSｷS;デﾗゲàIﾗﾏà;àﾐﾗデ;àﾗHデｷS;àﾐ;à;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざàゲWヴ=àヮ┌HﾉｷI;S;àWﾏàWSｷデ;ﾉがà
ατραϖσ δο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ. 

11.12. Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αϖαλιαο δε さTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざがà
δισπορ〈 δε ατ 2 (δοισ) χορριδοσ παρα φαζ−λο, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δια δα ρεσπεχτιϖα διϖυλγαο. Παρα ιντερπορ ο ρεχυρσο ο 
χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ α π〈γινα ελετρνιχα ωωω.ιβραε.χοm.βρ, βυσχαρ ;àﾗヮN?ﾗàさáCE““áRàPORTáLàDOàCáNDIDáTOざがàｷﾐゲWヴｷヴàﾗàゲW┌à
ε−mαιλ ε σενηα, ε χλιχαρ να οπο ΡΕΧΥΡΣΟ DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ. 

11.13. Oゲà┗;ﾉﾗヴWゲà┌ﾐｷデ=ヴｷﾗゲàWàﾏ=┝ｷﾏﾗゲàSﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàヮWヴデｷﾐWﾐデWゲà<à;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざàﾗHWSWIWヴ?ﾗà
◊σ σεγυιντεσ Ταβελασ. 

ΤΑΒΕΛΑ 11.13.1. 

ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 

ΤΙΤΥΛΑ∩℘Ο ΑΧΑD⊇ΜΙΧΑ 

ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

ΙΤΕΜ Τ⊆ΤΥΛΟΣ ΠΟΝΤΟΣ 
ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

ΜℑΞΙΜΑ 

1 

Dιπλοmα δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε δουτοραδο (ττυλο δε δουτορ) να 
〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε. Ταmβm σερ〈 αχειτο χερτιφιχαδο/δεχλαραο δε 
χονχλυσο δε χυρσο δε δουτοραδο να 〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε, δεσδε θυε 
αχοmπανηαδο δε ηιστ⌠ριχο εσχολαρ 

2 (πορ ττυλο) 2 ποντοσ 

2 

Dιπλοmα δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε mεστραδο (ττυλο δε mεστρε) να 
〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε. Ταmβm σερ〈 αχειτο χερτιφιχαδο/δεχλαραο δε 
χονχλυσο δε χυρσο δε mεστραδο να 〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε, δεσδε θυε 
αχοmπανηαδο δε ηιστ⌠ριχο εσχολαρ 

1,5 (πορ ττυλο) 1,5 ποντοσ 

3 
Χερτιφιχαδο δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε εσπεχιαλιζαο, χοm χαργα 
ηορ〈ρια mνιmα δε 360 η/α να 〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε. Ταmβm σερ〈 αχειτα 

0,75 (πορ ττυλο) 1,5 ποντοσ 
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α δεχλαραο δε χονχλυσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε εσπεχιαλιζαο να 〈ρεα 
δο χαργο α θυε χονχορρε, δεσδε θυε αχοmπανηαδα δε ηιστ⌠ριχο εσχολαρ 

ΜℑΞΙΜΟ DΕ ΠΟΝΤΟΣ 5,0 ποντοσ 

ΤΑΒΕΛΑ 11.13.2. 

ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 

ΤΙΤΥΛΑ∩℘Ο ΑΧΑD⊇ΜΙΧΑ 

ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ Ε Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

ΙΤΕΜ Τ⊆ΤΥΛΟΣ ΠΟΝΤΟΣ 
ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

ΜℑΞΙΜΑ 

1 
Χερτιφιχαδο δε χυρσο δε Θυαλιφιχαο, χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 30 ηορασ, να 
〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε. 

1 (ποντο παρα 
χαδα 30 ηορασ) 

5,0 ποντοσ 

ΜℑΞΙΜΟ DΕ ΠΟΝΤΟΣ 5,0 ποντοσ 

ΤΑΒΕΛΑ 11.13.3. 

ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 

ΕΞΠΕΡΙ⊇ΝΧΙΑ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 

ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

ΙΤΕΜ Τ⊆ΤΥΛΟΣ ΠΟΝΤΟΣ 
ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

ΜℑΞΙΜΑ 

1 
Εξπερινχια προφισσιοναλ να 〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε (λιmιταδο αο m〈ξιmο δε 
5 ανοσ). 

1 ποντο πορ ανο 
(0,002739 

ποντοσ πορ δια) 
5,0 ποντοσ 

ΜℑΞΙΜΟ DΕ ΠΟΝΤΟΣ 5,0 ποντοσ 

11.14. Νο σερο αφεριδοσ θυαισθυερ ττυλοσ ου δοχυmεντοσ διφερεντεσ δοσ εσταβελεχιδοσ νασ Ταβελασ 11.13.1, 11.13.2 ε 11.13.3.  

11.15. DΑ ΤΙΤΥΛΑ∩℘Ο ΑΧΑD⊇ΜΙΧΑ に ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

11.15.1. Παρα χοmπροϖαο δα χονχλυσο δο χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε Εσπεχιαλιζαο, Μεστραδο ε Dουτοραδο, σερ〈 αχειτο 
διπλοmα ου χερτιφιχαδο ατεστανδο θυε ο χυρσο ατενδε ◊σ νορmασ δα Λει ν≡ 9.394, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1996 (Λει δε Dιρετριζεσ ε 
Βασεσ δα Εδυχαο), 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 δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε εσπεχιαλιζαο αχοmπανηαδα δο 
ρεσπεχτιϖο ηιστ⌠ριχο εσχολαρ, νο θυαλ χονστε α χαργα ηορ〈ρια δο χυρσο, ασ δισχιπλινασ χυρσαδασ χοm ασ ρεσπεχτιϖασ mεν⌡εσ, α 
χοmπροϖαο δα απρεσενταο ε απροϖαο δα mονογραφια. Α δεχλαραο δεϖερ〈 ταmβm ατεσταρ θυε ο χυρσο ατενδε ◊σ νορmασ δα 
Λει ν≡ 9.394/1996, δο ΧΝΕ, ου εστ〈 δε αχορδο χοm ασ νορmασ δο εξτιντο ΧΦΕ. Dεϖερ〈 χονσταρ αινδα δεχλαραο δα ινστιτυιο δε θυε 
ο χυρσο χυmπριυ τοδασ ασ δισποσι⌡εσ εσταβελεχιδασ να Ρεσολυο ΧΝΕ/ΧΕΣ 1 ε ινδιχαο δο ατο λεγαλ δε χρεδενχιαmεντο δα 
ινστιτυιο. Χασο ο ηιστ⌠ριχο εσχολαρ ατεστε α εξιστνχια δε αλγυmα πενδνχια ου φαλτα δε ρεθυισιτο δε χονχλυσο δο χυρσο, ο 
χερτιφιχαδο/δεχλαραο νο σερ〈 αχειτο. 

11.15.2. Παρα οσ χυρσοσ δε mεστραδο ε δουτοραδο χονχλυδοσ νο εξτεριορ σερ〈 αχειτο ο διπλοmα, δεσδε θυε ρεϖαλιδαδο πορ ινστιτυιο 
δε ενσινο συπεριορ νο Βρασιλ ε τραδυζιδο παρα α λνγυα πορτυγυεσα πορ τραδυτορ ϕυραmενταδο. 

11.15.3. Οσ χερτιφιχαδοσ/δεχλαρα⌡εσ ου διπλοmασ δε π⌠σ−γραδυαο, εm νϖελ δε εσπεχιαλιζαο λατο σενσυ, δεϖερο χοντερ α χαργα 
ηορ〈ρια χυρσαδα. 

11.15.4. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ ϕυνταmεντε χοm οσ δοχυmεντοσ περτινεντεσ α προϖα δε ττυλοσ, χ⌠πια αυτεντιχαδα δο 
χερτιφιχαδο/δεχλαραο ου διπλοmα δε χονχλυσο δο χυρσο δε γραδυαο. 

11.15.5. Σερο ποντυαδοσ απενασ οσ ττυλοσ θυε νο σε δεστιναm ◊ χοmπροϖαο δο ρεθυισιτο εξιγιδο παρα ο χαργο. 

11.16 DΑ ΤΙΤΥΛΑ∩℘Ο ΑΧΑD⊇ΜΙΧΑ に ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ Ε Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

11.16.1. Σερο χονσιδεραδοσ χυρσοσ δε Θυαλιφιχαο, να 〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε, δεσδε θυε νο σεϕα ρεθυισιτο δε ινϖεστιδυρα, 
αθυελεσ θυε χοντενηαm, νο mνιmο, 30 ηορασ δε δυραο, χοmο: Χαπαχιταο, χυρσοσ, σιmπ⌠σιοσ, τρειναmεντοσ ε παλεστρασ, δεσδε 
θυε ενϖιαδασ χ⌠πιασ αυτεντιχαδασ δοσ χερτιφιχαδοσ, χοντενδο α χαργα ηορ〈ρια χυρσαδα. 

11.17 DΑ ΕΞΠΕΡΙ⊇ΝΧΙΑ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ に ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ  

11.17.1. Α χοmπροϖαο δε εξπερινχια προφισσιοναλ, να 〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε, σερ〈 φειτα χονφορmε οσ χασοσ θυε σεγυεm: 

11.17.2. Εξπερινχια προφισσιοναλ εm εmπρεσα/ινστιτυιο πριϖαδα − σερ〈 φειτα α χοmπροϖαο πορ mειο δο ενϖιο δε: α) χ⌠πια 
αυτεντιχαδα δα Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ に ΧΤΠΣ, δασ φοληασ θυε χοντενηαm: α.1) Ιδεντιφιχαο δο τραβαληαδορ, 
νmερο ε σριε δα ΧΤΠΣ; α.2) Ιδεντιφιχαο/ανοταο δο χοντρατο δο τραβαληο; α.3) αλτερα⌡εσ δε σαλ〈ριο, ου ονδε χονστε, χασο τενηα 
οχορριδο, mυδανα δε φυνο; β) δεχλαραο δο εmπρεγαδορ ονδε χονστε χλαραmεντε α δεσχριο δο σερϖιο ρεαλιζαδο, ο περοδο δε 
ινχιο ε τρmινο, σε φορ ο χασο, δο χοντρατο δε τραβαληο. Α χερτιδο ου δεχλαραο δεϖερ〈 απρεσενταρ, νο mνιmο, ασ σεγυιντεσ 
ινφορmα⌡εσ: νοmε εmπρεσαριαλ ου δενοmιναο σοχιαλ δο εmιτεντε; ενδερεο ε τελεφονεσ ϖ〈λιδοσ, ΧΝΠϑ ε ινσχριο εσταδυαλ, 
ιδεντιφιχαο χοmπλετα δο προφισσιοναλ βενεφιχιαδο; δεσχριο δο εmπρεγο εξερχιδο ε πρινχιπαισ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ; λοχαλ ε 
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περοδο (ινχιο ε φιm) δε ρεαλιζαο δασ ατιϖιδαδεσ; ασσινατυρα ε ιδεντιφιχαο δο εmιτεντε (νοmε χοmπλετο λεγϖελ, αχοmπανηαδο δε 
φυνο), χοm ρεχονηεχιmεντο δε φιρmα. 

11.17.3. Εξπερινχια προφισσιοναλ εm εmπρεγο πβλιχο − σερ〈 φειτα α χοmπροϖαο πορ mειο δο ενϖιο δε: α) χ⌠πια αυτεντιχαδα δα 
Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ に ΧΤΠΣ, δασ φοληασ θυε χοντενηαm: α.1) Ιδεντιφιχαο δο τραβαληαδορ, νmερο ε σριε δα 
ΧΤΠΣ; α.2) Ιδεντιφιχαο/ανοταο δο χοντρατο δο τραβαληο; α.3) αλτερα⌡εσ δε σαλ〈ριο, ου ονδε χονστε, χασο τενηα οχορριδο, mυδανα 
δε φυνο; β) χερτιδο/δεχλαραο ινφορmανδο χλαραmεντε α δεσχριο δο σερϖιο ρεαλιζαδο ε ο περοδο δε ινχιο ε τρmινο, σε φορ ο 
χασο. Α χερτιδο ου δεχλαραο δεϖερ〈 απρεσενταρ, νο mνιmο, ασ σεγυιντεσ ινφορmα⌡εσ: νοmε εmπρεσαριαλ ου δενοmιναο σοχιαλ 
δο εmιτεντε; ενδερεο ε τελεφονεσ ϖ〈λιδοσ, ΧΝΠϑ ε ινσχριο εσταδυαλ, ιδεντιφιχαο χοmπλετα δο προφισσιοναλ βενεφιχιαδο; δεσχριο 
δο εmπρεγο εξερχιδο ε πρινχιπαισ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ; λοχαλ ε περοδο (ινχιο ε φιm) δε ρεαλιζαο δασ ατιϖιδαδεσ; ασσινατυρα ε 
ιδεντιφιχαο δο εmιτεντε (νοmε χοmπλετο λεγϖελ, αχοmπανηαδο δε φυνο), χοm ρεχονηεχιmεντο δε φιρmα.  

11.17.4. Εξπερινχια προφισσιοναλ εm χαργο πβλιχο − σερ〈 φειτα α χοmπροϖαο πορ mειο δο ενϖιο δε: α) Παρα α χοντραταο σοβ 
ρεγιmε εστατυτ〈ριο, ο χανδιδατο δεϖε ενϖιαρ χ⌠πια αυτεντιχαδα δο τερmο δε ποσσε νο χαργο; β) χερτιδο ου δεχλαραο δο ⌠ργο 
πβλιχο, ινφορmανδο χλαραmεντε σοβρε ο χαργο οχυπαδο ε ο σερϖιο ρεαλιζαδο, ο περοδο δε ινχιο ε τρmινο/ατυαλ δε οχυπαο νο 
χαργο. Α χερτιδο ου δεχλαραο δεϖερ〈 απρεσενταρ, νο mνιmο, ασ σεγυιντεσ ινφορmα⌡εσ: δεσιγναο δο ργο/Εντιδαδε δα 
Αδmινιστραο Πβλιχα Dιρετα, Αυτ〈ρθυιχα ου Φυνδαχιοναλ; ενδερεο ε τελεφονεσ ϖ〈λιδοσ; ΧΝΠϑ; ιδεντιφιχαο χοmπλετα δο 
προφισσιοναλ; δεσχριο δο εmπρεγο/χαργο πβλιχο ου φυνο εξερχιδα ε πρινχιπαισ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ; λοχαλ ε περοδο (ινχιο ε 
φιm) δε ρεαλιζαο δασ ατιϖιδαδεσ; ασσινατυρα ε ιδεντιφιχαο δο εmιτεντε (νοmε χοmπλετο λεγϖελ / εmπρεγο πβλιχο ου φυνο ε 
mατρχυλα νο ργο). 

11.17.5. Εξπερινχια προφισσιοναλ χοmο αυτνοmο − σερ〈 φειτα α χοmπροϖαο πορ mειο δο ενϖιο δε: α) χοντρατο δε πρεσταο δε 
σερϖιοσ ου Ρεχιβο δε Παγαmεντο Αυτνοmο に ΡΠΑ; α.1) δεχλαραο δο βενεφιχιαδο / χοντραταντε, ου σεϕα, δε θυεm ρεχεβευ ο 
σερϖιο, θυε ινφορmε ο περοδο (χοm ινχιο ε φιm, σε φορ ο χασο), α εσπχιε δο σερϖιο ρεαλιζαδο ε α δεσχριο δασ ατιϖιδαδεσ 
δεσεmπενηαδασ, θυε ατεστε θυε ο χανδιδατο εξερχευ ατιϖιδαδε δε νϖελ συπεριορ να 〈ρεα δο χαργο α θυε χονχορρε. β) Παρα ο χασο δε 
Μδιχο Χοοπεραδο: χ⌠πια αυτεντιχαδα δο εστατυτο σοχιαλ δα χοοπερατιϖα, αχρεσχιδα δε δεχλαραο, χοm ρεχονηεχιmεντο δε φιρmα, 
ινφορmανδο συα χονδιο δε χοοπεραδο, περοδο (χοm ινχιο ε φιm) ε α δισχριmιναο δο σερϖιο ρεαλιζαδο, χοm α δεσχριο δασ 
ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ; χ) Παρα προφισσιοναισ λιβεραισ θυε ιντεγρεm πεσσοασ ϕυρδιχασ πρεσταδορασ δε σερϖιο ου εντιδαδεσ θυε 
τενηαm πορ οβϕετο σοχιαλ ατιϖιδαδε χοmπατϖελ χοm ο χαργο α θυε χονχορρε, χ⌠πια αυτεντιχαδα δο χοντρατο σοχιαλ, εστατυτο σοχιαλ ε 
δοχυmεντοσ χονστιτυτιϖοσ δα πεσσοαλ ϕυρδιχα, ινχλυινδο ατασ, σε φορ ο χασο, ονδε χονστε ο νοmε δο χανδιδατο χοmο σ⌠χιο, φυνδαδορ, 
διρετορ ου δετεντορ δε ουτρο χαργο διρετιϖο ε ο οβϕετο σοχιαλ δα εmπρεσα/εντιδαδε, θυε δεϖε σερ χοmπατϖελ χοm ασ ρεφερεντεσ αο 
χαργο παρα ο θυαλ χονχορρε; δ) παρα ο χασο δε εξπερινχια προφισσιοναλ χοmο αδϖογαδο (χαργο προχυραδορ): χοmπροϖαο δε πρ〈τιχα 
φορενσε, πορ mειο δε χερτιδο δο φορο δε ονδε τενηα ατυαδο ο χανδιδατο. 

11.17.6. Α χερτιδο/δεχλαραο mενχιοναδα νοσ συβιτενσ 11.17.2, 11.17.3, 11.17.4 ε 11.17.5, δε αχορδο χοm ο χασο,  δεϖερ〈 σερ 
εmιτιδα πορ ⌠ργο δε πεσσοαλ ου δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ. Νο ηαϖενδο ⌠ργο δε πεσσοαλ ου δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ, α αυτοριδαδε 
ρεσπονσ〈ϖελ πελα εmισσο δο δοχυmεντο δεϖερ〈 δεχλαραρ/χερτιφιχαρ ταmβm εσσα ινεξιστνχια. Θυανδο ο ⌠ργο δε πεσσοαλ ποσσυιρ 
ουτρο νοmε χορρεσπονδεντε, α δεχλαραο δεϖερ〈 χοντερ ο νοmε δο ⌠ργο πορ εξτενσο, νο σερο αχειτασ αβρεϖιατυρασ. 

11.17.7. Παρα τοδοσ οσ χασοσ πρεϖιστοσ νο συβιτεm 11.17, δε χοmπροϖαο δα εξπερινχια προφισσιοναλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ 
ταmβm χ⌠πια δο διπλοmα ου χερτιφιχαδο/χερτιδο δε χονχλυσο δε χυρσο, χονφορmε ρεθυισιτο παρα ο χαργο. 

11.17.8. Παρα τοδοσ οσ χαργοσ, σοmεντε σερ〈 χονσιδεραδα χοmο εξπερινχια προφισσιοναλ ποντυ〈ϖελ αθυελα αδθυιριδα απ⌠σ α 
χονχλυσο δο χυρσο ρεθυισιτο δο χαργο. 

11.17.9. Ο τεmπο δε εστ〈γιο, δε mονιτορια, δε βολσα δε εστυδο, ου δε τραβαληο ϖολυντ〈ριο νο σερ〈 χοmπυταδο χοmο εξπερινχια 
προφισσιοναλ. 

11.17.10. Παρα εφειτο δε χmπυτο δε ποντυαο ρελατιϖα αο τεmπο δε εξπερινχια, νο σερ〈 χονσιδεραδα ποντυαο χονχοmιταντε. 

12. DΑΣ ΗΑΒΙΛΙDΑDΕΣ 

12.1. Ασ θυεστ⌡εσ δα προϖα οβϕετιϖα ποδερο αϖαλιαρ ηαβιλιδαδεσ ρελαχιοναδασ ◊ απλιχαο δο χονηεχιmεντο, αβρανγενδο 
χοmπρεενσο, απλιχαο, αν〈λισε, σντεσε ε αϖαλιαο, ϖαλοριζανδο ο ραχιοχνιο ε ενϖολϖενδο σιτυα⌡εσ ρελαχιοναδασ ◊σ ατριβυι⌡εσ δο 
χαργο ε αο χοντεδο προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο Ι δεστε εδιταλ. 

12.2. Χαδα θυεστο δα προϖα οβϕετιϖα ποδερ〈 χοντεmπλαρ mαισ δε υmα ηαβιλιδαδε ε mαισ δε υm χονηεχιmεντο ρελατιϖο ◊ ρεσπεχτιϖα 
〈ρεα δε χονηεχιmεντο. 

13. DΟΣ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ 

13.1. Να προϖα οβϕετιϖα σερο αϖαλιαδοσ, αλm δασ ηαβιλιδαδεσ, οσ χονηεχιmεντοσ εσπεχιφιχαδοσ νο Ανεξο Ι δεστε εδιταλ. 

13.2. Εm τοδοσ οσ ποντοσ δο χοντεδο προγραm〈τιχο δα προϖα οβϕετιϖα ποδερο σερ χοβραδοσ χονηεχιmεντοσ νορmατιϖοσ, 
δουτριν〈ριοσ ε ο ποσιχιοναmεντο δο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ ε δοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ.  

14. DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ 
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14.1. Α προϖα οβϕετιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, σερ〈 χοmποστα δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, θυε ϖαλερο 2 (δοισ) 
ποντοσ χαδα υmα, τοταλιζανδο 100 (χεm) ποντοσ, ε αϖαλιαρο ασ ηαβιλιδαδεσ ε οσ χονηεχιmεντοσ δο χανδιδατο. 

14.2. Α προϖα οβϕετιϖα σερ〈 ελαβοραδα χονφορmε ο θυαδρο α σεγυιρ: 

ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ DΕ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ ΤΟΤΑΛ DΕ ΠΟΝΤΟΣ 

Χονηεχιmεντοσ γεραισ 20 
 

40,00 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ 30 60,00 

14.3. Α προϖα οβϕετιϖα σερ〈 χοmποστα πορ θυεστ⌡εσ δε mλτιπλα εσχοληα, χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ εm χαδα θυεστο, παρα εσχοληα δε 
1 (υmα) νιχα ρεσποστα χορρετα ου ινχορρετα.  

14.4. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 τρανσχρεϖερ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, φαβριχαδα χοm mατεριαλ τρανσπαρεντε ε 
ινχολορ, ασ ρεσποστασ δα προϖα οβϕετιϖα παρα α φοληα δε ρεσποστασ, θυε σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο δα προϖα. Ο 
πρεενχηιmεντο δα φοληα δε ρεσποστασ σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε δεϖερ〈 προχεδερ εm χονφορmιδαδε χοm ασ 
ινστρυ⌡εσ εσπεχφιχασ χοντιδασ νεστε εδιταλ, νο χαδερνο δε προϖα ε να φοληα δε ρεσποστασ. Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, ηαϖερ〈 
συβστιτυιο δα φοληα δε ρεσποστασ πορ ερρο δο χανδιδατο.  

14.5. Σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δο πρεενχηιmεντο ινδεϖιδο δα φοληα δε ρεσποστασ. Σερο 
χονσιδεραδασ mαρχα⌡εσ ινδεϖιδασ ασ θυε εστιϖερεm εm δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ ε(ου) χοm α φοληα δε ρεσποστασ, ταισ χοmο: 
mαρχαο ρασυραδα ου εmενδαδα, χαmπο δε mαρχαο νο πρεενχηιδο ιντεγραλmεντε ε (ου) mαισ δε υmα mαρχαο πορ θυεστο. 
Νεσσεσ χασοσ, σερ〈 ατριβυδα νοτα 0,00 (ζερο) α θυεστο.  

14.6. Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ α συα φοληα δε ρεσποστασ, σοβ πενα 
δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαο δα χορρεο.  

14.7. Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα χονφερνχια δε σευσ δαδοσ πεσσοαισ ε δε σευ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, εm εσπεχιαλ ο νοmε ε 
α συα ινσχριο.  

14.8. Νο σερ〈 περmιτιδο θυε ασ mαρχα⌡εσ να φοληα δε ρεσποστασ σεϕαm φειτασ πορ ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο εξχεπχιοναλ δε 
χανδιδατο χοm δεφιχινχια, σε α δεφιχινχια ιmποσσιβιλιταρ α mαρχαο πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, ε δε χανδιδατο θυε σολιχιτου 
ατενδιmεντο εσπεχιαλ, οβσερϖαδο ο δισποστο νο συβιτεm πρ⌠πρια δεστε εδιταλ. Νεσσε χασο, ο χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ υm 
φισχαλ δο ΙΒΡΑΕ δεϖιδαmεντε τρειναδο ε ασ ρεσποστασ φορνεχιδασ σερο φιλmαδασ ε/ου γραϖαδασ εm 〈υδιο.  

14.8.1. Ο φισχαλ mενχιοναδο νο συβιτεm αντεριορ ιρ〈 οβεδεχερ α τοδασ ασ ρεγρασ δε σεγυρανα δο χονχυρσο πβλιχο απλιχ〈ϖεισ αο 
χανδιδατο.  

14.9. Ο ΙΒΡΑΕ διϖυλγαρ〈 α ιmαγεm δα φοληα δε ρεσποστασ δοσ χανδιδατοσ θυε φιζεραm ρεγυλαρmεντε α προϖα οβϕετιϖα, νο λογιν 
εξιστεντε νο ΑΧΕΣΣΑΡ ΠΟΡΤΑΛ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ λοχαλιζαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, να δατα θυε φορ διϖυλγαδο ο 
ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα. Α ρεφεριδα ιmαγεm φιχαρ〈 δισπονϖελ ατ 15 (θυινζε) διασ χορριδοσ δα δατα δε συα διϖυλγαο.  

14.10. Απ⌠σ ο πραζο δετερmιναδο νο συβιτεm αντεριορ, νο σερο αχειτοσ εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, πεδιδοσ δε δισπονιβιλιζαο δα 
ιmαγεm δα φοληα δε ρεσποστασ.  

15. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ Α ΡΕΣΠΕΙΤΟ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

15.1. Α ινοβσερϖνχια δασ νορmασ δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α νο χορρεο δασ προϖασ ε, χονσεθυεντεmεντε, α ελιmιναο δο 
χανδιδατο δο χονχυρσο πβλιχο. 

15.2. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο δε τοδοσ οσ εδιταισ, χοmυνιχαδοσ ε ατοσ ρεφερεντεσ α εστε 
χονχυρσο πβλιχο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο ε να π〈γινα ελετρνιχο δο ΙΒΡΑΕ: ηττπ://ωωω.ιβραε.χοm.βρ. Ο 
χανδιδατο ποδερ〈 βαιξαρ ο απλιχατιϖο εξιστεντε να π〈γινα ελετρνιχα ρεφεριδα ε, χοm ισσο, ρεχεβερ ασ ινφορmα⌡εσ. 

15.3. Σο δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα ε ο 
χοmπαρεχιmεντο να δατα ε νο ηορ〈ριο δετερmιναδο. 

15.4. Νο σερο δαδασ, πορ τελεφονε, φαξ ε(ου) χορρειο ελετρνιχο, ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δο λοχαλ, δα δατα ε δο ηορ〈ριο δε απλιχαο 
δα προϖα, νεm ταmπουχο εσχλαρεχιmεντοσ σοβρε ινφορmα⌡εσ πρεϖιστασ εξπρεσσαmεντε νεστε εδιταλ. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ 
ριγοροσαmεντε οσ εδιταισ, ατοσ ε οσ χοmυνιχαδοσ α σερεm πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο ε διϖυλγαδοσ νο 
ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ. 

15.5. Νο δια δα ρεαλιζαο δα προϖα οβϕετιϖα, να ηιπ⌠τεσε δε ο νοmε δο χανδιδατο νο χονσταρ νασ λισταγενσ οφιχιαισ δε χανδιδατοσ 
ινσχριτοσ, ο ΙΒΡΑΕ ποδερ〈 δεφεριρ ο ινγρεσσο εm σαλα δε προϖα, σοmεντε νο χασο δε απρεσενταο δο βολετο βανχ〈ριο αυτεντιχαδο 
πελο βανχο, χοmπροϖανδο ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο, χοm ο πρεενχηιmεντο δε φορmυλ〈ριο εσπεχφιχο. 

15.5.1. Α ινχλυσο δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ σερ〈 ρεαλιζαδα δε φορmα χονδιχιοναλ ε σερ〈 αναλισαδα πελο ΙΒΡΑΕ, να φασε δα 
χορρεο δα προϖα οβϕετιϖα, σε φορ ο χασο, χοm ιντυιτο δε σε ϖεριφιχαρ α εφετιϖιδαδε δα ρεφεριδα ινσχριο. 
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15.5.2. Χονσταταδα α ιmπροχεδνχια δα ινσχριο δε θυε τρατα ο συβιτεm 15.3 δεστε εδιταλ, εσσα σερ〈 χανχελαδα, ινδεπενδεντεmεντε 
δε θυαλθυερ φορmαλιδαδε, ασσιm χοmο σερο χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δεχορρεντεσ. 

15.6. Νο σερ〈 περmιτιδα α λειτυρα δε νενηυm mατεριαλ ιmπρεσσο ου ανοτα⌡εσ απ⌠σ ο ινγρεσσο δο χανδιδατο νο αmβιεντε ε να σαλα 
δε απλιχαο δασ προϖασ. 

15.7. Ο χανδιδατο θυε σε ρετιραρ δα σαλα δε απλιχαο δασ προϖασ νο ποδερ〈 ρετορναρ α ελα, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, εξχετο σε συα 
σαδα φορ αχοmπανηαδα, δυραντε τοδο ο τεmπο δε αυσνχια, δε φισχαλ ου δε mεmβρο δα χοορδεναο δο ΙΒΡΑΕ. 

15.8. Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ Μιλιταρεσ, πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα 
Πβλιχα, πελοσ Ινστιτυτοσ δε Ιδεντιφιχαο ε πελοσ Χορποσ δε Βοmβειροσ Μιλιταρεσ; χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ ⌠ργοσ φισχαλιζαδορεσ δε 
εξερχχιο προφισσιοναλ (ορδενσ, χονσεληοσ, εντρε ουτροσ); πασσαπορτε βρασιλειρο; χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα; χαρτειρασ φυνχιοναισ δο 
Μινιστριο Πβλιχο; χαρτειρασ φυνχιοναισ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαληαm χοmο ιδεντιδαδε; χαρτειρα δε 
τραβαληο; ε χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο (σοmεντε ο mοδελο απροϖαδο πελο αρτ. 159 δα Λει ν.≡ 9.503/1997). 

15.9. Νο σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χερτιδο δε νασχιmεντο, ΧΠΦ, ττυλο ελειτοραλ, χαρτειρα δε εστυδαντε, 
χαρτειρα φυνχιοναλ σεm ϖαλορ δε ιδεντιδαδε, δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ, ϖενχιδοσ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε(ου) δανιφιχαδοσ. 

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

15.11. Ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, να φορmα δεφινιδα νεστε Εδιταλ, νο ποδερ〈 φαζερ ασ 
προϖασ ε σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο. 

15.12. Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δα 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 σερ〈 συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, θυε χοmπρεενδερ〈 χολετα δε 
δαδοσ, δε ασσινατυρασ ε δε ιmπρεσσο διγιταλ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. 

15.12.1. Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, αο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο απρεσεντε δϖιδασ ρελατιϖασ ◊ 
τιτυλαριδαδε, φισιονοmια ε(ου) ◊ ασσινατυρα δο πορταδορ, ου θυανδο α χοορδεναο δο ΙΒΡΑΕ εντενδερ θυε αθυελα  νεχεσσ〈ρια. 

15.13. Νο σερ〈 απλιχαδα προϖα, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, εm λοχαλ, εm δατα ε(ου) εm ηορ〈ριο διφερεντε δοσ διϖυλγαδοσ να π〈γινα 
ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ.  

15.14. Νο σερ〈 περmιτιδα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ νεm α υτιλιζαο δε λ〈πισ, 
λαπισειρα/γραφιτε ε(ου) βορραχηα, m〈θυινασ χαλχυλαδορασ ε(ου) σιmιλαρεσ, λιϖροσ, ανοτα⌡εσ, ργυασ δε χ〈λχυλο, ιmπρεσσοσ ου θυαλθυερ 
ουτρο mατεριαλ δε χονσυλτα. 

15.15. Νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο χανδιδατο(α) σοmεντε ποδερ〈 εντραρ να σαλα δε προϖα πορτανδο οσ ιτενσ α σεγυιρ: 1) 
Χαρτειρα δε ιδεντιδαδε; 2) Χοmπροϖαντε δε ινσχριο φσιχο; 3) Χανετα εσφερογρ〈φιχα πρετα ου αζυλ, χοm mατεριαλ τρανσπαρεντε; 4) 
Αλιmεντοσ θυε δεϖεm σερ ρετιραδοσ δα ρεσπεχτιϖα εmβαλαγεm ε αχονδιχιοναδοσ εm σαχο πλ〈στιχο τρανσπαρεντε; 5) Γαρραφα σεm 
ρ⌠τυλο δε 〈γυα ου δε ουτρο λθυιδο τρανσπαρεντε, ε θυε σεϕα προδυζιδα χοm mατεριαλ ινχολορ; 6) Χηαϖεσ, δε χασα ου δο ϖεχυλο ε 
οβϕετοσ πεθυενοσ δεϖερο σερ χολοχαδοσ δεντρο δε υmα εmβαλαγεm δε πλ〈στιχο οπαχο, φορνεχιδα πελο ΙΒΡΑΕ, ε, εm σεγυιδα, 
δεϖιδαmεντε λαχραδα. Ιτενσ γρανδεσ, ταισ χοmο βολσασ, mαλασ, λιϖροσ, νο σο περmιτιδοσ να σαλα δε προϖα. 

15.16. Νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο περmανεχερ εm σαλα δε προϖα χοm θυαλθυερ ιτεm θυε νο εστεϕα ρελαχιοναδο νο συβιτεm 
αντεριορ, εντρε ελεσ: απαρεληοσ ελετρνιχοσ, ταισ χοmο: βιπ, τελεφονε χελυλαρ, ρελ⌠γιο δε θυαλθυερ εσπχιε, ωαλκmαν, απαρεληο πορτ〈τιλ 
δε αρmαζεναmεντο ε δε ρεπροδυο δε mσιχασ, ϖδεοσ ε ουτροσ αρθυιϖοσ διγιταισ, αγενδα ελετρνιχα, νοτεβοοκ, ταβλετσ, ιΠοδ, 
σmαρτπηονεσ, παλmτοπ, πενδριϖε, m〈θυινα δε χαλχυλαρ, m〈θυινα φοτογρ〈φιχα, προτετορ αυριχυλαρ, ρεχεπτορ, γραϖαδορ, εντρε ουτροσ. 

15.16.1. Ο χανδιδατο νο δεϖε λεϖαρ νενηυm δοσ οβϕετοσ χιταδοσ νο συβιτεm αντεριορ νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

15.16.2. Ο ΙΒΡΑΕ νο φιχαρ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δε θυαισθυερ δοσ οβϕετοσ συπραχιταδοσ. 

15.16.3. Ο φυνχιοναmεντο ε(ου) πορτε δε θυαλθυερ τιπο δε απαρεληο ελετρνιχο δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα ιmπλιχαρ〈 α ιmεδιατα 
ελιmιναο δο χανδιδατο. 

15.16.4. Νο σερ〈 περmιτιδα α εντραδα δε χανδιδατο, νο αmβιεντε δε προϖα, χοm αρmα, αινδα θυε ο χανδιδατο τενηα ο ρεσπεχτιϖο 
πορτε.  

15.16.5. Νο σερ〈 αδmιτιδο, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο υσο δε βον, λενο, ⌠χυλοσ εσχυροσ, χηαπυ, γορρο ου θυαλθυερ ουτρο 
αχεσσ⌠ριο θυε χυβρα ασ ορεληασ δο χανδιδατο. 

15.17. Ο χανδιδατο θυε φιζερ υσο δε απαρεληο αυδιτιϖο, πορ οριενταο mδιχα, δεϖερ〈 απρεσενταρ α ρεσπεχτιϖα δοχυmενταο 
mδιχα ε σε διριγιρ ◊ Χοορδεναο δο ΙΒΡΑΕ ε ινφορmαρ αχερχα δα υτιλιζαο δο απαρεληο νο mοmεντο δασ προϖασ. 

15.18. Ο ΙΒΡΑΕ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ περδασ ου εξτραϖιοσ δε οβϕετοσ ου δε εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ οχορριδοσ δυραντε α 
απλιχαο δασ προϖασ, νεm πορ δανοσ α ελεσ χαυσαδοσ. 
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15.19. Ο χοντρολε δε ηορ〈ριο σερ〈 εφετυαδο χονφορmε χριτριο δεφινιδο πελο ΙΒΡΑΕ.  

15.20. Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α απλιχαο δασ προϖασ, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε. Ο νο χοmπαρεχιmεντο ◊ προϖα ιmπλιχαρ〈 
α ελιmιναο δο χανδιδατο. 

15.21. 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 νενηυmα ηιπ⌠τεσε, ο χαδερνο δε προϖα. 

15.22. Τερ〈 συασ προϖασ ανυλαδασ ε σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο θυε, εm θυαλθυερ mοmεντο δο προχεσσο ου 
δυραντε α απλιχαο δασ προϖασ: 

α) υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ε(ου) ιλεγαισ παρα οβτερ ϖανταγενσ παρα σι ε(ου) παρα τερχειροσ εm θυαλθυερ εταπα δο 
χονχυρσο πβλιχο; 

β) φορ συρπρεενδιδο δανδο ε(ου) ρεχεβενδο αυξλιο παρα α εξεχυο δασ προϖασ; 

χ) υτιλιζαρ λ〈πισ, βορραχηα, λιϖρο, διχιον〈ριο, νοτασ ε(ου) ιmπρεσσοσ νο αυτοριζαδοσ ε(ου) σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο χανδιδατο; 

δ) υτιλιζαρ χανετα θυε νο σεϕα α εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, φαβριχαδα χοm mατεριαλ τρανσπαρεντε; 

ε) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο ε(ου) υτιλιζανδο απαρεληοσ ελετρνιχοσ ε(ου) ουτροσ οβϕετοσ, ταισ χοmο οσ λισταδοσ νοσ συβιτενσ 7.14.1 
δεστε Εδιταλ; 

φ) φαλταρ χοm ο δεϖιδο ρεσπειτο παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ προϖασ, ◊σ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ε(ου) οσ 
χανδιδατοσ; 

γ) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ νο χοmπροϖαντε δεφινιτιϖο δε ινσχριο ε(ου) εm θυαλθυερ ουτρο mειο, 
θυε νο οσ περmιτιδοσ; 

η) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο ανοτα⌡εσ εm παπισ θυε νο οσ περmιτιδοσ; 

ι) σε ρεχυσαρ α εντρεγαρ ο χαδερνο δε προϖα ου α φοληα δε ρεσποστασ ου, αινδα, mατεριαλ ρεφερεντεσ ◊σ προϖασ αο τρmινο δο τεmπο 
δεστιναδο ◊ συα ρεαλιζαο; 

ϕ) σε αφασταρ δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, σεm ο αχοmπανηαmεντο δε φισχαλ ου δε mεmβρο δα χοορδεναο δο ΙΒΡΑΕ;  

κ) σε αυσενταρ δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, πορτανδο α φοληα δε ρεσποστασ; 

λ) δεσχυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο χαδερνο δε προϖασ ε νασ φοληασ δε ρεσποστασ; 

m) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο ινδεϖιδο; 

ν) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα; 

ο) σε ρεχυσαρ α τρανσχρεϖερ α φρασε απρεσενταδα δυραντε α απλιχαο δασ προϖασ παρα ποστεριορ εξαmε γραφολ⌠γιχο; 

π) δεσχυmπριρ εστε εδιταλ ε(ου) ουτροσ θυε ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ. 

15.23. Σε, α θυαλθυερ τεmπο, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφολ⌠γιχο ε(ου) πορ mειο δε ινϖεστιγαο 
πολιχιαλ τερ ο χανδιδατο υτιλιζαδο δε προχεσσο ιλχιτο, συα προϖα σερ〈 ανυλαδα ε ελε σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο, mεσmο απ⌠σ α 
συα νοmεαο ε ποσσε. 

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

15.25. Νο δια δε απλιχαο δασ προϖασ, νο σερο φορνεχιδασ, πορ νενηυm mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δε προϖα ε(ου) πελασ 
αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χοντεδο δασ προϖασ ε(ου) αοσ χριτριοσ δε αϖαλιαο ε δε χλασσιφιχαο. 

16. DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο Ε DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

16.1. Τοδοσ οσ χανδιδατοσ τερο συα προϖα οβϕετιϖα χορριγιδα πορ mειο δε προχεσσαmεντο ελετρνιχο, α παρτιρ δασ mαρχα⌡εσ φειτασ να 
φοληα δε ρεσποστασ. 

16.2. Α νοτα να προϖα οβϕετιϖα χορρεσπονδερ〈 αο νmερο δε ποντοσ οβτιδοσ πελο χανδιδατο(α).  

16.3. Σερ〈 ρεπροϖαδο να προϖα οβϕετιϖα ε ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο θυε:  

α) οβτιϖερ ποντυαο ινφεριορ α 24,00 (ϖιντε ε θυατρο) ποντοσ να προϖα οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ γεραισ;  

β) οβτιϖερ ποντυαο ινφεριορ α 36,00 (τριντα ε σεισ) ποντοσ να προϖα οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ.  

16.3.1. Ο χανδιδατο ρεπροϖαδο ε ελιmιναδο να φορmα δο συβιτεm αντεριορ νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο χονχυρσο πβλιχο, ε σευ 
νοmε νο χονσταρ〈 νο Εδιταλ ου εm θυαλθυερ λιστα δε διϖυλγαο δο ρεσυλταδο. 
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16.3.2. Σερο ρεσπειταδασ ασ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, χονφορmε δεσχριτο νεστε εδιταλ, ε οσ εmπατεσ να 
λτιmα ποσιο.  

16.3.3. Οσ χανδιδατοσ νο ελιmιναδοσ να φορmα δο συβιτεm 16.3 δεστε Εδιταλ σερο ορδεναδοσ δε αχορδο χοm οσ ϖαλορεσ 
δεχρεσχεντεσ δα νοτα φιναλ να προϖα οβϕετιϖα. 

17. DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ 

17.1. ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ Ε Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

17.1.1. Α νοτα φιναλ νο χονχυρσο πβλιχο σερ〈 α σοmα δασ νοτασ οβτιδασ πελο χανδιδατο να προϖα οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ γεραισ ε 
WゲヮWIｹaｷIﾗゲがàWàﾐ;à;┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさE┝ヮWヴｷZﾐIｷ;àPヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざ.  

17.2. ΧΑΡΓΟΣ DΕ ΑΓΕΝΤΕ ΧΟΜΥΝΙΤℑΡΙΟ DΕ ΣΑ∨DΕ Ε ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΜΒΑΤΕ ℵΣ ΕΝDΕΜΙΑΣ 

17.2.1. Α νοτα φιναλ νο χονχυρσο πβλιχο σερ〈 α σοmα δασ νοτασ οβτιδασ πελο χανδιδατο να προϖα οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ γεραισ ε 
εσπεχφιχοσ, να προϖα οβϕετιϖο δο Χυρσο δε Φορmαο ε να α┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさΕξπερινχια Πヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざ. 

17.3. ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

17.3.1. Α νοτα φιναλ δο χονχυρσο πβλιχο σερ〈 α σοmα δασ νοτασ οβτιδασ πελο χανδιδατο να προϖα οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ γεραισ ε 
εσπεχφιχοσ, ε να α┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàさTｹデ┌ﾉﾗゲざàWàさΕξπερινχια Πヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉざ. 

18. DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ 

18.1. Εm χασο δε εmπατε, σερο απλιχαδοσ, συχεσσιϖαmεντε, οσ σεγυιντεσ χριτριοσ δε δεσεmπατε. 

α) Φορ mαισ ιδοσο. 

β) Οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα οβϕετιϖα. 

χ) Οβτιϖερ mαιορ νοτα να αϖαλιαο δε ττυλοσ. 

δ) Οβτιϖερ mαιορ νοτα νο Χυρσο δε Φορmαο. 

19. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

19.1. Ο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δασ προϖασ οβϕετιϖασ σερ〈 διϖυλγαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, ατ ο 3≡ (τερχειρο) 
δια τιλ σεγυιντε αο δα απλιχαο δα προϖα. 

19.2. Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα, δισπορ〈 δε ατ 2 (δοισ) χορριδοσ 
παρα φαζ−λο, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δια δα διϖυλγαο δο γαβαριτο πρελιmιναρ, χονφορmε ασ οριεντα⌡εσ θυε σερο 
δισπονιβιλιζαδασ νο ρεσπεχτιϖο Εδιταλ. 

19.3. Οσ ρεχυρσοσ ποδερο σερ ιντερποστοσ διρεταmεντε νο λογιν δο χανδιδατο εξιστεντε να οπο ΑΧΕΣΣΑΡ ΠΟΡΤΑΛ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 
εξιστεντε να π〈γινα ελετρνιχα ωωω.ιβραε.χοm.βρ, χοm βασε να σενηα οφερεχιδα αο χανδιδατο νο mοmεντο δε συα ινσχριο, εm 
ηαρmονια χοm ασ οριεντα⌡εσ ε ινστρυ⌡εσ θυε σερο διϖυλγαδασ να π〈γινα ελετρνιχα χιταδα. 

19.4. Παρα ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο Πορταλ δο Χανδιδατο 
εξιστεντε να π〈γινα ελετρνιχα δο ΙΒΡΑΕ ε: 

α) ινδιχαρ ο νmερο δο ιτεm ου θυεστο, δα ρεσποστα mαρχαδα πελο χανδιδατο ε δα ρεσποστα χονσιδεραδα πελο ΙΒΡΑΕ; 

β) αργυmενταρ δε φορmα λ⌠γιχα ε χονσιστεντε ασ ραζ⌡εσ δο ρεχυρσο δε χαδα ιτεm ου θυεστο; 

19.5. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο εm σευ πλειτο. Ρεχυρσοσ ινχονσιστεντεσ ου ιντεmπεστιϖοσ ε(ου) φορα δασ 
εσπεχιφιχα⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε εm ουτροσ εδιταισ σερο ινδεφεριδοσ. 

19.6. Ασ ραζ⌡εσ δο ρεχυρσο νο ποδερο χοντερ, εm ουτρο λοχαλ θυε νο ο απροπριαδο, θυαλθυερ παλαϖρα ου mαρχα θυε ιδεντιφιθυε ο 
χανδιδατο, σοβ πενα δε σερ πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 

19.7. Νο σερ〈 αχειτα δοχυmενταο χοmπλεmενταρ δυραντε ο περοδο δε ρεχυρσο. 

19.8. Σε, δο εξαmε δοσ ρεχυρσοσ, ρεσυλταρ ανυλαο δε θυεστ⌡εσ δα προϖα οβϕετιϖα, σερ〈 δεσχονσιδεραδα α mαρχαο φειτα να Φοληα δε 
Ρεσποστασ παρα ατριβυιρ δοισ ποντοσ πορ χαδα θυεστο ανυλαδα 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. 

19.9. Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεϖισο δε ρεχυρσο, ταmπουχο ρεχυρσο δε ρεχυρσο ου ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο 
οφιχιαλ δεφινιτιϖο. 

19.10. Ρεχυρσο χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α βανχα εξαmιναδορα σερ〈 πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 

19.11. Α ρεσποστα δο ρεχυρσο δο χανδιδατο σερ〈 δισπονιβιλιζαδα να π〈γινα ελετρνιχα ωωω.ιβραε.χοm.βρ, νο λογιν δο χανδιδατο, πελο 
πραζο δε 60 (σεσσεντα) διασ α χονταρ δα δατα δε συα δισπονιβιλιζαο.  
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19.11.1. Απ⌠σ ο πραζο δετερmιναδο νο συβιτεm αντεριορ, νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε δισπονιβιλιζαο δα ρεσποστα δο ρεχυρσο 
ινδεφεριδο. 

19.12. Τοδοσ οσ ρεχυρσοσ σερο αναλισαδοσ, ε ασ ϕυστιφιχατιϖασ δασ αλτερα⌡εσ/ανυλα⌡εσ δο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δα προϖα 
οβϕετιϖα σερο διϖυλγαδασ νο λογιν δο χανδιδατο ρεχορρεντε να οπο ΑΧΕΣΣΑΡ ΠΟΡΤΑΛ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ εξιστεντε να π〈γινα 
ελετρνιχα ωωω.ιβραε.χοm.βρ, ϕυνταmεντε χοm ο ρεσυλταδο δα φασε ρεσπεχτιϖα. Dεσσα φορmα, οσ χανδιδατοσ−ρεχορρεντεσ ποδερο τερ 
αχεσσο ◊σ ϕυστιφιχατιϖασ δαδασ πελα Βανχα Ρεϖισορα. 

19.13. Α Βανχα Ρεϖισορα χονστιτυι λτιmα ινστνχια αδmινιστρατιϖα παρα ρεχυρσο, ραζο πελα θυαλ, να ϖια αδmινιστρατιϖα, νο χαβερο 
ρεχυρσοσ αδιχιοναισ. 

20. DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ ΠΑΡΑ ΙΝςΕΣΤΙDΥΡΑ ΝΟ ΧΑΡΓΟ 

20.1. Χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δεστε εδιταλ ε τερ σιδο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο νο χονχυρσο πβλιχο, δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ. 

20.2. Τερ ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα ου πορτυγυεσα ε, εm χασο δε ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα, εσταρ αmπαραδο πελο εστατυτο δε 
ιγυαλδαδε εντρε Βρασιλειροσ ε Πορτυγυεσεσ, χοm ρεχονηεχιmεντο δε γοζο δε διρειτοσ πολτιχοσ, νοσ τερmοσ δο παρ〈γραφο 1.≡, αρτ. 12, 
δα Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ. 

20.3. Τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ χοmπλετοσ, να δατα δα ποσσε. 

20.4. Εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε νο γοζο δοσ διρειτοσ χιϖισ ε πολτιχοσ. 

20.5. Απρεσενταρ χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα ου δε δισπενσα δο σερϖιο mιλιταρ οβριγατ⌠ριο, εm χασο δε χανδιδατο δο σεξο mασχυλινο. 

20.6. Γοζαρ δε βοα σαδε ε τερ απτιδο φσιχα ε mενταλ παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ χορρεσπονδεντεσ αο χαργο. 

20.7. Απρεσενταρ, να δατα δα ποσσε, α δοχυmενταο νεχεσσ〈ρια ◊ χοmπροϖαο δοσ ρεθυισιτοσ δο χαργο πρετενδιδο. 

20.8. Νο τερ χυmπριδο ου νο εσταρ χυmπρινδο σανο χριmιναλ. 

20.9. Νο εσταρ χυmπρινδο σανο αδmινιστρατιϖα ου πορ ιmπροβιδαδε, απλιχαδα πελο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο ου πελα Αδmινιστραο Πβλιχα 
Φεδεραλ, Dιστριταλ, Εσταδυαλ ου Μυνιχιπαλ. 

20.10. Χυmπριρ ασ δεmαισ πρεϖισ⌡εσ χοντιδασ νοσ εδιταισ δο χονχυρσο πβλιχο ε να λεγισλαο εm ϖιγορ. 

20.11. Απρεσενταρ ουτροσ δοχυmεντοσ θυε σε φιζερεm νεχεσσ〈ριοσ, ◊ ποχα δα ποσσε.  

21. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

21.1. Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 να αχειταο δασ νορmασ παρα εστε χονχυρσο πβλιχο, χοντιδασ νεστε εδιταλ, νοσ 
χοmυνιχαδοσ ε εm ουτροσ εδιταισ εσπεχφιχοσ α σερεm πυβλιχαδοσ. 

21.2. Χαβε αο χανδιδατο, σοβ συα ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε, αχοmπανηαρ α πυβλιχαο δε τοδοσ οσ εδιταισ, χοmυνιχαδοσ ε ατοσ 
ρεφερεντεσ αο χονχυρσο πβλιχο, πορ mειο δο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, δο Πορταλ δο Χανδιδατο εξιστεντε νο 
ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ, ε, αινδα, νασ οπ⌡εσ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ ε ΙΝΦΟΡΜΑ∩∏ΕΣ ενχοντραδασ φαχιλmεντε να π〈γινα 
ελετρνιχα ρεφεριδα. 

21.3. Τοδοσ οσ πραζοσ πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ τερο ινχιο χοm α διϖυλγαο δοσ ατοσ, εδιταισ ε χοmυνιχαδοσ ρεφερεντεσ αο χονχυρσο 
πβλιχο, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ ου χοm α πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο, δεϖενδο 
σερ χονσιδεραδα αθυελα θυε οχορρερ πριmειρο. Οσ πραζοσ σερο χονταδοσ εξχλυινδο ο δια δο χοmεο ε ινχλυινδο ο δια δο ϖενχιmεντο. 

21.4. Χορρερο πορ χοντα εξχλυσιϖα δο χανδιδατο θυαισθυερ δεσπεσασ χοm δοχυmενταο, mατεριαλ, εξαmεσ, ϖιαγεm, εσταδια, 
αλιmενταο ε ουτρασ δεσπεσασ δεχορρεντεσ δε συα παρτιχιπαο νο χονχυρσο πβλιχο, θυε σοmεντε σερο ρεσσαρχιδασ νο χασο δε 
χανχελαmεντο δο χονχυρσο πελα αδmινιστραο πβλιχα. 

21.5. Τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χονχυρσο πβλιχο σερο διϖυλγαδασ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβραε.χοm.βρ. Χασο α 
ινφορmαο βυσχαδα νο εστεϕα νοσ Εδιταισ ε χοmυνιχαδοσ διϖυλγαδοσ, ο χανδιδατο αινδα ποδερ〈 σολιχιταρ ινφορmα⌡εσ δα σεγυιντε 
φορmα ε να σεγυιντε ορδεm: να Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο ΙΒΡΑΕ, λοχαλιζαδα νο ΣΓΑΝ, Θυαδρα 609, Μ⌠δυλο Α, Λ−2 
Νορτε, Εδιφχιο Βρασλια, Βρασλια/DΦ, ΧΕΠ ν≡ 70830−401, πορ mειο δο ε−mαιλ ινστιτυτοιβραε≅γmαιλ.χοm ε, πορ φιm, πορ mειο δο 
τελεφονε ν≡ (61) 3307−7593. 

21.6. Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ρελαταρ αο ΙΒΡΑΕ φατοσ οχορριδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δο χονχυρσο πβλιχο δεϖερ〈 φαζ−λο, πορ mειο δε 
ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο, να Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο ΙΒΡΑΕ, λοχαλιζαδα νο ενδερεο χιταδο νο συβιτεm 
αντεριορ, ου, αινδα, πορ mειο δε mενσαγεm ενϖιαδα παρα ο σεγυιντε ε−mαιλ: ινστιτυτοιβραε≅γmαιλ.χοm  

21.7. Αντεσ δο ινχιο δασ προϖασ, ο Χηεφε δε Σαλα χονϖιδαρ〈 3 (τρσ) χανδιδατοσ παρα χονφεριρεm α ινϖιολαβιλιδαδε δο ενϖελοπε χοm οσ 
Χαδερνοσ δε Θυεστ⌡εσ ε, εm σεγυιδα, ασσιναρ α Ατα δε Σαλα εm χαmπο πρ⌠πριο ατεστανδο εσσα ινφορmαο. Νεσσε χασο, α ρεχυσα 
ϕυστιφιχαρ〈 α ελιmιναο δο χανδιδατο. 
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21.8. Αο φιναλ δο ηορ〈ριο δα προϖα, οσ τρσ λτιmοσ χανδιδατοσ δε χαδα σαλα τερο θυε περmανεχερ εm σαλα ε παρτιχιπαρ δα χονταγεm 
δασ Φοληασ δε Ρεσποστασ παρα, ϕυντοσ, πρεσενχιαρεm ο φεχηαmεντο ε ο λαχρε δο ενϖελοπε χοm ασ Φοληασ δε ρεσποστασ ε, αινδα, 
ασσιναρεm ο λαχρε δο ρεσπεχτιϖο ενϖελοπε. Νεσσε χασο, α ρεχυσα ταmβm ϕυστιφιχαρ〈 α ελιmιναο δο χανδιδατο.  

21.9. Ο ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο θυε, πορ ερρο δο χανδιδατο, νο φορ χορρεταmεντε ενχαmινηαδο αο ΙΒΡΑΕ, ποδερ〈 νο σερ 
χονηεχιδο. 

21.10. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ ατυαλιζαδοσ οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ε ο σευ ενδερεο περαντε ο ΙΒΡΑΕ, ενθυαντο εστιϖερ 
παρτιχιπανδο δο χονχυρσο πβλιχο, πορ mειο δε ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο, να Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο ΙΒΡΑΕ, 
λοχαλιζαδα νο ΣΓΑΝ, Θυαδρα 609, Μ⌠δυλο Α, Λ−2 Νορτε, Εδιφχιο Βρασλια, Βρασλια/DΦ, ΧΕΠ ν≡ 70830−401, ου πελο ε−mαιλ 
ινστιτυτοιβραε≅γmαιλ.χοm  

21.11. Σερο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα νο ατυαλιζαο δε σευσ δαδοσ. 

21.12. Ο ρεσυλταδο φιναλ δο χονχυρσο πβλιχο σερ〈 ηοmολογαδο να φορmα δα λει. 

21.13. Ο χαδαστρο ρεσερϖα εσταβελεχιδο νεστε εδιταλ γερα παρα ο χανδιδατο απενασ α εξπεχτατιϖα δε διρειτο ◊ νοmεαο, λιmιταδα αο 
πραζο δε ϖαλιδαδε δο πρεσεντε χονχυρσο πβλιχο ε οβσερϖαδα ριγοροσαmεντε α ορδεm δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ, βεm χοmο α 
χονϖενινχια ε ο ιντερεσσε δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 

21.14. Ο χανδιδατο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο νο πρεσεντε χονχυρσο πβλιχο, θυανδο νοmεαδο, δεϖερ〈 συβmετερ−σε ◊ αϖαλιαο mδιχα 
πρ−αδmισσιοναλ, βεm χοmο απρεσενταρ−σε mυνιδο δοσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ νεστε Εδιταλ. Α ποσσε δο χανδιδατο δεπενδερ〈 δε πρϖια 
ινσπεο mδιχα ε α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νεστε συβιτεm ιmπλιχαρ〈 εm ιmπεδιmεντο αο ατο δε ποσσε, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο 
ϖιγεντε. Ο χανδιδατο νοmεαδο θυε νο χυmπριρ ο πρεσεντε συβιτεm σερ〈 χονσιδεραδο δεσιστεντε ε γεραρ〈 αο Μυνιχπιο δε Πορτο 
Σεγυρο ο διρειτο δε χονϖοχαρ ο πρ⌠ξιmο χανδιδατο χλασσιφιχαδο. 

21.15. Α αϖαλιαο mδιχα πρ−αδmισσιοναλ mενχιοναδα νο συβιτεm αχιmα  οβριγατ⌠ρια, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο ϖιγεντε. 

21.16. Τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊ χονϖοχαο ε ◊ χοντραταο, απ⌠σ α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, δεϖερο σερ οβτιδασ 
ϕυντο ◊ Σεχρεταρια δε Αδmινιστραο δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 

21.17. 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. 

21.18. Νο σερ〈 φορνεχιδο αο χανδιδατο νενηυm δοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δε απροϖαο ε(ου) χλασσιφιχαο νο χονχυρσο πβλιχο, 
ϖαλενδο παρα εσσε φιm α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο ε οσ ρεσυλταδοσ πυβλιχαδοσ 
νοσ ρεσπεχτιϖοσ Εδιταισ. 

21.29. Θυαισθυερ αλτερα⌡εσ νασ ρεγρασ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ σοmεντε ποδερο σερ φειτασ πορ mειο δε ουτρο εδιταλ. 

21.30. Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ πελο ΙΒΡΑΕ εm χονϕυντο χοm α Σεχρεταρια δε Εσταδο δε Αδmινιστραο δο Μυνιχπιο δε 
Πορτο Σεγυρο.  

 
 

ΧΛΑΥDΙΑ ΣΙΛςΑ ΣΑΝΤΟΣ ΟΛΙςΕΙΡΑ 
Πρεφειτα Μυνιχιπαλ 

 
 
 

ΓΙΛςΑΝ ΣΑΝΤΟΣ ΦΛΟΡ⊇ΝΧΙΟ 
Σεχρετ〈ριο Μυνιχιπαλ δε Αδmινιστραο 

 

 

ΑΝΕΞΟ Ι に ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ 

1. ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ 

1.1. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 

Α) ΠΟΡΤΥΓΥ⊇Σ: 

 1. Ιντερπρεταο δε τεξτο, σιννιmο ε αντνιmοσ; 2. Σεντιδο πρ⌠πριο ε φιγυραδο δασ παλαϖρασ; 3. Ορτογραφια οφιχιαλ; 4. Αχεντυαο 
γρ〈φιχα; 5. Ποντυαο: ϖργυλα, δοισ ποντοσ, τραϖεσσο, ρετιχνχιασ, ποντο φιναλ ε ποντοσ δε εξχλαmαο ε ιντερρογαο; 6. Συβσταντιϖο 
ε αδϕετιϖο: φλεξο δε γνερο, νmερο ε γραυ; 7. ςερβοσ: ρεγυλαρεσ, ιρρεγυλαρεσ ε αυξιλιαρεσ; 8. Εmπρεγο δε προνοmεσ; 9. Πρεποσιο ε 
χονϕυν⌡εσ; 10. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ; 11. Χρασε 12. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 

Β) ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ:  
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1. Νmεροσ νατυραισ: οπερα⌡εσ ε προπριεδαδεσ; 2. Νmεροσ ραχιοναισ, ρεπρεσενταο φραχιον〈ρια ε δεχιmαλ: οπερα⌡εσ ε 
προπριεδαδεσ; 3. Ραζο ε προπορο; 4. Πορχενταγεm; 5. Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ; 6. Εθυαο δε 1≡ γραυ; 7. Μδια ε mδια πονδεραδα; 
8. Σιστεmα mτριχο: mεδιδασ δε τεmπο, χοmπριmεντο, συπερφχιε ε χαπαχιδαδε; 9. Ρελαο εντρε γρανδεζασ: ταβελασ ε γρ〈φιχοσ; 10. 
Ραχιοχνιο λ⌠γιχο; 11. Ρεσολυο δε προβλεmασ. 

Χ) ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ:  

1. Dοmνιο δε τ⌠πιχοσ ατυαισ ε ρελεϖαντεσ δε διϖερσασ 〈ρεασ, ταισ χοmο: δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ, εχολογια, τεχνολογια, ενεργια, 
πολτιχα, εχονοmια, σοχιεδαδε, ρελα⌡εσ ιντερναχιοναισ ε σευσ χονφλιτοσ, εδυχαο, σαδε, σεγυρανα ε αρτεσ ε λιτερατυρα ε συασ 
ϖινχυλα⌡εσ ηιστ⌠ριχασ; 2. Α ρεαλιδαδε τνιχα, σοχιαλ, ηιστ⌠ριχα, γεογρ〈φιχα, χυλτυραλ, πολτιχα ε εχονmιχα δο Εσταδο δα Βαηια ε 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 

D) ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ  

1. Λει Μυνιχιπαλ 1.459/2018− Εστατυτο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο/ΒΑ (ρεγιmε εστατυτ〈ριο, ρεγιmε 
δισχιπλιναρ ε εστ〈γιο προβατ⌠ριο). Dεϖερεσ ε προιβι⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ δα Αδmινιστραο Μυνιχιπαλ; 2. Λει Οργνιχα δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 

1.2. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

Α) ΑΓΕΝΤΕ ΧΟΜΥΝΙΤℑΡΙΟ DΕ ΣΑ∨DΕ  

1. Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε ε α Λει Οργνιχα δα Σαδε (Λει ν≡ 8.080/1990). Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε: 
οβϕετιϖοσ; ατριβυι⌡εσ, δουτρινασ ε χοmπετνχιασ; πρινχπιοσ θυε ρεγεm συα οργανιζαο 2. Πολτιχασ ε σιστεmασ δε σαδε νο Βρασιλ: 
ρετροσπεχτιϖα ηιστ⌠ριχα; ρεφορmα σανιτ〈ρια 3. Προχεσσο σαδε−δοενα ε σευσ δετερmιναντεσ/χονδιχιοναντεσ 4. ςισιτα δοmιχιλιαρ 5. 
Χονηεχιmεντοσ γεογρ〈φιχοσ δα ρεγιο ε δο mυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο; χαδαστραmεντο φαmιλιαρ ε τερριτοριαλ: φιναλιδαδε ε 
ινστρυmεντοσ. Ιντερπρεταο δεmογρ〈φιχα, χονχειτο δε τερριτοριαλιζαο, mιχρο−〈ρεα ε 〈ρεα δε αβρανγνχια 6. Ινδιχαδορεσ 
επιδεmιολ⌠γιχοσ 7. Τχνιχασ δε λεϖανταmεντο δασ χονδι⌡εσ δε ϖιδα ε δε σαδε/δοενα δα ποπυλαο. Χριτριοσ οπεραχιοναισ παρα 
δεφινι⌡εσ δε πριοριδαδεσ: ινδιχαδορεσ σ⌠χιο− εχονmιχοσ, χυλτυραισ ε επιδεmιολ⌠γιχοσ 8. Χονχειτοσ δε εφιχ〈χια, εφιχινχια ε 
εφετιϖιδαδε εm σαδε χολετιϖα 9. Εστρατγια δε αϖαλιαο εm σαδε: χονχειτοσ, τιποσ, ινστρυmεντοσ ε τχνιχασ 10. Χονχειτοσ ε χριτριοσ 
δε θυαλιδαδε δα ατενο ◊ σαδε: αχεσσιβιλιδαδε, ηυmανιζαο δο χυιδαδο, σατισφαο δο υσυ〈ριο ε δο τραβαληαδορ, εθυιδαδε 11. 
⊃τιχα ε βιοτιχα εm σαδε: λεγισλαο ναχιοναλ δε τιχα εm πεσθυισα χοm σερεσ ηυmανοσ (Ρεσολυο 196/96); Βιοσσεγυρανα.; 
Χυιδαδοσ χοm ο mειο αmβιεντε ε σανεαmεντο β〈σιχο 12. Νο⌡εσ σοβρε Dοενασ Σεξυαλmεντε Τρανσmισσϖεισ ε ινφεχο πελο ΗΙς 13. 
Προβλεmασ χλνιχοσ πρεϖαλεντεσ να ατενο πριm〈ρια: νο⌡εσ δε τυβερχυλοσε, ηανσενασε, δενγυε, ηιπερτενσο ε διαβετεσ mελλιτυσ, 
διαρρια ε δεσιδραταο 14. ςαχινασ 15. Απαρεληο ρεπροδυτορ mασχυλινο ε φεmινινο; γραϖιδεζ ε πλανεϕαmεντο φαmιλιαρ 16. Σιστεmα δε 
ινφορmαο εm σαδε: ΣΙΜ, ΣΙΝΑΝ, ΣΙΑΒ, ΣΙΝΑΣΧ, ΣΙΑ ε ΣΙΗ/ΣΥΣ 17. Χονδι⌡εσ δε ρισχο σοχιαλ: ϖιολνχια, δεσεmπρεγο, ινφνχια 
δεσπροτεγιδα, προχεσσοσ mιγρατ⌠ριοσ, αναλφαβετισmο, αυσνχια ου ινσυφιχινχια δε ινφρα−εστρυτυρα β〈σιχα 18. Προmοο δα σαδε, 
χονχειτοσ ε εστρατγιασ 19. Πρινχιπαισ προβλεmασ δε σαδε δα ποπυλαο ε ρεχυρσοσ εξιστεντεσ παρα ο ενφρενταmεντο δοσ προβλεmασ 
20. Ιντερσετοριαλιδαδε: χονχειτο ε δινmιχα πολτιχο−αδmινιστρατιϖα δε Πορτο Σεγυρο 21. Ινφορmαο, εδυχαο ε χοmυνιχαο: 
χονχειτοσ, διφερενασ ε ιντερδεπενδνχιασ 22. Φορmασ δε απρενδερ ε ενσιναρ εm εδυχαο ποπυλαρ 23. Χυλτυρα ποπυλαρ ε συα ρελαο 
χοm οσ προχεσσοσ εδυχατιϖοσ 24. Παρτιχιπαο ε mοβιλιζαο σοχιαλ: χονχειτοσ, φατορεσ, φαχιλιταδορεσ ε/ου διφιχυλταδορεσ δα αο 
χολετιϖα δε βασε ποπυλαρ 25. Λιδερανασ: χονχειτοσ, τιποσ ε προχεσσοσ δε χονστιτυιο δε λδερεσ ποπυλαρεσ 26. Πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια: αβορδαγεm, mεδιδασ φαχιλιταδορασ δε ινχλυσο σοχιαλ ε διρειτοσ λεγαισ 27. Προγραmασ Ναχιοναισ δε Σαδε: Σαδε Μενταλ, 
Ασσιστνχια Φαρmαχυτιχα; Σαδε δα Χριανα, Σαδε δα Μυληερ; Σαδε δο ιδοσο ε δα πεσσοα χοm δεφιχινχια, Σαδε Αmβιενταλ, Σαδε 
δα ποπυλαο νεγρα 28. Εστατυτοσ δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε ε δο Ιδοσο 29. Νο⌡εσ δε τιχα ε χιδαδανια 30. Πολτιχα δε 
Ηυmανιζαο δο ΣΥΣ 31. Μοδελοσ δε ατενο ◊ σαδε: Ατενο πριm〈ρια δε σαδε/ατενο β〈σιχα ◊ σαδε: εστρατγια δε σαδε δα 
φαmλια; ΠΑΧΣ (Προγραmα δε Αγεντεσ Χοmυνιτ〈ριοσ δε Σαδε); ΝΑΣΦ (Νχλεο δε Αποιο ◊ Σαδε δα Φαmλια); ΣΑD (Σερϖιο δε 
Ατενδιmεντο Dοmιχιλιαρ) 32. Σιστεmα mυνιχιπαλ δε σαδε: εστρυτυρα, φυνχιοναmεντο ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ; 33. Χοντρολε σοχιαλ ε 
γεστο παρτιχιπατιϖα: χονσεληοσ ε χονφερνχιασ mυνιχιπαισ δε σαδε 35. Αχοληιmεντο ε ϖνχυλο, τραβαληο εm εθυιπε. 

Β) ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΜΒΑΤΕ ΑΣ ΕΝDΕΜΙΑΣ 

1. Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε ε α Λει Οργνιχα δα Σαδε (Λει ν≡ 8.080/1990): Dισποσιο γεραισ, οβϕετιϖοσ ε 
ατριβυι⌡εσ, οργανιζαο, πρινχπιοσ, διρετριζεσ, δα οργανιζαο, δα διρεο ε δα γεστο, χοmπετνχια ε ατριβυι⌡εσ); 2. Χονχειτοσ 
β〈σιχοσ: Ενδεmια, επιδεmια, πανδεmια, ηοσπεδειρο, ρεσερϖατ⌠ριο, ϖετορ δε δοενα; 3. Dοενασ: Λεπτοσπιροσε (αγεντε ετιολ⌠γιχο, 
ρεσερϖατ⌠ριο, mοδοσ δε τρανσmισσο, mεδιδασ δε πρεϖενο); Dενγυε (αγεντε ετιολ⌠γιχο, ϖετορ ηοσπεδειρο, mοδο δε τρανσmισσο, 
περοδο δε ινχυβαο ε περοδο δε τρανσmισσιβιλιδαδε ε mεδιδασ δε χοντρολε); Φιλαριοσε (αγεντε ετιολ⌠γιχο, ϖετορ ηοσπεδειρο, mοδο 
δε τρανσmισσο, περοδο δε ινχυβαο ε περοδο δε τρανσmισσιβιλιδαδε ε mεδιδασ δε χοντρολε); Ραιϖα (αγεντε ετιολ⌠γιχο, 
ρεσερϖατ⌠ριο, mοδο δε τρανσmισσο, περοδο δε ινχυβαο ε περοδο δε τρανσmισσιβιλιδαδε ε mεδιδασ δε χοντρολε); Εσθυιστοσσοmοσε 
(αγεντε ετιολ⌠γιχο, ϖετορ ηοσπεδειρο, mοδο δε τρανσmισσο, περοδο δε ινχυβαο ε περοδο δε τρανσmισσιβιλιδαδε ε mεδιδασ δε 
χοντρολε); Χ⌠λερα (αγεντε ετιολ⌠γιχο, ρεσερϖατ⌠ριο, mοδοσ δε τρανσmισσο, mεδιδασ δε πρεϖενο). 4. Νο⌡εσ β〈σιχασ σοβρε Μαλ〈ρια, 
Λεισηmανιοσε ςισχεραλ ε Τεγυmενταρ; 5. Μεδιδασ δε χοντρολε παρα ροεδορεσ, εσχορπιονισmο ε οφιδισmο; 6. ℑγυα: σιστεmα δε 
αβαστεχιmεντο δε 〈γυα, σολυ⌡εσ αλτερνατιϖασ: ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖασ, δεσινφεχο δα 〈γυα δε χονσυmο ηυmανο, υτιλιζαο δα 〈γυα ε 
ασ εξιγνχιασ δε θυαλιδαδε, δοενασ ρελαχιοναδασ χοm α 〈γυα ε δοενασ ρελαχιοναδασ χοm ο αβαστεχιmεντο δε 〈γυα. Dιστριβυιο δα 
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〈γυα να νατυρεζα. Dεστινο δε 〈γυασ σερϖιδασ, φοσσασ σπτιχασ ε σιστεmασ δε εσγοταmεντο σανιτ〈ριο; 7. Αχονδιχιοναmεντο δο λιξο: 
χολετα σελετιϖα, σεπαραο, ρεχιχλαγεm ε δεστινο φιναλ δο λιξο; 8. ςισιτα δοmιχιλιαρ; 9. Αϖαλιαο δασ 〈ρεασ δε ρισχο αmβιενταλ ε 
σανιτ〈ριο; 10. Νο⌡εσ δε τιχα ε χιδαδανια. 

Χ) ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ 

1. Χαπαχιδαδε ϕυρδιχα (Αρτ. 1≡ αο Αρτ. 10 δο Χ⌠διγο Χιϖιλ); 2. Αρτ. 144, ♣ 10 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ; 3. Αδmινιστραο Πβλιχα; 4. 
Πρινχπιοσ δα λεγαλιδαδε, πυβλιχιδαδε, mοραλιδαδε, ιmπεσσοαλιδαδε, ισονοmια, ραζοαβιλιδαδε, προπορχιοναλιδαδε, σεγυρανα ϕυρδιχα, 
αυτοτυτελα, εφιχινχια; 5. Ποδερ ρεγυλαmενταρ ε ποδερ δε πολχια; 6. Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο; 7. Σιστεmα Ναχιοναλ δε Τρνσιτο: 
χοmποσιο; 8. Ρεγιστρο ε λιχενχιαmεντο δε ϖεχυλοσ; 9. Νορmασ γεραισ δε χιρχυλαο ε χονδυτα; 10. Χριmεσ δε τρνσιτο; 11. Ινφρα⌡εσ 
ε πεναλιδαδεσ; 12. Σιναλιζαο δε τρνσιτο, σεγυρανα ε ϖελοχιδαδε; 13. Χονδυτορεσ δε ϖεχυλοσ に δεϖερεσ ε προιβι⌡εσ; 14. Πριmειροσ 
σοχορροσ εm αχιδεντεσ δε τρνσιτο; 15. Μειο αmβιεντε ε τρνσιτο; 16. Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ εm mεχνιχα δε ϖεχυλοσ λεϖεσ ε 
πεσαδοσ; 17. Νο⌡εσ δε Ενγενηαρια δε Τρ〈φεγο; 18. Χιδαδανια ε τιχα. 

D) ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΛΑΣΣΕ 

1. Ασ χονχεπ⌡εσ δε Εδυχαο ε συασ ρεπερχυσσ⌡εσ να Οργανιζαο δο Τραβαληο Εσχολαρ. 2. Αϖαλιαο να απρενδιζαγεm. 3. Ρελαο 
προφεσσορ に αλυνο に χονηεχιmεντο. 4. Χοmπετνχια ε χοmπροmισσο δο εδυχαδορ. 5. Ο τραβαληο χοm ο χονηεχιmεντο εσχολαρ. 6. 
Χονχεπ⌡εσ δε χυρρχυλο: τεοριασ χρτιχασ ε π⌠σ−χρτιχασ. 7. Α φυνο σοχιαλ δα εσχολα. 8. Α ρελαο εσχολα/σοχιεδαδε. 9. Ο προφεσσορ ε ο 
Προϕετο Πολτιχο−Πεδαγ⌠γιχο δα Εσχολα. 10. Α σαλα δε αυλα ε α πρ〈τιχα πεδαγ⌠γιχα: χυρρχυλο εσχολαρ, πλανεϕαmεντο ε αϖαλιαο, 
ιντεραο προφεσσορ/αλυνο, ρεχυρσοσ διδ〈τιχοσ. 11. Dεσενϖολϖιmεντο δα απρενδιζαγεm. 12. Χονχεπ⌡εσ δε απρενδιζαγεm: τενδνχιασ 
πεδαγ⌠γιχασ να πρ〈τιχα εσχολαρ. 13. Ο προχεσσο δε ενσινο ε δε απρενδιζαγεm νασ τεοριασ πεδαγ⌠γιχασ: τραδιχιοναλ, τεχνιχιστα, 
προγρεσσιστα, χονστρυτιϖιστα ε σοχιοιντεραχιονιστα. 14. Α ιmπορτνχια δα αρτε, δα mσιχα ε δο χονταρ ηιστ⌠ριασ. Νεχεσσιδαδεσ δα χριανα 
δε 0 α 6 ανοσ. Dεσχανσαρ ε δορmιρ, ηορα δα χοmιδα, χιρχυλαο αο αρ λιϖρε. Ροτινασ δε ατενδιmεντο ◊ χριανα: ηορα δο βανηο δε σολ, 
ηορα δο σονο, ηορα δε τροχαρ ασ φραλδασ, ηορα δο βανηο, ηορα δε δαρ ρεmδιοσ ◊ χριανα. Α εδυχαο αλιmενταρ. Νο⌡εσ δε ηιγιενε 
βυχαλ. Νο⌡εσ δε πριmειροσ σοχορροσ. Ο χοντρολε δασ πρινχιπαισ δοενασ ινφεχχιοσασ. Χριανασ χοm νεχεσσιδαδεσ εσπεχιαισ. Α 
Ρεχρεαο. Οσ Βρινθυεδοσ δε Ροδα. Ροδασ Χανταδασ. Πεθυενοσ ϑογοσ. Ο βρινχαρ. Ο χυιδαρ 

2. ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

2.1. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 

Α) ΠΟΡΤΥΓΥ⊇Σ: 

 1. Ιντερπρεταο δε τεξτο, σιννιmο ε αντνιmοσ; 2. Σεντιδο πρ⌠πριο ε φιγυραδο δασ παλαϖρασ; 3. Ορτογραφια οφιχιαλ; 4. Αχεντυαο 
γρ〈φιχα; 5. Ποντυαο: ϖργυλα, δοισ ποντοσ, τραϖεσσο, ρετιχνχιασ, ποντο φιναλ ε ποντοσ δε εξχλαmαο ε ιντερρογαο; 6. Συβσταντιϖο 
ε αδϕετιϖο: φλεξο δε γνερο, νmερο ε γραυ; 7. ςερβοσ: ρεγυλαρεσ, ιρρεγυλαρεσ ε αυξιλιαρεσ; 8. Εmπρεγο δε προνοmεσ; 9. Πρεποσιο ε 
χονϕυν⌡εσ; 10. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ; 11. Χρασε 12. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 

Β) ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ:  

1. Νmεροσ νατυραισ: οπερα⌡εσ ε προπριεδαδεσ; 2. Νmεροσ ραχιοναισ, ρεπρεσενταο φραχιον〈ρια ε δεχιmαλ: οπερα⌡εσ ε 
προπριεδαδεσ; 3. Ραζο ε προπορο; 4. Πορχενταγεm; 5. Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ; 6. Εθυαο δε 1≡ γραυ; 7. Μδια ε mδια πονδεραδα; 
8. Σιστεmα mτριχο: mεδιδασ δε τεmπο, χοmπριmεντο, συπερφχιε ε χαπαχιδαδε; 9. Ρελαο εντρε γρανδεζασ: ταβελασ ε γρ〈φιχοσ; 10. 
Ραχιοχνιο λ⌠γιχο; 11. Ρεσολυο δε προβλεmασ. 

Χ) ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ:  

1. Dοmνιο δε τ⌠πιχοσ ατυαισ ε ρελεϖαντεσ δε διϖερσασ 〈ρεασ, ταισ χοmο: δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ, εχολογια, τεχνολογια, ενεργια, 
πολτιχα, εχονοmια, σοχιεδαδε, ρελα⌡εσ ιντερναχιοναισ ε σευσ χονφλιτοσ, εδυχαο, σαδε, σεγυρανα ε αρτεσ ε λιτερατυρα ε συασ 
ϖινχυλα⌡εσ ηιστ⌠ριχασ; 2. Α ρεαλιδαδε τνιχα, σοχιαλ, ηιστ⌠ριχα, γεογρ〈φιχα, χυλτυραλ, πολτιχα ε εχονmιχα δο Εσταδο δα Βαηια ε 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 

D) ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ  

1. Λει Μυνιχιπαλ 1.459/2018− Εστατυτο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο/ΒΑ (ρεγιmε εστατυτ〈ριο, ρεγιmε 
δισχιπλιναρ ε εστ〈γιο προβατ⌠ριο). Dεϖερεσ ε προιβι⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ δα Αδmινιστραο Μυνιχιπαλ; 2. Λει Οργνιχα δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 

2.2. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

Α) Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑΓΡ⊆ΧΟΛΑ 

1. Χαραχτερστιχασ σοχιαισ δασ ατιϖιδαδεσ νασ προπριεδαδεσ ρυραισ, συα οργανιζαο ε α ασσιστνχια τχνιχα; 2. Αγριχυλτυρα Υρβανα: παπελ 
να Σεγυρανα Αλιmενταρ ε Νυτριχιοναλ, δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ δασ χιδαδεσ; 3. Αγροεχολογια ε προδυο οργνιχα: 
χαραχτερστιχασ αmβιενταισ δασ ατιϖιδαδεσ πεχυλιαρεσ νασ προπριεδαδεσ ρυραισ ε 〈ρεασ υρβανασ δεστιναδασ α προδυο δε αλιmεντοσ; 
πλανεϕαmεντο δε mεδιδασ δε προτεο δο mειο αmβιεντε ε χυmπριmεντο δασ νορmασ αmβιενταισ; 4. Σολοσ, νο⌡εσ δε φερτιλιδαδε ε 
αδυβαο: χαραχτεριζαο, mανεϕο ε χονσερϖαο δε αχορδο χοm συασ χαραχτερστιχασ; αϖαλιαο δα φερτιλιδαδε δο σολο; αmοστραγεm ε 
ιντερπρεταο δε αν〈λισεσ; πρινχιπαισ ελεmεντοσ ε συασ φυν⌡εσ; φερτιλιζαντεσ ε χορρετιϖοσ. 5. Μεχανιζαο αγρχολα: ιδεντιφιχαο, 
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δεσχριο, mανυτενο, οπεραο ε ρεγυλαγενσ δε φορmα σεγυρα ε χορρετα δε τρατορεσ, χοληεδορασ ε ιmπλεmεντοσ αγρχολασ δε 
mανεϕο δο σολο, τρατοσ χυλτυραισ, χοληειτα ε αρmαζεναmεντο δε γροσ; 6. Ιρριγαο ε Dρεναγεm: υσο ε οπεραχιοναλιζαο δε σιστεmασ 
δε ιρριγαο; ιmπορτνχια ε εmπρεγο δα δρεναγεm; 7. Νο⌡εσ δε δοενασ ε πραγασ δε πλαντασ: mανεϕο δε δοενασ ε πραγασ νασ 
χυλτυρασ δε γροσ, εσπχιεσ ολερχολασ ε φρυτφερασ; 8. Χυλτυρασ ανυαισ: νο⌡εσ δε ιmπλαντα⌡εσ δε λαϖουρασ; mανεϕο δε λαϖουρασ εm 
πλαντιο διρετο ε χονϖενχιοναλ; εσπχιεσ υτιλιζαδασ παρα αδυβαο ϖερδε δε ινϖερνο ε ϖερο; 9. Ολεριχυλτυρα: Ιmπλανταο δε ηορτασ; 
προδυο δε mυδασ ε χυλτιϖο δε ηορταλιασ δε ραζεσ, φοληασ, τυβρχυλοσ ε φρυτοσ; mανεϕο δασ χυλτυρασ; νο⌡εσ δε χυλτιϖο προτεγιδο δε 
ολερχολασ に εστυφασ αγρχολασ; ιδεντιφιχαο ε υσο δοσ πρινχιπαισ εθυιπαmεντοσ ε φερραmεντασ δεστιναδοσ αοσ χυιδαδοσ χοm ασ 
πλαντασ νασ ηορτασ ε ποmαρεσ; 10.Αγρο ινδυστριαλιζαο: νο⌡εσ δε οβτενο, πρεπαρο, χονσερϖαο ε αρmαζεναmεντο δα mατρια−
πριmα δα προδυο ϖεγεταλ ε δε οριγεm ανιmαλ; 11.Ρεσδυοσ οργνιχοσ: νο⌡εσ δε σιστεmασ δε τραταmεντο δε ρεσδυοσ に 
χοmποσταγεm ε βιοδιγεστο; δεσπερδχιο δε αλιmεντοσ. 

Β) Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑΓΡΙΜΕΝΣΟΡ 

1. Λεϖανταmεντο τοπογρ〈φιχο: Πολιγοναισ τοπογρ〈φιχασ φεχηαδασ ε αβερτασ; 2. Νιϖελαmεντο γεοmτριχο; 3. Μεδιδασ: χοmπριmεντο, 
συπερφχιε ε mεδιδασ ανγυλαρεσ (χ〈λχυλοσ ε οπερα⌡εσ χοm γραυσ); 4. Νο⌡εσ δε γεοmετρια αναλτιχα, τριγονοmετρια ε εσχαλασ; 5. 
Χ〈λχυλοσ αναλτιχοσ δε χοορδεναδασ: αλτιmτριχο ε πλανιαλτιmτριχο; 6. Νο⌡εσ δε προϕετοσ δε λοτεαmεντο; 7. Υρβανιζαο: 
ποσιχιοναmεντο δασ ϖιασ, ρεδεσ δε 〈γυα ποτ〈ϖελ, εσγοτο σανιτ〈ριο ε πλυϖιαλ; 8. Dεσχριο δε περmετρο ε 〈ρεα; 9. Τ⌠πιχοσ ρελατιϖοσ ◊ 
τοπογραφια εm χαmπο (χροθυισ, τρενα, mιρασ ε εσταο τοταλ); 10. Ιδεντιφιχαο δοσ πρινχιπαισ σιστεmασ δε προϕεο; 11. Νο⌡εσ δε 
ηιγιενε ε σεγυρανα νο τραβαληο; 12. Τρανσφορmαο δε χοορδεναδασ ε σιστεmασ γεογρ〈φιχοσ; 13. Νο⌡εσ δε δεσενηο εm mειο 
ελετρνιχο, ΑυτοΧΑD. 

Χ) Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕDΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ 

1. Παδρονιζαο δο δεσενηο ε νορmασ τχνιχασ ϖιγεντεσ − τιποσ, φορmατοσ, διmενσ⌡εσ ε δοβραδυρασ δε παπελ; λινηασ υτιλιζαδασ νο 
δεσενηο τχνιχο (ΝΒΡ 6492/94, ΝΒΡ 8196/99, ΝΒΡ 8403/84, ΝΒΡ 10068/87, ΝΒΡ 13142/99). 2. Εσχαλασ; προϕετο αρθυιτετνιχο 
χονϖεν⌡εσ γρ〈φιχασ, (ρεπρεσενταο δε mατεριαισ, ελεmεντοσ χονστρυτιϖοσ, εθυιπαmεντοσ, mοβιλι〈ριο); δεσενηο δε: πλαντα δε 
σιτυαο, πλαντα βαιξα, χορτεσ, φαχηαδασ, πλαντα δε χοβερτυρα; δεταληεσ; χονταγεm; εσθυαδριασ (τιποσ ε δεταληαmεντο);εσχαδασ ε 
ραmπασ (τιποσ, ελεmεντοσ, χ〈λχυλο, δεσενηο);χοβερτυρασ (τιποσ, ελεmεντοσ ε δεταληαmεντο); αχεσσιβιλιδαδε (ΝΒΡ 9050/2004). 3. 
Dεσενηο δε προϕετο δε ρεφορmα − χονϖεν⌡εσ. 4. Προϕετο ε εξεχυο δε ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ − ινσταλα⌡εσ ελτριχασ, ηιδρ〈υλιχασ, 
σανιτ〈ριασ, τελεφονια, γ〈σ, mεχνιχασ, αρ−χονδιχιοναδο. Εστρυτυρασ− δεσενηο δε εστρυτυρασ εm χονχρετο αρmαδο ε mετ〈λιχασ (πλαντασ 
δε φορmασ ε αρmαο). 5. ςοχαβυλ〈ριο τχνιχο − σιγνιφιχαδο δοσ τερmοσ υσαδοσ εm αρθυιτετυρα ε χονστρυο. 5. Τεχνολογια δασ 
χονστρυ⌡εσ. 6. Ματεριαισ δε χονστρυο. 7. Τοπογραφια. 8. Οραmεντο δε οβρασ: εστιmατιϖο δεταληαδο (λεϖανταmεντο δε 
θυαντιτατιϖοσ, πλανιληασ, χοmποσι⌡εσ δε χυστοσ, χρονογραmα φσιχο−φινανχειρο). 9. Προγραmα Μιχροσοφτ Εξχελ νο υσο δε Πλανιληασ 
Οραmεντ〈ριασ. 10. Dεσενηο εm ΑΥΤΟΧΑD: mενυσ, χοmανδοσ, απλιχα⌡εσ. 

D) Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 

1. ⊃τιχα προφισσιοναλ: χ⌠διγο δε τιχα δε ενφερmαγεm; 2. Λει Φεδεραλ ν≡ 7.498/1986 − Λει δο εξερχχιο προφισσιοναλ. 3. Τραβαληο εm 
εθυιπε. 4. Φυνδαmεντοσ δε ενφερmαγεm. 5. Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm εm: χλνιχα mδιχα, χλνιχα χιρργιχα, δοενασ χρνιχασ 
δεγενερατιϖασ ε δοενασ τρανσmισσϖεισ, σαδε mενταλ. 6. Σαδε δο ιδοσο ε Σαδε δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε. 7. Προχεδιmεντοσ 
τχνιχοσ δε ενφερmαγεm: ενφερmαγεm να αδmινιστραο δε mεδιχαmεντοσ, τχνιχασ β〈σιχασ δε ενφερmαγεm. 8. Προγραmα ναχιοναλ 
δε ιmυνιζαο ε Χαλενδ〈ριο δε ϖαχιναο. 9. Ασσιστνχια δε Ενφερmαγεm εm Πριmειροσ Σοχορροσ. 10. Ενφερmαγεm εm Σαδε Πβλιχα: 
σανεαmεντο δο mειο αmβιεντε; ιmυνιζα⌡εσ; δοενασ δε νοτιφιχαο χοmπυλσ⌠ρια. 11. Ενφερmαγεm εm σαδε δο τραβαληαδορ, 
ενφοθυε να Προmοο ε Πρεϖενο εm Σαδε. 12. Απλιχαο δε mεδιδασ δε βιοσσεγυρανα. 13. Μεδιδασ δε χοντρολε δε ινφεχο, 
εστεριλιζαο ε δεσινφεχο; χλασσιφιχαο δε αρτιγοσ ε συπερφχιεσ απλιχανδο χονηεχιmεντοσ δε δεσινφεχο, λιmπεζα, πρεπαρο ε 
εστεριλιζαο δε mατεριαλ, πρεχαυ⌡εσ−παδρο. 14. Ατυαο νοσ προγραmασ δο Μινιστριο δα Σαδε (ιmυνιζα⌡εσ, mυληερ, χριανα, 
φαmλια, δοεντεσ χρνιχοσ δεγενερατιϖοσ, ιδοσοσ, ϖιγιλνχια επιδεmιολ⌠γιχα ε σανιτ〈ρια). 15. Ατυαο εm γρυποσ πορ πατολογιασ. 16. 
Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε ε α Λει Οργνιχα δα Σαδε (Λει ν≡ 8.080/1990): Dισποσιο γεραισ, οβϕετιϖοσ ε 
ατριβυι⌡εσ, οργανιζαο, πρινχπιοσ, διρετριζεσ, δα οργανιζαο, δα διρεο ε δα γεστο, χοmπετνχια ε ατριβυι⌡εσ. 

3. ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

3.1. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 

Α) Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ:  

1. Ελεmεντοσ δε χονστρυο δο τεξτο ε σευ σεντιδο: γνερο δο τεξτο (λιτερ〈ριο ε νο λιτερ〈ριο, ναρρατιϖο, δεσχριτιϖο ε αργυmεντατιϖο); 
ιντερπρεταο ε οργανιζαο ιντερνασ; 2. Σεmντιχα: σεντιδο ε εmπρεγο δοσ ϖοχ〈βυλοσ; χαmποσ σεmντιχοσ; εmπρεγο δε τεmποσ ε 
mοδοσ δοσ ϖερβοσ εm πορτυγυσ; 3. Μορφολογια: ρεχονηεχιmεντο, εmπρεγο ε σεντιδο δασ χλασσεσ γραmατιχαισ; προχεσσοσ δε 
φορmαο δε παλαϖρασ; mεχανισmοσ δε φλεξο δοσ νοmεσ ε ϖερβοσ; 4. Σινταξε: φρασε, οραο ε περοδο; τερmοσ δα οραο; προχεσσοσ 
δε χοορδεναο ε συβορδιναο; χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; τρανσιτιϖιδαδε ε ρεγνχια δε νοmεσ ε ϖερβοσ; παδρ⌡εσ γεραισ δε 
χολοχαο προνοmιναλ νο πορτυγυσ; mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ; 5. Ορτογραφια; 6. Αχεντυαο γρ〈φιχα; 7. Εmπρεγο δο σιναλ 
ινδιχατιϖο δε χρασε; 8. Ποντυαο; 9. Εστιλστιχα: φιγυρασ δε λινγυαγεm; 10. Ρεεσχριτυρα δε φρασεσ: συβστιτυιο, δεσλοχαmεντο, 
παραλελισmο; 11. ςαριαο λινγυστιχα: νορmα χυλτα.  
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Β) ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ:  

1. Εστρυτυρα λ⌠γιχα δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ εντρε πεσσοασ, λυγαρεσ, οβϕετοσ ου εϖεντοσ φιχτχιοσ; δεδυο δε νοϖασ ινφορmα⌡εσ δασ 
ρελα⌡εσ φορνεχιδασ ε αϖαλιαο δασ χονδι⌡εσ υσαδασ παρα εσταβελεχερ α εστρυτυρα δαθυελασ ρελα⌡εσ; 2. Χοmπρεενσο ε αν〈λισε δα 
λ⌠γιχα δε υmα σιτυαο, υτιλιζανδο ασ φυν⌡εσ ιντελεχτυαισ: ραχιοχνιο ϖερβαλ, ραχιοχνιο mατεm〈τιχο, ραχιοχνιο σεθυενχιαλ, οριενταο 
εσπαχιαλ ε τεmποραλ, φορmαο δε χονχειτοσ, δισχριmιναο δε ελεmεντοσ; 3. Οπερα⌡εσ χοm χονϕυντοσ; 4. Ραχιοχνιο λ⌠γιχο 
ενϖολϖενδο προβλεmασ αριτmτιχοσ, γεοmτριχοσ ε mατριχιαισ.  

 

 

Χ) ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ  

1. Ο Βρασιλ ε ο mυνδο: νο⌡εσ γεραισ σοβρε α εχονοmια, α πολτιχα ε ασ ρελα⌡εσ εξτεριορεσ; 2. Α θυεστο αmβιενταλ: δεσενϖολϖιmεντο 
συστεντ〈ϖελ ε ρεσπονσαβιλιδαδε σοχιοαmβιενταλ. Dεσχοβερτασ ε ινοϖα⌡εσ χιεντφιχασ ε σευσ ιmπαχτοσ να σοχιεδαδε χοντεmπορνεα; 
3. Σοχιεδαδε βρασιλειρα: φορmαο, εστρυτυρα ε οργανιζαο; ποβρεζα ε εξχλυσο σοχιαλ; πρεχονχειτο ε δισχριmιναο; 4. Χυλτυρα 
βρασιλειρα: αρτεσ, αρθυιτετυρα, χινεmα, τελεϖισο, mσιχα ε τεατρο. Πανοραmα δα εχονοmια βρασιλειρα; 5. Ο Εσταδο δα Βαηια: ασπεχτοσ 
φισιογρ〈φιχοσ; νο⌡εσ γεραισ σοβρε α ϖιδα εχονmιχα, σοχιαλ, πολτιχα ε τεχνολ⌠γιχα; ρεχυρσοσ ηδριχοσ ε ρεσπονσαβιλιδαδε 
σοχιοαmβιενταλ; 6. Α ρεαλιδαδε τνιχα, σοχιαλ, ηιστ⌠ριχα, γεογρ〈φιχα, χυλτυραλ, πολτιχα ε εχονmιχα δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 

D) ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΑ 

1. Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ δε 1988: δοσ πρινχπιοσ φυνδαmενταισ に Αρτ. 1≡ αο Αρτ. 4≡; δοσ Dιρειτοσ ε γαραντιασ 
Φυνδαmενταισ に Αρτ. 5≡ αο Αρτ. 17; δα Αδmινιστραο Πβλιχα に Αρτ. 37 αο Αρτ. 41; 2. Ρεγιmε ϑυρδιχο ∨νιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο/ΒΑ (Εστατυτο δο Σερϖιδορ Πβλιχο Χιϖισ δε Πορτο Σεγυρο, Λει Μυνιχιπαλ 1.459/2018 − ρεγιmε εστατυτ〈ριο, 
ρεγιmε δισχιπλιναρ ε εστ〈γιο προβατ⌠ριο. Dεϖερεσ ε προιβι⌡εσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ δα Αδmινιστραο Μυνιχιπαλ; 3. Λει Οργνιχα δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 

3.2. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

Α) ΑΡΘΥΙΤΕΤΟ 

1. Νο⌡εσ δε τοπογραφια; 2. Λεϖανταmεντο αρθυιτετνιχο ε υρβανστιχο; 3. Λοχαο δε οβρασ; 4. Dαδοσ γεοχλιm〈τιχοσ ε αmβιενταισ; 5. 

Λεγισλαο αρθυιτετνιχα ε υρβανστιχα; 6. Ινσταλα⌡εσ δε οβρασ ε χονστρυ⌡εσ αυξιλιαρεσ; 7. Σερϖιοσ πρελιmιναρεσ; 8. Χαντειρο δε 

οβρασ; 9. Μαρχαο δε οβρασ; 10. Μοϖιmεντοσ δε τερρα; 11. Εσχοραmεντοσ; 12. Προϕετο δε Αρθυιτετυρα: φασεσ ε εταπασ δε 

δεσενϖολϖιmεντο δο προϕετο; 13. Αν〈λισε ε εσχοληα δο στιο; 14. Αδεθυαο δο εδιφχιο ◊σ χαραχτερστιχασ γεοχλιm〈τιχασ δο στιο ε δο 

εντορνο υρβανο; 15. Σιστεmασ χονστρυτιϖοσ; 16. Εσπεχιφιχαο δε mατεριαισ ε αχαβαmεντοσ; 17. Σιστεmασ πρεδιαισ δε ρεδεσ; 18. 

Αχεσσιβιλιδαδε παρα πορταδορεσ δε δεφιχινχιασ φσιχασ; 19. Προϕετο υρβανστιχο: δεσενηο υρβανο; mορφολογια υρβανα: αν〈λισε ϖισυαλ; 

ρεδεσ δε ινφραεστρυτυρα υρβανα: χιρχυλαο ϖι〈ρια, εσπαοσ λιϖρεσ ε περχυρσοσ δε πεδεστρεσ; ρενοϖαο ε πρεσερϖαο υρβανα; 20. 

Μειο αmβιεντε; 21. Προϕετο παισαγστιχο: αρβοριζαο υρβανα, εθυιπαmεντοσ ε mοβιλι〈ριο υρβανοσ; 22. Προϕετοσ δε ρεφορmα, 

ρεϖιταλιζαο ε ρεσταυραο δε εδιφχιοσ; 23. Φισχαλιζαο ε γερενχιαmεντο: αχοmπανηαmεντο, χοορδεναο ε συπερϖισο δε οβρασ; 

24. Αχειταο δοσ σερϖιοσ; 25. Αδmινιστραο δε χοντρατοσ δε εξεχυο δε προϕετοσ ε οβρασ; 26. Χαδερνο δε ενχαργοσ; 27. 

Ατιϖιδαδεσ ε σερϖιοσ αδιχιοναισ; 28. Εστιmατιϖασ δε χυστοσ: οραmεντοσ, λαυδοσ ε παρεχερεσ τχνιχοσ; 29. Ηιστ⌠ρια δα Αρθυιτετυρα; 30. 

Νο⌡εσ δε χοmπυταο γρ〈φιχα: ΑυτοΧΑD; 

Β) ΑΡΘΥΙςΙΣΤΑ 

1. Φυνδαmεντοσ αρθυιϖστιχοσ; 2. Τερmινολογια αρθυιϖστιχα; 3. Χιχλο ϖιταλ δοσ δοχυmεντοσ; 4. Τεορια δασ τρσ ιδαδεσ. Νατυρεζα, 

εσπχιε, τιπολογια ε συπορτε φσιχο; 5. Αρρανϕο ε δεσχριο δε δοχυmεντοσ: πρινχπιοσ ε ρεγρασ (ΙΣΑD−Γ, ΙΣΑΑΡ−ΧΠΦ); 6. Αρθυιϖοσ ε 

σοχιεδαδε, αρθυιϖοσ ε mεm⌠ρια, αρθυιϖοσ ε πατριmνιο χυλτυραλ; 7. Γεστο δε δοχυmεντοσ: προτοχολο ε ρεχεβιmεντο; χλασσιφιχαο; 

ρεγιστρο; τραmιταο ε εξπεδιο δε δοχυmεντοσ; 8. Προδυο, υτιλιζαο ε δεστιναο δε δοχυmεντοσ; 9. Χ⌠διγοσ ε πλανοσ δε 

χλασσιφιχαο δε δοχυmεντοσ ε ταβελασ δε τεmποραλιδαδε ε δεστιναο δε δοχυmεντοσ; 10. Σιστεmασ ε mτοδοσ δε αρθυιϖαmεντο; 

11. Ιδεντιφιχαο ε τραταmεντο δε αρθυιϖοσ εm διφερεντεσ συπορτεσ; 12. Γερενχιαmεντο δα ινφορmαο αρθυιϖστιχα, γερενχιαmεντο 

αρθυιϖστιχο δε δοχυmεντοσ ελετρνιχοσ, γεστο ελετρνιχα δε δοχυmεντοσ; 13. Χονσερϖαο, ρεσταυραο, διγιταλιζαο ε 

mιχροφιλmαγεm; 14. Πολτιχασ, σιστεmασ ε ρεδεσ δε αρθυιϖο; 15. Πολτιχα ε λεγισλαο δε αχεσσο ε πρεσερϖαο δε δοχυmεντοσ; 16. 

Χονστιτυιο Βρασιλειρα: διρειτο ◊ ινφορmαο, ◊ γεστο ε ◊ πρεσερϖαο δο πατριmνιο χυλτυραλ; 17. Λει δε αχεσσο ◊ ινφορmαο: Λει 

Φεδεραλ ν≡ 12.527/2011; 18. Ρεσολυ⌡εσ δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε Αρθυιϖοσ (ΧΟΝΑΡΘ). 

Χ) ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ 

1. Ο Σερϖιο Σοχιαλ να Ασσιστνχια Σοχιαλ: τραϕετ⌠ρια ηιστ⌠ριχα, α⌡εσ προφισσιοναισ: σοχιαλιζαο δασ ινφορmα⌡εσ, φορταλεχιmεντο δο 

χολετιϖο; 2. Ινστρυmεντοσ τχνιχοσ: πεσθυισα σοχιαλ, παρεχερ σοχιαλ, ρεχυρσοσ mατεριαισ; 3. Χοντριβυι⌡εσ τε⌠ριχο−πρ〈τιχασ παρα ο 

απερφειοαmεντο δα πολτιχα πρεϖιδενχι〈ρια ε δε ασσιστνχια σοχιαλ. 3. Αϖαλιαο δε πολτιχασ, προγραmασ ε προϕετοσ σοχιαισ; 4 

Παρτιχιπαο ε χοντρολε σοχιαλ; 5. Α θυεστο σοχιαλ ε συασ mανιφεστα⌡εσ να ατυαλιδαδε: mοϖιmεντοσ σοχιαισ χοντεmπορνεοσ. 
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Ποβρεζα, δεσιγυαλδαδε, εξχλυσο, ϖυλνεραβιλιδαδε ε ρισχο σοχιαλ; 6. Α Προφισσο δε Ασσιστεντε Σοχιαλ; 7. Χ⌠διγο δε ⊃τιχα; 8. Πολτιχα 

Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια Σοχιαλ. Σιστεmα ∨νιχο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ に ΣΥΑΣ; 9. Φυνδο Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια Σοχιαλ (ΦΝΑΣ); 10. Λει 

Οργνιχα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ に ΛΟΑΣ; 11. Νορmα Οπεραχιοναλ Β〈σιχα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ に ΝΟΒ/ΣΥΑΣ; 12. Γεστο δο ΣΥΑΣ: Γεστο 

χοmπαρτιληαδα; αποιο τχνιχο; 13. ςιγιλνχια Σοχιοασσιστενχιαλ; 14. Υνιδαδεσ δε Ατενδιmεντο; 15. Βενεφχιοσ ασσιστενχιαισ; 16. 

Σερϖιοσ ε Προγραmασ; 17. Χαδαστρο ∨νιχο; 18. Βολσα Φαmλια; 19. Προτεο ε Ατενο Ιντεγραλ ◊ Φαmλια (ΠΑΙΦ); 20. Προτεο ε 

Ατενδιmεντο Εσπεχιαλιζαδο α Φαmλιασ ε Ινδιϖδυοσ (ΠΑΕΦΙ); 21. Ποπυλαο εm σιτυαο δε Ρυα; 22. Ρεφυγιαδοσ: 22.1. Λει 9.474/97; 

22.2. Λει ν≡ 13.445/2017; 22.3. Αλτο Χοmισσαριαδο δασ Να⌡εσ Υνιδασ παρα Ρεφυγιαδοσ (ΑΧΝΥΡ). 23. Σερϖιο δε Χονϖιϖνχια ε 

Φορταλεχιmεντο δε ςνχυλοσ (ΣΧςΦ); 24. Εθυιπεσ ςολαντεσ; 25. Αβορδαγεm Σοχιαλ; 26. Σερϖιο δε Προτεο Σοχιαλ Εσπεχιαλ παρα Πεσσοασ 

χοm Dεφιχινχια, Ιδοσασ ε συασ Φαmλιασ; 27. Σερϖιοσ δε Αχοληιmεντο; 28. Μεδιδασ Σοχιοεδυχατιϖασ; 29. Σιτυα⌡εσ δε Χαλαmιδαδε 

Πβλιχα. Βενεφχιο δε Πρεσταο Χοντινυαδα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ (ΒΠΧ); 30. ΒΠΧ να Εσχολα; 31. ΒΠΧ Τραβαληο; 32. Βενεφχιοσ 

Εϖεντυαισ; 33. Ρενδα Μενσαλ ςιταλχια; 34. Χαρτειρα δο Ιδοσο; 35. Σεγυρανα Αλιmενταρ; 36. Προγραmα Ναχιοναλ δε Προmοο δο 

Αχεσσο αο Μυνδο δο Τραβαληο (ΑΧΕΣΣΥΑΣ Τραβαληο); 37. Προγραmα δε Ερραδιχαο δο Τραβαληο Ινφαντιλ に ΠΕΤΙ; 38. ΧΡΑΣ に Χεντρο δε 

Ρεφερνχια δε Ασσιστνχια Σοχιαλ; 39. ΧΡΕΑΣ に Χεντρο δε Ρεφερνχια Εσπεχιαλιζαδο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ; 40. Χεντρο ΠΟΠ に Χεντροσ δε 

Ρεφερνχια Εσπεχιαλιζαδοσ παρα Ποπυλαο εm Σιτυαο δε Ρυα; 41. Χεντρο Dια δε Ρεφερνχια παρα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια ε συασ 

Φαmλιασ; 42. Υνιδαδεσ δε Αχοληιmεντο に Χασα Λαρ, Αλβεργυε, Αβριγο Ινστιτυχιοναλ, Ρεπβλιχα, Ρεσιδνχια Ινχλυσιϖα, Χασα δε Πασσαγεm; 

43. Σερϖιο δε Προτεο Σοχιαλ α Χριανασ ε Αδολεσχεντεσ ςτιmασ δε ςιολνχια, Αβυσο ε Εξπλοραο Σεξυαλ ε συασ φαmλιασ; 44. Σερϖιο 

δε Προτεο Σοχιαλ αοσ αδολεσχεντεσ εm χυmπριmεντο δε mεδιδασ σοχιοεδυχατιϖασ; 45. Ρεσιδνχιασ Ινχλυσιϖασ; 46. Πλανο Ναχιοναλ 

δοσ Dιρειτοσ δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια − ςιϖερ σεm Λιmιτε; 47. Λει Φεδεραλ 8.662/93 ε συασ ατυαλιζα⌡εσ − Dισπ⌡ε σοβρε α προφισσο δε 

Ασσιστεντε Σοχιαλ ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ; 48. Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δο Ασσιστεντε Σοχιαλ; 49. Ρεσολυο Ν≡ 145/2004 に Απροϖα α Πολτιχα 

Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια Σοχιαλ; 50. Λει Φεδεραλ 8.742/1993 ε συασ ατυαλιζα⌡εσ に Dισπ⌡ε σοβρε α οργανιζαο δα Ασσιστνχια Σοχιαλ; 51. 

Dεχρετο Φεδεραλ 7.788/2012 に Ρεγυλαmεντα ο Φυνδο Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια Σοχιαλ; 52. Ρεσολυο 33/2012 − Νορmα Οπεραχιοναλ 

Β〈σιχα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ に ΝΟΒ/ΣΥΑΣ; 53. Dεχρετο Φεδεραλ 6.214/2007 に Ρεγυλαmεντα ο βενεφχιο δε πρεσταο χοντινυαδα δα 

ασσιστνχια σοχιαλ δεϖιδο ◊ πεσσοα χοm δεφιχινχια ε αο ιδοσο; 54. Λει Φεδεραλ ν≡ 10.741/2003 ε συασ ατυαλιζα⌡εσ − Dισπ⌡ε σοβρε ο 

Εστατυτο δο Ιδοσο ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ; 55. Λει Φεδεραλ 10.836/2004 ε συασ ατυαλιζα⌡εσ − Χρια ο Προγραmα Βολσα Φαmλια ε δ〈 

ουτρασ προϖιδνχιασ; 56. Dεχρετο Φεδεραλ 5.209/2004 に Ρεγυλαmεντα ο Προγραmα Βολσα Φαmλια; 57. Λει Φεδεραλ 11.692/2008 ε συασ 

ατυαλιζα⌡εσ に Dισπ⌡ε σοβρε ο Προγραmα Ναχιοναλ δε Ινχλυσο δε ϑοϖενσ に Προϕοϖεm; 58. Λει Φεδεραλ 8.069/1990 ε συασ ατυαλιζα⌡εσ − 

Dισπ⌡ε σοβρε ο Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ. 

D) ΒΙΛΟΓΟ 

1. Βοτνιχα: Μορφολογια. Σιστεm〈τιχα. Εστ〈γιοσ Συχεσσιοναισ δε ςεγεταο. Ιδεντιφιχαο δασ εσπχιεσ ραρασ, ενδmιχασ, αmεααδασ 

δε εξτινο ε ιmυνεσ αο χορτε. Αρβοριζαο Υρβανα. Μανεϕο δε Φλορα. 2. Φαυνα: Ανιmαισ ινϖερτεβραδοσ ε ϖερτεβραδοσ. Ιδεντιφιχαο 

δασ εσπχιεσ αmεααδασ δε εξτινο, χριτιχαmεντε εm περιγο, εm περιγο ου ϖυλνερ〈ϖεισ. Φαυνα Υρβανα δε Ιντερεσσε εm Σαδε 

Πβλιχα. Μανεϕο δε Φαυνα. 3. Εχολογια: Εχολογια ε Συστενταβιλιδαδε. Βιοδιϖερσιδαδε. Ρεχυρσοσ ε Θυαλιδαδε Αmβιενταλ. Πολυιο δο αρ, 

〈γυα ε σολο. 4. Γεστο Αmβιενταλ: 〈ρεασ υρβανασ. Γερενχιαmεντο δε ρισχοσ. Πολυιο αmβιενταλ ε θυαλιδαδε αmβιενταλ. 5. Εσπχιεσ δε 

ιmπορτνχια σανιτ〈ρια: προτοζο〈ριοσ, βαχτριασ ε ϖρυσ. 6. Ρεχυρσοσ Ηδριχοσ. 7. Γεστο δε Ρεχυρσοσ Νατυραισ. ℑρεασ δε Προτεο 

Περmανεντε. Υνιδαδεσ δε Χονσερϖαο. 8. Γεστο δε Ρεσδυοσ σ⌠λιδοσ περιγοσοσ ε χοντρολε δε εmισσ⌡εσ γασοσασ. 9. Ρεχυπεραο δε 

ℑρεασ Dεγραδαδασ. 10.Αϖαλιαο δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ: Εστυδο δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ ε Ρελατ⌠ριο δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ. 

11.Εδυχαο Αmβιενταλ ε Dεσενϖολϖιmεντο Συστεντ〈ϖελ. 12.Λεγισλαο Αmβιενταλ; 13. Χ⌠διγο Μυνιχιπαλ δε Μειο Αmβιεντε に Λει ν≡ 

619/2005. 

Ε) ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ 

1. Ιντροδυο ◊ ενφερmαγεm: φυνδαmεντοσ δε ενφερmαγεm; 2. Εξερχχιο δε ενφερmαγεm: χ⌠διγο δε τιχα δοσ προφισσιοναισ δε 

ενφερmαγεm; 3. Λεγισλαο προφισσιοναλ に ΧΟΡΕΝ; 4. Προγραmα Ναχιοναλ δε Ιmυνιζαο: χονσιδερα⌡εσ γεραισ; 5. Χαλενδ〈ριο δε 

ςαχιναο; 6. ςαχιναο χοντρα ασ δοενασ ιmυνοπρεϖενϖεισ; 7. Χαδεια δε φριο; 8. Μειοσ δε δεσινφεχο ε εστεριλιζαο; 9. 

Αδmινιστραο απλιχαδα ◊ ενφερmαγεm: αδmινιστραο εm ενφερmαγεm; 10. Συπερϖισο εm ενφερmαγεm; 11. Ενφερmαγεm εm 

προντο−σοχορρο: χονσιδερα⌡εσ γεραισ σοβρε προντο ατενδιmεντο: α) δεφινιο δε υργνχια ε εmεργνχια; β) πριοριδαδε νο 

τραταmεντο; χ) πρινχπιοσ παρα υm ατενδιmεντο δε υργνχια ε εmεργνχια. Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm νασ υργνχιασ: α) δο απαρεληο 

ρεσπιρατ⌠ριο; β) δο απαρεληο διγεστιϖο; χ) δο απαρεληο χαρδιοϖασχυλαρ; δ) δο απαρεληο λοχοmοτορ ε εσθυελτιχο; ε) δο σιστεmα νερϖοσο; 

φ) γινεχολ⌠γιχασ ε οβσττριχασ; γ) δοσ διστρβιοσ ηιδροελετρολτιχοσ ε mεταβ⌠λιχοσ; η) πσιθυι〈τριχασ; ι) δο απαρεληο υριν〈ριο; 12. Ατενο 

β〈σιχα ◊ σαδε. 13. Ατενο ◊ χριανα (χρεσχιmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο, αλειταmεντο mατερνο, αλιmενταο, δοενασ διαρρειχασ ε 

δοενασ ρεσπιρατ⌠ριασ); 14. Ατενο ◊ σαδε δα mυληερ (πρ−ναταλ, παρτο, πυερπριο, πρεϖενο δο χνχερ γινεχολ⌠γιχο, χολετα δε 

Παπανιχολαυ, αυτοεξαmε δασ mαmασ. πλανεϕαmεντο φαmιλιαρ); 15. Ατενο ◊ σαδε δο αδυλτο (ηιπερτενσο αρτεριαλ ε διαβετεσ mελιτο); 

16. Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm νο Προγραmα δε Πρεϖενο δο Χνχερ χερϖιχουτερινο ε δε mαmα; 17. Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm εm 

θυειmαδυρασ; 18. Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm εm ιντοξιχα⌡εσ εξ⌠γενασ (αλιmενταρεσ, mεδιχαmεντοσασ, ενϖενεναmεντοσ); 19. 

Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm εm πιχαδασ δε ινσετοσ, ανιmαισ πεονηεντοσ ε mορδεδυρασ δε ανιmαισ (σοροσ ε ϖαχινασ); 20. Ασσιστνχια 

δε παχιεντεσ: ποσιχιοναmεντο ε mοβιλιζαο; 21. Οργανιζαο ε Γεστο δοσ Σερϖιοσ δε Σαδε; 22. Σιστεmατιζαο δα ασσιστνχια δε 
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ενφερmαγεm; 23. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυmανιζαο (ΠΝΗ); 24. Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε: χονχειτοσ, φυνδαmενταο λεγαλ, διρετριζεσ ε 

πρινχπιοσ, παρτιχιπαο ποπυλαρ ε χοντρολε σοχιαλ; 25. Dιαγν⌠στιχο δε Σαδε να Χοmυνιδαδε; 26. Πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, διρεο, 

χοντρολε ε αϖαλιαο; 27. Ινδιχαδορεσ δε Σαδε; 28. Α ιντεγραλιδαδε δα ατενο εm Σαδε; 29. Σαδε δα Φαmλια ε ατενδιmεντο 

δοmιχιλιαρ; 30. Οργανιζαο σοχιαλ ε χοmυνιτ〈ρια νο χαmπο δα Σαδε Χολετιϖα; 31. ςιγιλνχια εm Σαδε; 32. Εθυιπε δε Σαδε; 33. 

Εδυχαο παρα α Σαδε; 34. Ο τραβαληο χοm γρυποσ; 35. Πολτιχασ ε Πρ〈τιχασ εm Σαδε Χολετιϖα; 36. Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ σοβρε ο 

Προγραmα δε Σαδε δα Φαmλια; 37. Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ σοβρε ο Προγραmα δε Αγεντεσ Χοmυνιτ〈ριοσ δε Σαδε. 38. Ηυmανιζαο ε 

Σαδε. 

Φ) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ DΕ ΠΕΣΧΑ 

1. Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δα συστενταβιλιδαδε να πεσχα ε να αθυιχυλτυρα − πειξεσ, χαmαρ⌡εσ, οστρα ε mεξιληο − (λεγισλαο αmβιενταλ 

ρελαχιοναδα χοm πεσχα ε αθυιχυλτυρα, νο⌡εσ σοβρε ζονεαmεντο, νο⌡εσ σοβρε Χοοπερατιϖισmο, χολνιασ δε πεσχα, σινδιχατο, 

τραβαληο παρτιχιπατιϖο, ετχ); 2. Ελαβοραο δε προϕετοσ να 〈ρεα δε πεσχα ε αθυιχυλτυρα (πρινχπιοσ παρα α ϖιαβιλιδαδε τχνιχα, 

εχονmιχα, αmβιενταλ ε σοχιαλ); 3. Ιmπλανταο ε εξεχυο δε προϕετοσ να 〈ρεα δε αθυιχυλτυρα χοντινενταλ (λιmνολογια, mανεϕο 

νυτριχιοναλ ε σανιτ〈ριο, εσπχιεσ mαισ χυλτιϖαδασ, χ〈λχυλο δε βιοmασσα χρτιχα ε εχονmιχα, αχοmπανηαmεντο δε χυλτιϖο, πισχιχυλτυρα 

εm τανθυε−ρεδε ε ϖιϖειρο); 4. Ιmπλανταο ε εξεχυο δε προϕετοσ να 〈ρεα δε πεσχα (χυβαγεm δε εmβαρχα⌡εσ ε προπυλσο 

αδεθυαδα, διϖερσασ αρτεσ δε πεσχα ε εmβαρχα⌡εσ, λοχαλιζαο δε χαρδυmεσ, δινmιχα ποπυλαχιοναλ δα ιχτιοφαυνα, χοντρολε δε 

δεσεmβαρθυε); 5. Προχεσσαmεντο, ηιγιενε ε mανιπυλαο δο πεσχαδο (χονσερϖαο δο πεσχαδο νο γελο, σαλγα, φιλεταγεm, βοασ 

πρ〈τιχασ δε χονσερϖαο, τρανσπορτε, προπριεδαδεσ οργανολπτιχασ, ετχ.); 6. Νο⌡εσ δε Γεστο δο Αγρονεγ⌠χιο, δα αδmινιστραο 

ρυραλ ε ασπεχτοσ ρεχεντεσ δο δεσεmπενηο δα πεσχα/αθυιχυλτυρα; 7. Νο⌡εσ Γεραισ δε Dεσενϖολϖιmεντο Συστεντ〈ϖελ ε Γεστο Σ⌠χιο−

Αmβιενταλ; 8. Νο⌡εσ Γεραισ δε Πολτιχασ Πβλιχασ παρα Αγριχυλτυρα Φαmιλιαρ; Πολτιχασ Αγρ〈ριασ ε α Ρεφορmα Αγρ〈ρια νο Βρασιλ; 9. 

Φορmασ δε Οργανιζαο δα Προδυο; Γεραο δε Εmπρεγο ε Ρενδα. 

Γ) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΓΡΙΜΕΝΣΟΡ 

1. Dεσενηο: Ρεπρεσεντα⌡εσ δε φορmα ε διmενσο. Χονϖεν⌡εσ ε νορmαλιζαο. Υτιλιζαο δε ελεmεντοσ γρ〈φιχοσ να ιντερπρεταο ε 

σολυο δε προβλεmασ; 2. Γεοπροχεσσαmεντο; 3. Σενσοριαmεντο ρεmοτο: δεφινι⌡εσ; εσπεχτρο ελετροmαγντιχο; ρεσολυο εσπαχιαλ, 

εσπεχτραλ, ραδιοmτριχα ε τεmποραλ; σιστεmασ σενσορεσ; χλασσιφιχαο; γεραο δε mοδελοσ διγιταισ δε ελεϖαο, ορτορρετιφιχαο, φυσο 

ε ιντερπρεταο; Αποιο δε Χαmπο; 4. Αεροφοτογραmετρια: δεφινι⌡εσ; εστερεοσχοπια; παραλαξε; ποντοσ δε αποιο; αεροτριανγυλαο; 

ρεστιτυιο φοτογραmτριχα; ορτορρετιφιχαο; φοτοιντερπρεταο; 5. Γεοδσια γεοmτριχα: χονχειτοσ φυνδαmενταισ; σιστεmα δε τεmπο; 

Σιστεmασ Γεοδσιχοσ δε Ρεφερνχια; τρανσφορmαο εντρε ρεφερενχιαισ τερρεστρεσ ε ατυαλιζαο δε χοορδεναδασ; Σιστεmα Γεοδσιχο 

Βρασιλειρο; τρανσφορmαο ε ατυαλιζαο δε χοορδεναδασ νο Σιστεmα Γεοδσιχο Βρασιλειρο; 6. Γεοδσια φσιχα: ιντροδυο ◊ τεορια δο 

ποτενχιαλ に απλιχαο γεοδσιχα; γεοποτενχιαλ; γεοιδε; αλτιτυδε; mοδελο γεοιδαλ βρασιλειρο; 7. Γεοδσια χελεστε: σιστεmα δε 

ποσιχιοναmεντο πορ σατλιτεσ; χοορδεναδασ δοσ σατλιτεσ ΓΝΣΣ; mενσαγενσ δε ναϖεγαο; εφεmριδεσ πρεχισασ; οβσερϖ〈ϖεισ ΓΝΣΣ に 

χαραχτερστιχασ ε ερροσ σιστεm〈τιχοσ; mτοδοσ δε ποσιχιοναmεντο; 8. Αστρονοmια δε ποσιο: Τριγονοmετρια εσφριχα; γραϖιταο 

υνιϖερσαλ; σιστεmα δε χοορδεναδασ χελεστεσ; τρανσφορmαο δε χοορδεναδασ; δετερmινα⌡εσ εξπεδιτασ; 9. Αϕυσταmεντο δε 

οβσερϖα⌡εσ: τεορια δοσ ερροσ; αϖαλιαο δασ οβσερϖα⌡εσ ε ρεσυλταδοσ に χοντρολε δε θυαλιδαδε; mτοδο δασ εθυα⌡εσ δε 

οβσερϖα⌡εσ; 10. Τοπογραφια: πλανιmετρια; αλτιmετρια; χυρϖασ δε νϖελ; δεσενηο τοπογρ〈φιχο に αναλ⌠γιχο ε διγιταλ. Οπεραο δε 

εθυιπαmεντοσ ε τραβαληο δε χαmπο εm 〈ρεασ ρυραισ ε υρβανασ; 11. Απλιχα⌡εσ: Προϕετοσ γεοmτριχοσ ε εστρυτυραισ. Σερϖιοσ δε 

τερραπλαναγεm. Χ〈λχυλοσ δε δεσενηοσ τοπογρ〈φιχοσ. Χονστρυο δε βαρραγενσ, πλανεϕαmεντο δε προϕετοσ δε ιρριγαο ε δρεναγεm 

υρβανα ε ρυραλ. Χονστρυο δε εστραδασ δε ροδαγεm. ςιγιλνχια δε τερρασ δεϖολυτα. 

Η) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΓΡΝΟΜΟ 

1. Χονηεχιmεντοσ δε Αγροεχολογια: Χονχειτοσ ε πρινχπιοσ δε αγροεχολογια; 2. Ο χονχειτο δε αγροεχοσσιστεmα: εστρυτυρα ε 

φυνχιοναmεντο; 3. Φατορεσ ασσοχιαδοσ αοσ σιστεmασ ϖεγεταισ ε ανιmαισ εm συασ ρελα⌡εσ χοm ο mειο αmβιεντε; 4. Μανεϕο εχολ⌠γιχο 

δοσ σολοσ; 5. Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δε εχολογια δα ποπυλαο ϖεγεταλ; 6. Φλυξοσ δε ενεργια ε νυτριεντεσ να αγριχυλτυρα; 7. Ιντερα⌡εσ, 

διϖερσιδαδε ε εσταβιλιδαδε εm αγροεχοσσιστεmασ. 8. Α τρανσιο δα αγριχυλτυρα χονϖενχιοναλ ◊ αγριχυλτυρα εχολ⌠γιχα. 9. Dεφεσα 

Σανιτ〈ρια ςεγεταλ: Σιντοmατολογια ε διαγνοσε. 10. Χιχλο δασ Ρελα⌡εσ πατ⌠γενο/ηοσπεδειρο. 11. Χοντρολε ε Μανεϕο δε Dοενασ. 12. 

Γρυπο δε δοενασ: Dαmπινγ−οφφ; Ποδριδ⌡εσ δε ραιζ ε χολο; Μανχηασ φολιαρεσ; Μλδιοσ ε Οδιοσ; Φερρυγενσ; Γαληασ φνγιχασ ε 

βαχτεριανασ; ςιροσεσ; Πρινχιπαισ πραγασ δε πλαντασ χυλτιϖαδασ να ρεγιο; Μτοδοσ δε χοντρολε δε πραγασ; Μανεϕο Ιντεγραδο δε Πραγασ 

(ΜΙΠ); Πραγασ δε προδυτοσ αγρχολασ αρmαζεναδοσ. 12. Προδυτοσ φιτοσσανιτ〈ριοσ: υτιλιζαο, τοξιχολογια ε λεγισλαο εσπεχφιχα. 13. 

Αγροτ⌠ξιχοσ: Χονχειτο ε χαραχτερστιχασ δοσ προδυτοσ. 14. Χλασσιφιχαο τοξιχολ⌠γιχα. 15. Προχεδιmεντοσ ε χυιδαδοσ νο ρεγιστρο, 

προδυο, εmβαλαγεm, ροτυλαγεm, χοmερχιαλιζαο ε αρmαζεναmεντο. 16. Αϖαλιαο δα περιχυλοσιδαδε αmβιενταλ. 17. Ιmπαχτο δο 

υσο δε αγροτ⌠ξιχοσ νο αmβιεντε. 18. Χοντρολε Βιολ⌠γιχο: Πρινχιπαισ αγεντεσ − γρυποσ ε χαραχτερστιχασ. 19. Μτοδοσ δε χοντρολε 

βιολ⌠γιχο. 20. Πλανεϕαmεντο ε ιmπλανταο δε προγραmασ δε χοντρολε βιολ⌠γιχο. 21. Χοντρολε δε θυαλιδαδε δε αγεντεσ δε χοντρολε 

βιολ⌠γιχο. 22. Ιmπορταο, εξπορταο ε ρεγυλαmενταο δε αγεντεσ δε χοντρολε βιολ⌠γιχο. 23. Ιρριγαο ε Dρεναγεm: Αϖαλιαο δα 

νεχεσσιδαδε δε ιρριγαο. 24. Τιποσ δε σιστεmασ δε ιρριγαο. 25. Χριτριοσ δε σελεο. 26. Εφιχινχια δοσ διφερεντεσ mτοδοσ δε 

ιρριγαο. 27. Μανεϕο δα ιρριγαο.28. Χ〈λχυλο δασ πρινχιπαισ ϖαρι〈ϖεισ εm προϕετοσ δε ιρριγαο πορ ασπερσο, συλχοσ ε ινυνδαο. 29. 
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Αϖαλιαο δα νεχεσσιδαδε δε δρεναγεm. 30. Τιποσ δε σιστεmασ δε δρεναγεm. 31. Χριτριοσ παρα διmενσιοναmεντο δε σιστεmασ δε 

δρεναγεm αγρχολα. 32. Dρεναγεm δε βαιξο χυστο (mτοδοσ αλτερνατιϖοσ). 33. Χ〈λχυλο δασ πρινχιπαισ ϖαρι〈ϖεισ εm προϕετοσ δε 

δρεναγεm συπερφιχιαλ ε συβσυπερφιχιαλ. 34. Ολεριχυλτυρα: Μανεϕο δα ιρριγαο δε ηορταλιασ. 35. Νυτριο mινεραλ δε ηορταλιασ. 36. 

Μανεϕο δε πλαντασ δανινηασ εm ηορταλιασ. 37. Μανεϕο δε πειξεσ. 38. Μανεϕο δε αϖεσ. 39. Μανεϕο δε συνοσ. 40. Μανεϕο δε βοϖινοσ 

δε χορτε. 41. Μανεϕο δε βοϖινοσ δε λειτε. 42. Μανεϕο δε οϖινοσ ε χαπρινοσ. 43. Ινσταλα⌡εσ, εθυιπαmεντοσ ε αmβινχια: Μ〈θυινασ 

ενϖολϖιδασ να προδυο ανιmαλ. 44. Dιmενσιοναmεντο δε ινσταλα⌡εσ παρα ανιmαισ. 45. Λοχαλιζαο, ινσταλα⌡εσ ε εθυιπαmεντοσ 

παρα α προδυο ανιmαλ. 46. Ηιγιενε δασ ινσταλα⌡εσ. 47. Μανεϕο δε δεϕετοσ. 48. Βεm εσταρ ανιmαλ. 

Ι) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ 

1. Εχολογια ε εχοσσιστεmασ βρασιλειροσ. 2. Χιχλοσ βιογεοθυmιχοσ. 3. Νο⌡εσ δε Μετεορολογια ε Χλιmατολογια. 4. Νο⌡εσ δε Ηιδρολογια. 

5. Νο⌡εσ δε Γεολογια ε Σολοσ. 6. Ασπεχτοσ, ιmπαχτοσ ε Ρισχοσ Αmβιενταισ. 7. Θυαλιδαδε δο αρ, πολυιο ατmοσφριχα, χοντρολε δε 

εmισσ⌡εσ. 8. Αθυεχιmεντο Γλοβαλ ε Μεχανισmοσ δε δεσενϖολϖιmεντο Λιmπο に ΜDΛ. 9. Θυαλιδαδε δα 〈γυα, πολυιο ηδριχα ε 

τεχνολογιασ δε τραταmεντο δε 〈γυασ ε εφλυεντεσ παρα δεσχαρτε ε/ου ρευσο. 10. Θυαλιδαδε δο σολο ε δα 〈γυα συβτερρνεα. 11. 

Γερενχιαmεντο ε τραταmεντο δε ρεσδυοσ σ⌠λιδοσ ε δε 〈γυα συβτερρνεα. 12. Χαραχτεριζαο ε ρεχυπεραο δε 〈ρεασ δεγραδαδασ, εm 

εσπεχιαλ δο σολο ε δα 〈γυα συβτερρνεα. 13. Σιστεmα Ναχιοναλ δο Μειο Αmβιεντε. ΣΙΣΝΑΜΑ. 14. Ρεγυλαmενταο παρα οσ Εστυδοσ δε 

Ιmπαχτο Αmβιενταλ (ΕΙΑ/ΡΙΜΑ). 15. Προχεσσο δε λιχενχιαmεντο αmβιενταλ. 16. Νο⌡εσ δε εχονοmια αmβιενταλ: Βενεφχιοσ δα πολτιχα 

αmβιενταλ. 17. Αϖαλιαο δο υσο δε ρεχυρσοσ νατυραισ. 18. Πολτιχα αmβιενταλ ε συστεντ〈ϖελ. 19. Σιστεmασ δε γεστο αmβιενταλ. 20. 

Αϖαλιαο δε δεσεmπενηο Αmβιενταλ. 21. Νο⌡εσ δε Γεστο Ιντεγραδα δε Μειο Αmβιεντε, Σαδε ε Σεγυρανα Ινδυστριαλ. 22. 

Πλανεϕαmεντο αmβιενταλ, πλανεϕαmεντο τερριτοριαλ, υρβανισmο, ϖοχαο ε υσο δο σολο. 23. Μειο αmβιεντε ε σοχιεδαδε: Νο⌡εσ δε 

Σοχιολογια ε δε Αντροπολογια. 24. Νο⌡εσ δε ϖαλοραο δο δανο αmβιενταλ. 

ϑ) ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΧΙςΙΛ 

1. Πλανεϕαmεντο δε προϕετοσ ε οβρασ: προγραmαο ε χοντρολε. 2 ςιαβιλιδαδε, πλανεϕαmεντο ε χοντρολε δασ χονστρυ⌡εσ: τχνιχο, 

φσιχο− φινανχειρο ε εχονmιχο; νορmασ τχνιχασ. 3 Αν〈λισε ε Ιντερπρεταο δε Dοχυmενταο Τχνιχα: εδιταισ, χοντρατοσ, αδιτιϖοσ 

χοντρατυαισ, χαδερνοσ δε ενχαργοσ, προϕετοσ, δι〈ριο δε οβρασ. 4 Αν〈λισε ε Χοmπατιβιλιζαο δε Προϕετοσ: εδιφιχα⌡εσ (αρθυιτετνιχοσ, 

χοmπλεmενταρεσ ε εσπεχιαισ); ροδοϖι〈ριασ (σονδαγεm, τερραπλεναγεm, παϖιmενταο, δρεναγεm, σιναλιζαο, οβρασ δε αρτε εσπεχιαισ 

ε χορρεντεσ); ηδριχασ (αβαστεχιmεντο δε 〈γυα, χολετα ε τραταmεντο δε εσγοτο, οπεραο ε mανυτενο). 5 Σεγυρανα ε ηιγιενε δο 

τραβαληο. 6. Φισχαλιζαο δε οβρασ ε σερϖιοσ; Ενσαιοσ δε ρεχεβιmεντο δα οβρα; Αχοmπανηαmεντο δα απλιχαο δε ρεχυρσοσ 

(mεδι⌡εσ, χ〈λχυλοσ δε ρεαϕυσταmεντο, mυδανα δε δατα−βασε, εmισσο δε φατυρα); Dοχυmενταο δα οβρα: δι〈ριοσ, δοχυmεντοσ δε 

λεγαλιζαο, ΑΡΤσ. Ρεχεβιmεντο (προϖισ⌠ριο ε δεφινιτιϖο). 7 Αϖαλιαο δε χυστοσ; Σιστεmα δε Χυστοσ Ροδοϖι〈ριοσ δο DΝΙΤ− ΣΙΧΡΟ; 

λεϖανταmεντο δοσ σερϖιοσ ε σευσ θυαντιτατιϖοσ; οραmεντο αναλτιχο ε σινττιχο; χοmποσιο αναλτιχα δε σερϖιοσ; χρονογραmα φσιχο 

φινανχειρο; χ〈λχυλο δο βενεφχιο ε δεσπεσασ ινδιρετασ に ΒDΙ; χ〈λχυλο δοσ ενχαργοσ σοχιαισ. 8 Λιχιταο δε οβρασ πβλιχασ: Χονχειτο, 

φιναλιδαδε, πρινχπιοσ; Οβριγατοριεδαδε; Ηιπ⌠τεσεσ δε δισπενσα, δε ινεξιγιβιλιδαδε ε δε ϖεδαο; Μοδαλιδαδεσ; Προχεδιmεντοσ; 

Ρεϖογαο ε ανυλαο; Οβϕετο δα λιχιταο, ηοmολογαο ε αδϕυδιχαο; Αχερϖο Τχνιχο; Αντεπροϕετο, Προϕετο Β〈σιχο ε Προϕετο 

Εξεχυτιϖο. 9 Χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ δε οβρασ πβλιχασ: Χονχειτο, χαραχτερστιχασ, ρεθυισιτοσ συβστανχιαισ ε φορmαισ; Πεχυλιαριδαδεσ 

ε ιντερπρεταο; Φορmαλιζαο, εξεχυο, χοντρολε, ινεξεχυο, ρεϖισο ε ρεσχισο. 10 Νο⌡εσ δε λεγισλαο αmβιενταλ; Ρεσολυο 

ΧΟΝΑΜΑ ν≡ 237/1997: λιχενχιαmεντο αmβιενταλ (λιχενα πρϖια, λιχενα δε ινσταλαο, λιχενα δε οπεραο); Ρεσολυο ΧΟΝΑΜΑ ν≡ 

001/1986, ε συασ αλτερα⌡εσ: εστυδο δε ιmπαχτο αmβιενταλ ε ρελατ⌠ριο δε ιmπαχτο αmβιενταλ; Λει ν≡ 9.605/1998, ε συασ αλτερα⌡εσ 

(χριmεσ χοντρα ο mειο αmβιεντε). 11 Λεγισλαο απλιχ〈ϖελ ◊ χοντραταο δε οβρασ ε σερϖιοσ δε ενγενηαρια. Λει ν≡ 8.666/1993, ε συασ 

αλτερα⌡εσ. Λει ν≡ 8.987/1995, ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει δε χονχεσσ⌡εσ). Λει ν≡ 11.079/2004, ε συασ αλτερα⌡εσ (Παρχεριασ πβλιχο 

πριϖαδασ). Λει ν≡ 12.462/2011, ε συασ αλτερα⌡εσ (Ρεγιmε Dιφερενχιαδο δε Χοντρατα⌡εσ Πβλιχασ). Λει ν≡ 8.987/1995, ε συασ 

αλτερα⌡εσ (ρεγιmε δε χονχεσσο ε περmισσο δα πρεσταο δε σερϖιοσ πβλιχοσ); 12. Προϕετοσ ε εσπεχιφιχα⌡εσ δε mατεριαισ ε 

σερϖιοσ δε οβρασ ε εδιφιχα⌡εσ. 13. Αν〈λισε οραmεντ〈ρια: χοmποσιο δε χυστοσ υνιτ〈ριοσ, θυαντιφιχαο δε mατεριαισ ε σερϖιοσ, 

πλανιληασ δε οραmεντο: σινττιχο ε αναλτιχο, χυρϖα ΑΒΧ: δε σερϖιοσ ε δε ινσυmοσ, χρονογραmασ φσιχο ε φσιχο−φινανχειρο, βενεφχιοσ 

ε δεσπεσασ ινδιρετασ (ΒDΙ), ενχαργοσ σοχιαισ. 14. Προγραmαο δε οβρασ. 15. Αχοmπανηαmεντο δε οβρασ: απροπριαο δε σερϖιοσ. 16. 

Χονστρυο: οργανιζαο δο χαντειρο δε οβρασ, εξεχυο δε φυνδα⌡εσ διρετασ ε ινδιρετασ, αλϖεναρια, χονχρετο, εστρυτυρασ δε 

χονχρετο αρmαδο ε προτενδιδο, εστρυτυρασ mετ〈λιχασ (ινχλυσιϖε παρα χοβερτυρασ), ιmπερmεαβιλιζαο, χοβερτυρα, εσθυαδριασ, πισοσ, 

ρεϖεστιmεντο, πιντυρασ, ινσταλα⌡εσ (ελτριχα, ηιδροσσανιτ〈ρια, πρεϖενο α ινχνδιο ετχ.). 17. Φισχαλιζαο: αχοmπανηαmεντο δα 

απλιχαο δε ρεχυρσοσ (mεδι⌡εσ, χ〈λχυλοσ δε ρεαϕυσταmεντο, mυδανα δε δατα−βασε, εmισσο δε φατυρα ετχ.), αν〈λισε ε ιντερπρεταο 

δε δοχυmενταο τχνιχα (εδιταισ, χοντρατοσ, αδιτιϖοσ χοντρατυαισ, χαδερνοσ δε ενχαργοσ, προϕετοσ, δι〈ριο δε οβρασ ετχ.); 18. Χοντρολε 

δε θυαλιδαδε δε mατεριαισ (χιmεντο, αγρεγαδοσ, αδιτιϖοσ, χονχρετο υσιναδο, αο, mαδειρα, mατεριαισ χερmιχοσ, ϖιδρο ετχ.), χοντρολε 

δε θυαλιδαδε να εξεχυο δε οβρασ ε σερϖιοσ; 19. Σιστεmα Ναχιοναλ δε Πεσθυισα δε Χυστοσ ε ⊆νδιχεσ δα Χονστρυο Χιϖιλ に ΣΙΝΑΠΙ. 

Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε απλιχαο; 20. Ενγενηαρια δε Αϖαλια⌡εσ (ΝΒΡ 14653): νο⌡εσ, χονχειτοσ, mετοδολογια, γραυσ δε 36 

φυνδαmενταο ε απλιχα⌡εσ; 21. Νο⌡εσ σοβρε γεστο να προδυο δε εδιφιχα⌡εσ, ινχλυινδο γεστο δε: προϕετο, mατεριαισ, 

εξεχυο, υσο ε mανυτενο; 22. Λεγισλαο ρεγυλαmενταδορα δο Μινιστριο δο Τραβαληο (ΝΡσ): ΝΡ 18. 12 Λει ν≡ 10.098/2000. 23. 

Μανεϕο δε ρεσδυοσ σ⌠λιδοσ δοmστιχοσ, ινδυστριαισ ε δε σερϖιοσ δε σαδε. 24. Α Λει ν≡ 12.305/2010 (Ινστιτυι α Πολτιχα Ναχιοναλ δε 
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Ρεσδυοσ Σ⌠λιδοσ). 25. Α Λει ν≡ 11.445/2007 (Ινστιτυι α Πολτιχα Ναχιοναλ δε Σανεαmεντο); 26. Πρινχιπαισ εστρυτυρασ ηιδρ〈υλιχασ − 

H;ヴヴ;ｪWﾐゲがà ゲﾗﾉWｷヴ;ゲがàﾙヴｪ?ﾗゲàW┝デヴ;┗;ゲﾗヴWゲがà デﾗﾏ;S;ゲàSげ=ｪ┌;がà I;ﾐ;ｷゲがà IﾗﾐS┌デﾗゲà ゲﾗHàヮヴWゲゲ?ﾗがà デ┎ﾐWｷゲがàH┌Wｷヴﾗゲぎà デｷヮﾗゲきà aｷﾐ;ﾉｷS;SWきà ゲε⌡εσ 

τπιχασ; πρ−διmενσιοναmεντο; ασπεχτοσ χονστρυτιϖοσ. 27. Ιρριγαο ε δρεναγεm: χονχειτο, φιναλιδαδε, ασπεχτοσ χονστρυτιϖοσ; 

πρινχιπαισ χονδιχιοναντεσ δε υm προϕετο δε ιρριγαο; οπεραο ε mανυτενο δε υm περmετρο δε ιρριγαο. 28. Οβρασ δε 

ゲ;ﾐW;ﾏWﾐデﾗぎà ;H;ゲデWIｷﾏWﾐデﾗà Sげ=ｪ┌;à − I;ヮデ;N?ﾗがà ;S┌N?ﾗがà デヴ;デ;ﾏWﾐデﾗà ふETáげゲぶがà ヴWI;ﾉケ┌Wがà πρεσερϖαο, διστριβυιο; χολετα ε 

デヴ;デ;ﾏWﾐデﾗàSWàWゲｪﾗデﾗà ふETEげゲがà ﾉ;ｪﾗ;ゲàSWàWゲデ;Hｷﾉｷ┣;N?ﾗがà aﾗゲゲ;ゲà ゲYヮデｷI;ゲぶきàﾗHヴ;ゲàSWàSWaWゲ;àIﾗﾐデヴ;à ｷﾐ┌ﾐS;N?ﾗàWàSWàﾏ;IヴﾗSヴWﾐ;ｪWﾏà に 

ρεσερϖατ⌠ριοσ δε χηειασ, βαχιασ δε αχυmυλαο, αλαργαmεντο δε χαληασ φλυϖιαισ, χαναλιζαο δε χυρゲﾗゲàSげ=ｪ┌;がà ヴWaﾉﾗヴWゲデ;ﾏWﾐデﾗàS;à
βαχια ηιδρογρ〈φιχα; ασπεχτοσ χονστρυτιϖοσ; οπεραο ε mανυτενο; 29. Εστυδοσ γεοτχνιχοσ (αν〈λισε δε ρελατ⌠ριο δε σονδαγενσ; 30. 

Εσπεχιφιχα⌡εσ δε mατεριαισ παρα οβρασ ϖι〈ριασ: χαραχτερστιχασ φσιχασ. 31. Πρινχιπαισ ενσαιοσ τχνιχοσ: δε σολο, δε mατεριαισ 

βετυmινοσοσ ε δε αγρεγαδοσ. 32. Εσπεχιφιχα⌡εσ δε σερϖιοσ: τερραπλαναγεm (χορτεσ, ατερροσ, βοτα−φορα ετχ.); παϖιmενταο: ρεφορο 

δο συβλειτο, συβ−βασε, βασε ε ρεϖεστιmεντο ασφ〈λτιχο; δρεναγεm ε οβρασ δε αρτε εσπεχιαισ; πρινχιπαισ εθυιπαmεντοσ υτιλιζαδοσ; 33. 

Χοντρολε δε mατεριαισ: χιmεντο, αγρεγαδοσ, αδιτιϖοσ, mατεριαισ βετυmινοσοσ; χοντρολε δε εξεχυο δε οβρασ ε σερϖιοσ; 34. ΣΠDΑ − 

Σιστεmα δε Προτεο δε Dεσχαργασ Ατmοσφριχασ; Σιστεmα δε Χοmβατε α Ινχνδιο ε Λεγισλαο ρεφερεντε α αχεσσιβιλιδαδε να 

χονστρυο χιϖιλ ε νο⌡εσ δε ινσταλα⌡εσ ελτριχασ. 35. Νο⌡εσ δε χοmπυταο γρ〈φιχα: ΑυτοΧΑD. 35. Dοmνιο δε Wινδοωσ, Wορδ ε 

Εξχελ. 

Κ) Μ⊃DΙΧΟ 

1. Πολτιχα δε Σαδε: Εϖολυο δα Πολτιχα δε Σαδε. ΣΥΣ. Λεγισλαο ε φινανχιαmεντο. Μοδελο Ασσιστενχιαλ. Προγραmα/Εστρατγια δε 

Σαδε δα Φαmλια; 2. Οργανιζαο δο Προχεσσο δε Τραβαληο να Ατενο Β〈σιχα: αχοληιmεντο, προδυο δε ϖνχυλο ε 

ρεσπονσαβιλιζαο, χλνιχα αmπλιαδα ε ουτροσ πρινχπιοσ δα πολτιχα ναχιοναλ δε ηυmανιζαο, προγραmαο δε α⌡εσ ε χονστρυο δε 

αγενδα χοmπαρτιληαδα ε εδυχαο περmανεντε; 2. Α εδυχαο εm σαδε να πρ〈τιχα δο ΠΣΦ; 4. Σιστεmα δε ινφορmαο δα ατενο 

β〈σιχα; 5. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Επιδεmιολογια: ςιγιλνχια επιδεmιολ⌠γιχα, Ινδιχαδορεσ Β〈σιχοσ δε Σαδε; 6. Ατυαο δο Μδιχο νοσ 

προγραmασ Μινιστεριαισ: Ηανσενασε, Τυβερχυλοσε, Ηιπερτενσο, Dιαβετεσ. Ατενο ◊ Σαδε δα Μυληερ. Ατενο ◊ Σαδε δα Χριανα. 

Ατενο ◊ Σαδε δο Αδολεσχεντε, Αδυλτο ε δο Ιδοσο; 7. Εξαmε Χλνιχο; 8. Χονσιδερα⌡εσ Βιολ⌠γιχασ εm Μεδιχινα Χλνιχα; 9. Dοενασ 

χαυσαδασ πορ αγεντεσ βιολ⌠γιχοσ ε αmβιενταισ; 10. Dοενασ χαυσαδασ πορ ρισχοσ δο mειο αmβιεντε ε αγεντεσ φσιχοσ ε θυmιχοσ; 11. 

Dοενασ δοσ σιστεmασ οργνιχοσ; 12. DΣΤ に Dοενασ Σεξυαλmεντε Τρανσmισσϖεισ: ΗΙς ε ΑΙDΣ, Πρεϖενο, Τρανσmισσο ε Τραταmεντο; 

13. Φυνδαmεντοσ δα Πσιθυιατρια ε Dοενασ Πσιχοσσοm〈τιχασ; 14. Φυνδαmεντοσ δε Γεριατρια, 15. Φυνδαmεντοσ δα Ηεmοτεραπια; 16. 

Φυνδαmεντοσ δε Επιδεmιολογια ε Dοενασ δε Μοτιϖαο Χοmπυλσ⌠ρια; 17. Φυνδαmεντοσ δε Σαδε Πβλιχα; 18. Φυνδαmεντοσ δε 

Πεδιατρια; 19. Εmεργνχιασ Μδιχασ: Χαρδιοϖασχυλαρεσ, Ρεσπιρατ⌠ριασ, Νευρολ⌠γιχασ, Πνευmολ⌠γιχασ δοσ διστρβιοσ mεταβ⌠λιχοσ ε 

ενδ⌠χρινοσ γαστροεντερολ⌠γιχοσ, δασ δοενασ ινφεχτοχονταγιοσασ, δοσ εσταδοσ αλργιχοσ ε δερmατολ⌠γιχοσ, δοσ πολιτραυmατιζαδοσ, δα 

Ορτοπεδια, δασ φεριδασ ε θυειmαδυρασ, δα Γινεχολογια ε Οβστετρχια, δα Υρολογια, δα Οφταλmολογια ε Οτορρινολαρινγολογια, 

ιντοξιχα⌡εσ εξ⌠γενασ; 20. Σαδε δα φαmλια να βυσχα δα ηυmανιζαο ε δα τιχα να ατενο ◊ σαδε; 21. Σαδε mενταλ νο ΠΣΦ; 22. 

Τραταmεντο δε φεριδασ νο δοmιχλιο; 23. Χοντρολε δα δορ νο δοmιχλιο; 24. Ιντερϖεν⌡εσ Μδιχα να ιντερναο δοmιχιλιαρ ε ασσιστνχια 

Μδιχα εm δοmιχλιο; 25. ςισιτασ Dοmιχιλιαρεσ; 26. Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ; 27. Ρελαχιοναmεντο Ιντερπεσσοαλ; 28. 

Προπεδυτιχα εm χλνιχα mδιχα; 29. Πρεϖενο, νυτριο ε δοενασ νυτριχιοναισ. 30. Αντιβι⌠τιχοσ, θυιmιοτεραπιχοσ ε χορτιχοιδεσ; 31. 

Επιδεmιολογια, ετιολογια χλνιχα, λαβορατ⌠ριο, διαγνοστιχο διφερενχιαλ δασ σεγυιντεσ αφεχ⌡εσ − Απαρεληο διγεστιϖο: εσοφαγιτε, γαστριτε, 

υλχερα ππτιχα, δοενα ιντεστιναλ ινφλαmατ⌠ρια ε χιρροσε ηεπ〈τιχα; Απαρεληο χαρδιοϖασχυλαρ: ανγινα πεχτορισ, ινφαρτο αγυδο δο 

mιοχ〈ρδιο, ηιπερτενσο αρτεριαλ σιστmιχα; Σιστεmα Ηεmατοποιτιχο: ανεmιασ, λευχοσεσ ε λινφοmασ; Σιστεmα ρεναλ: ινφεχ⌡εσ δο τρατο 

υριν〈ριο, ΓΝDΑ ε ΓΝΧ; Απαρεληο ρεσπιρατ⌠ριο: πνευmονια, βρονχο πνευmονια ε DΠΟΧ. 32. Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Προφισσιοναλ; 33. Σιστεmα 

∨νιχο δε Σαδε (Λει 8080/90, Λει 8142/90 ε Νορmασ Οπεραχιοναισ Β〈σιχασ δο ΣΥΣ); 34. Σαδε Χολετιϖα (Πβλιχα); 35. Ατενο Β〈σιχα − 

Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια; 36. Σιστεmα δε Ινφορmαο εm Σαδε. 

Λ) Μ⊃DΙΧΟ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

1. Ο Χονχειτο δο Τραβαληο; 2. Α διϖισο σοχιαλ δο τραβαληο; 3. Προχεσσο δε τραβαληο ε οργανιζαο δε τραβαληο; 4. Εργονοmια νο 

τραβαληο; 5. Τραβαληο ε εmπρεσα; 6. Μοδελοσ δε γεστο; 7. ςιδα πσθυιχα ε Οργανιζαο; 8. Πσιχοπατολογια δο τραβαληο; 9. Οργανιζαο 

δο τραβαληο ε σοφριmεντο πσθυιχο; 10. Ασσδιο Μοραλ, εστρεσσε, Ανσιεδαδε ε Dεπρεσσο; 11. Τραβαληο σοβ πρεσσο τεmποραλ ε ρισχοσ 

◊ σαδε; 12. Dιστρβιοσ οστεοmυσχυλαρεσ ρελαχιοναδοσ αο τραβαληο χοm διαγν⌠στιχο διφερενχιαλ εξχλυδεντε δασ νο οχασιοναδασ πελο 

τραβαληο (ινχλυινδο ρευmατολ⌠γιχασ, χρνιχο−δεγενερατιϖασ, νευρολ⌠γιχασ); 13. Παπισ ε Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δε εmπρεγαδορεσ ε 

τραβαληαδορεσ ε δε συασ οργανιζα⌡εσ ρεπρεσεντατιϖασ χοm ρεσπειτο ◊ Σεγυρανα ε Σαδε νο τραβαληο νο Βρασιλ; 14. Α Σεγυρανα ε α 

Σαδε νο Τραβαληο νο Βρασιλ; 15. Λεγισλαο Τραβαληιστα: Χονσολιδαο δασ Λεισ δο Τραβαληο にΧΛΤ; 16. Νορmασ Ρεγυλαmενταδορασ; 17. 

Λει Φεδεραλ ν≡ 8.080; 18. Λει Φεδεραλ ν≡ 8.142; 19. Χονϖενο ν≡ 155 にΣεγυρανα ε Σαδε δοσ Τραβαληαδορεσ (Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 

1.254, δε 29/09/94); 20. Λεγισλαο Πρεϖιδενχι〈ρια: Βενεφχιοσ, αποσενταδορια, αχιδεντε δε τραβαληο; 21. Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298/99 

− πεσσοασ χοm νεχεσσιδαδεσ εσπεχιαισ ε συα ινχλυσο νο προχεσσο δε τραβαληο); 22. Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6042/2007 (ΝΤΕΠ, ΦΑΠ), ΣΑΤ, 

ΡΑΤ, ΧΝΑΕ; 23. Χονηεχιmεντο δο Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Μδιχα, παρεχερεσ ε ρεσολυ⌡εσ δο ΧΡΜ/ΧΦΜ νο θυε τανγε α ιντερφαχε χοm ο 

εξερχχιο δα mεδιχινα δο τραβαληο ε αυδιτορια mδιχα ΛΤΧΑΤ ε ΠΠΠ; 24. Σαδε ε Τραβαληο: Ρελαο Σαδε ε τραβαληο; Ασπεχτοσ 

Χονχειτυαισ ε Εϖολυο Ηιστ⌠ριχα δο Χονηεχιmεντο; Ινϖεστιγαο δα Ρελαο Σαδε ε Τραβαληο; 25. Μτοδοσ δε Αβορδαγεm: 
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Ινδιϖιδυαλ ε Χολετιϖα δοσ Τραβαληαδορεσ χοm ασ φερραmεντασ χλνιχασ ε επιδεmιολ⌠γιχασ; 26. Εστυδο δοσ Αmβιεντεσ ε δασ Χονδι⌡εσ 

δε τραβαληο, χοm ασ φερραmεντασ δα ηιγιενε δο τραβαληο, δα εργονοmια ε δα πσιχολογια δο τραβαληο; 27. Ιmπαχτο δο Τραβαληο σοβρε α 

Σεγυρανα ε Σαδε δοσ Τραβαληαδορεσ: ινδιχαδορεσ δε Σαδε に Γρυποσ δε Ρισχο ε Dοενασ δοσ Τραβαληαδορεσ; 28. Σιτυαο Ατυαλ δα 

Σαδε δοσ Τραβαληαδορεσ νο Βρασιλ; 29. Επιδεmιολογια Οχυπαχιοναλ: τιποσ δε εστυδοσ επιδεmιολ⌠γιχοσ, mτοδοσ θυαντιτατιϖοσ, 

χοεφιχιεντεσ ε ταξασ: ινχιδνχια, πρεϖαλνχια, γραϖιδαδε, λεταλιδαδε, mορταλιδαδε, ρισχο ρελατιϖο; 30. ςιγιλνχια εm Σαδε δο 

τραβαληαδορ: Αναmνεσε οχυπαχιοναλ; 31. Προγραmα δε Χοντρολε; 32. Μδιχο εm Σαδε Οχυπαχιοναλ; 33. Αϖαλιαο λαβορατοριαλ; 34. 

Ατεσταδο δε Σαδε Οχυπαχιοναλ; 35. Αϖαλιαο δα χαπαχιδαδε λαβορατιϖα; 36. Χονχειτο, Χλασσιφιχαο ε Επιδεmιολογια δασ Dοενασ 

Προφισσιοναισ νο Βρασιλ; 37. Ασπεχτοσ χλνιχοσ, τοξιχολ⌠γιχοσ, διαγν⌠στιχο, πρεϖενο, προγν⌠στιχο ε ρεαβιλιταο δασ δοενασ 

προφισσιοναισ mαισ φρεθυεντεσ νο Βρασιλ; 38. Ρελαο δε δοενασ προφισσιοναισ νο mβιτο δα Πρεϖιδνχια Σοχιαλ; 39. Αχιδεντεσ δο 

Τραβαληο: χονχειτο, επιδεmιολογια, τχνιχασ ε mτοδοσ δε ινϖεστιγαο, mεδιδασ τχνιχασ ε αδmινιστρατιϖασ δε πρεϖενο; 40. 

Εmισσο δε ΧΑΤ ε δε Λαυδο Μδιχο; 41. Νο⌡εσ δε τοξιχολογια οχυπαχιοναλ: τοξιχοχιντιχα ε τοξιχοδινmιχα; 42. Αγεντεσ θυmιχοσ, 

φσιχοσ, βιολ⌠γιχοσ, εργονmιχοσ ε mεχνιχοσ: ϖιγιλνχια, ρισχοσ ◊ σαδε, mεχανισmοσ δε πρεϖενο ε χοντρολε ε πατολογιασ 

ασσοχιαδασ; 43. Προγραmα δε Πρεϖενο δε Ρισχοσ Οχυπαχιοναισ; 44. ΧΙΠΑ ε Μαπα δε Ρισχοσ; 45. Χονδυτασ Αδmινιστρατιϖασ, ⊃τιχασ ε 

Λεγαισ; 46. Α ρεσπονσαβιλιδαδε λεγαλ δο Μδιχο δο Τραβαληο. 

Μ) ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ 

1 Νυτριεντεσ: χονχειτο, χλασσιφιχαο, φυν⌡εσ, ρεθυεριmεντοσ, ρεχοmενδα⌡εσ ε φοντεσ αλιmενταρεσ; 2. Ασπεχτοσ χλνιχοσ δα χαρνχια 

ε δο εξχεσσο; 3. Dιετασ νο χονϖενχιοναισ; 4. Ασπεχτοσ αντροποmτριχοσ, χλνιχο ε βιοθυmιχο δα αϖαλιαο νυτριχιοναλ; 5. Νυτριο ε 

φιβρασ; 6. Υτιλιζαο δε ταβελασ δε αλιmεντοσ; 7. Αλιmενταο νασ διφερεντεσ φασεσ ε mοmεντοσ βιολ⌠γιχοσ; 8. Χονχειτο, ιmπορτνχια, 

πρινχπιοσ ε οβϕετιϖοσ δα εδυχαο νυτριχιοναλ; 9. Παπελ θυε δεσεmπενηα α εδυχαο νυτριχιοναλ νοσ η〈βιτοσ αλιmενταρεσ; 10. 

Απλιχαο δε mειοσ ε τχνιχασ δο προχεσσο εδυχατιϖο; 11. Dεσενϖολϖιmεντο ε αϖαλιαο δε ατιϖιδαδεσ εδυχατιϖασ εm νυτριο; 12. 

Μτοδοσ διρετοσ ε ινδιρετοσ δε αϖαλιαο νυτριχιοναλ; 13. Τχνιχασ δε mεδιο; 14. Αϖαλιαο δο εσταδο ε σιτυαο νυτριχιοναλ δα 

ποπυλαο; 15. Αλιmεντοσ: χονχειτο, χλασσιφιχαο, χαραχτερστιχασ, γρυποσ δε αλιmεντοσ, ϖαλορ νυτριτιϖο, χαραχτερεσ οργανολτιχοσ; 16. 

Σελεο ε πρεπαρο δοσ αλιmεντοσ; 17. Πλανεϕαmεντο, εξεχυο ε αϖαλιαο δε χαρδ〈πιοσ; 18. Ηιγιενε δε αλιmεντοσ; 19. Αν〈λισε 

mιχροβιολ⌠γιχα, τοξιχολ⌠γιχα δοσ αλιmεντοσ; 20. Φοντεσ δε χονταmιναο; 21. Φατορεσ εξτρνσεχοσ ε ιντρνσεχοσ θυε χονδιχιοναm ο 

δεσενϖολϖιmεντο δε mιχροοργανισmοσ νο αλιmεντο; 22. Μοδιφιχα⌡εσ φσιχασ, θυmιχασ ε βιολ⌠γιχασ δοσ αλιmεντοσ; 23. Ενφερmιδαδεσ 

τρανσmιτιδασ πελοσ αλιmεντοσ; 24. Ρεχοmενδα⌡εσ νυτριχιοναισ; 25. Φυνο σοχιαλ δοσ αλιmεντοσ; 26. Ατιϖιδαδε φσιχα ε αλιmενταο; 

27. Αλιmενταο ϖεγεταριανα ε συασ ιmπλιχα⌡εσ νυτριχιοναισ; 28. Οπερα⌡εσ υνιτ〈ριασ; 29. Χονσερϖαο δε αλιmεντοσ; 30. Εmβαλαγεm 

εm αλιmεντοσ; 31. Προχεσσαmεντο τεχνολ⌠γιχο δε προδυτοσ δε οριγεm ϖεγεταλ ε ανιmαλ; 32. Αν〈λισε σενσοριαλ; 34. Νυτριο εm σαδε 

πβλιχα; 35. Αν〈λισε δοσ διστρβιοσ νυτριχιοναισ χοmο προβλεmασ δε σαδε πβλιχα; 36. Προβλεmασ νυτριχιοναισ εm ποπυλα⌡εσ εm 

δεσενϖολϖιmεντο; 37. Dιετοτεραπια; 38. Αβορδαγεm αο παχιεντε ηοσπιταλιζαδο; 39. Γενεραλιδαδεσ, φισιοπατολογια ε τραταmεντο δασ 

διϖερσασ ενφερmιδαδεσ; 40. Εξαmεσ λαβορατοριαισ: ιmπορτνχια ε ιντερπρεταο; 41. Συπορτε νυτριχιοναλ εντεραλ ε παρεντεραλ; 42. 

Βροmατολογια; 43. Αδιτιϖοσ αλιmενταρεσ; 44. Χονδιmεντοσ; 45. Πιγmεντοσ; 46. Εστυδο ケ┌ｹﾏｷIﾗどHヴﾗﾏ;デﾗﾉﾙｪｷIﾗà Sﾗゲà ;ﾉｷﾏWﾐデﾗゲぎà
προτενασ, λιπδιοσ ε χαρβοιδρατοσ; 47. ςιταmινασ; 48. Μινεραισ; 49. Βεβιδασ; 50. Ενφερmιδαδεσ γαστροιντεστιναισ; 51. Dιαβετε Μελλιτυσ; 

52. Ενφερmιδαδεσ χαρδιοϖασχυλαρεσ; 53. Ενφερmιδαδεσ ρεναισ; 54. Ενφερmιδαδεσ ηεπ〈τιχασ; 55. Ενφερmιδαδεσ δο σανγυε; 56. 

Ενφερmιδαδεσ δο σιστεmα mσχυλοεσθυελτιχο; 57. Ροτινασ χιρργιχασ; 58. Νυτριο mατερνο ινφαντιλ に Αλιmενταο δε νυτριζ, 

λαχταο, λειτε ηυmανο ε χονσιδερα⌡εσ νυτριχιοναισ; 59. Αλιmενταο δο λαχταντε (αλειταmεντο νατυραλ, αρτιφιχιαλ ε mιστο); 60. 

Αλιmενταο δα χριανα νο 1≡ ανο δε ϖιδα, πρ−εσχολαρ; 61. ⊃τιχα Προφισσιοναλ. 

Ν) ΠΕDΑΓΟΓΟ 

1. Λει δε ρεγυλαmενταο δα προφισσο, προχεδιmεντοσ προφισσιοναισ δο πεδαγογο φυνδαmενταδοσ εm πρεσσυποστοσ τε⌠ριχο−

mετοδολ⌠γιχο, τιχο−πολτιχοσ ε λεγαισ; ατυαο δο πεδαγογο να αδmινιστραο δε πολτιχασ σοχιαισ; πλανεϕαmεντο/πεδαγογια ε 

ιντερδισχιπλιναριδαδε; 2. Χριανα, αδολεσχεντε, ϕοϖεm αδυλτο に δεσενϖολϖιmεντο; 3. Ο τραβαληο εm εθυιπε ιντερπροφισσιοναλ; 4. ⊃τιχα ε 

διρειτοσ ηυmανοσ; 5. Dινmιχασ Ινστιτυχιοναισ; 6. Φαmλια; 7. Λει Φεδεραλ ν≡ 13.146/15 に Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια; 8. Λει 

Φεδεραλ ν≡ 9.394/ 1996 − Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο Ναχιοναλ; 9. Λει δα Απρενδιζαγεm; 10. Λει Φεδεραλ ν≡ 10.097/2000; 11. 

Λει Φεδεραλ ν≡ 13.005/2014 − Πλανο Ναχιοναλ δε Εδυχαο 2014−2024; 12. Λει Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ παρα ο Ενσινο 

Φυνδαmενταλ; 13. Dιρετριζεσ Οπεραχιοναισ παρα ο Ατενδιmεντο Εδυχαχιοναλ Εσπεχιαλιζαδο να Εδυχαο Β〈σιχα, mοδαλιδαδε Εδυχαο 

Εσπεχιαλ; 14. Τραϕετ⌠ρια δα Οριενταο Εδυχαχιοναλ νο Βρασιλ; 15. Αϖαλιαο δα Απρενδιζαγεm; 16. Αϖαλιαο Ινστιτυχιοναλ; 17. 

Τενδνχιασ Πεδαγ⌠γιχασ; 18. Πενσαmεντο Πεδαγ⌠γιχο Βρασιλειρο; 19. Εδυχαο Ινχλυσιϖα; 20. Ρελα⌡εσ σοχιοεχονmιχασ ε πολτιχο− 

χυλτυραισ δα εδυχαο; 21. Εδυχαο εm Dιρειτοσ Ηυmανοσ; 22. Dιδ〈τιχα ε Οργανιζαο δο Ενσινο Dεσενϖολϖιmεντο δα mοτριχιδαδε, 

λινγυαγεm ε χογνιο δα χριανα; 23. Α βρινχαδειρα ε ο δεσενϖολϖιmεντο ινφαντιλ; 24. Αϖαλιαο ε ρεγιστρο να Εδυχαο Ινφαντιλ; 25. 

Παπελ δο Πεδαγογο να γεστο δο ΣΥΑΣ; 26. Τενδνχια ε χονχεπ⌡εσ πεδαγ⌠γιχασ: Πρεσσυποστοσ τε⌠ριχοσ ε οριεντα⌡εσ διδ〈τιχασ; 26. 

Χ⌠διγο δε ⊃τιχα; 27. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια Σοχιαλ; 28. Σιστεmα ∨νιχο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ に ΣΥΑΣ. 29. Φυνδο Ναχιοναλ δε 

Ασσιστνχια Σοχιαλ (ΦΝΑΣ); 30. Λει Οργνιχα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ に ΛΟΑΣ; 31. Νορmα Οπεραχιοναλ Β〈σιχα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ に 

ΝΟΒ/ΣΥΑΣ; 32. Γεστο δο ΣΥΑΣ: Γεστο χοmπαρτιληαδα; αποιο τχνιχο; 33. ςιγιλνχια Σοχιοασσιστενχιαλ; 34. Υνιδαδεσ δε 

Ατενδιmεντο; 35. Βενεφχιοσ ασσιστενχιαισ.; 36. Σερϖιοσ ε Προγραmασ; 37. Σιστεmα ∨νιχο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ (ΣΥΑΣ); 38. Προτεο ε 
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Ατενο Ιντεγραλ ◊ Φαmλια (ΠΑΙΦ); 39. Προτεο ε Ατενδιmεντο Εσπεχιαλιζαδο α Φαmλιασ ε Ινδιϖδυοσ (ΠΑΕΦΙ); 40. Ποπυλαο ε 

Σιτυαο δε Ρυα; 41. Σερϖιο δε Χονϖιϖνχια ε Φορταλεχιmεντο δε ςνχυλοσ (ΣΧςΦ); 42. Εθυιπεσ ςολαντεσ; 43. Αβορδαγεm Σοχιαλ; 44. 

Σερϖιο δε Προτεο Σοχιαλ Εσπεχιαλ παρα Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια, Ιδοσασ ε συασ Φαmλιασ; 45. Σερϖιοσ δε Αχοληιmεντο; 46. Μεδιδασ 

Σοχιοεδυχατιϖασ; 47. Σιτυα⌡εσ δε Χαλαmιδαδε Πβλιχα; 48. Προγραmα Ναχιοναλ δε Προmοο δο Αχεσσο αο Μυνδο δο Τραβαληο 

(ΑΧΕΣΣΥΑΣ Τραβαληο); 49. Προγραmα δε Ερραδιχαο δο Τραβαληο Ινφαντιλ に ΠΕΤΙ; 50. ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΤΥΤΕΛΑΡ ε συασ ατριβυι⌡εσ; 51. ΧΡΑΣ 

に Χεντρο δε Ρεφερνχια δε Ασσιστνχια Σοχιαλ; 52. ΧΡΕΑΣ に Χεντρο δε Ρεφερνχια Εσπεχιαλιζαδο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ; 53. Χεντρο ΠΟΠ; 

54. Σερϖιο δε Προτεο Σοχιαλ α Χριανασ ε Αδολεσχεντεσ ςτιmασ δε ςιολνχια, Αβυσο ε Εξπλοραο Σεξυαλ ε συασ φαmλιασ; 55. Σερϖιο 

δε Προτεο Σοχιαλ αοσ αδολεσχεντεσ εm χυmπριmεντο δε mεδιδασ σοχιοεδυχατιϖασ. 

Ο) ΠΣΙΧΛΟΓΟ 

Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Προφισσιοναλ ε ρεσολυ⌡εσ δο Χονσεληο Φεδεραλ δε Πσιχολογια σοβρε ο εξερχχιο προφισσιοναλ; 2. Αϖαλιαο πσιχολ⌠γιχα, 

πσιχοδιαγν⌠στιχο ε ελαβοραο δε δοχυmεντοσ; 3. Τχνιχασ ε ινστρυmεντοσ δε αϖαλιαο πσιχολ⌠γιχα εm χοντεξτοσ σοχιαισ; 4. 

Αβορδαγενσ τε⌠ριχασ; 5. Τεοριασ ε τχνιχασ Πσιχοτερ〈πιχασ; 6. Πσιχοπατολογιασ; 7. Τρανστορνοσ δε ηυmορ ε δε ανσιεδαδε; 8. Αβυσο δε 

συβστνχιασ ε τρανστορνοσ δε περσοναλιδαδε; 9. Πσιχολογια δα Σαδε; 10. Τραταmεντο ε πρεϖενο δε δεπενδνχια θυmιχα; 11. 

Τρανσφορmα⌡εσ νο mυνδο δε τραβαληο; 12. Χυλτυρα οργανιζαχιοναλ/χλιmα οργανιζαχιοναλ; 13. Λιδερανα/ασσδιο mοραλ/γρυποσ νασ 

οργανιζα⌡εσ; 14. Μοτιϖαο ε αϖαλιαο δε δεσεmπενηο νασ οργανιζα⌡εσ;15. Χονδι⌡εσ ε οργανιζαο δο τραβαληο; 16. 

Τρειναmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο; 17. Οριενταο, αχοmπανηαmεντο ε ρεαδαπταο δε προφισσιοναισ; 18. Πεσθυισα ε ιντερϖενο νασ 

οργανιζα⌡εσ; 19. Ρεσολυο δε χονφλιτοσ; 20. Ασσερτιϖιδαδε ε ηαβιλιδαδεσ σοχιαισ. 21. Γεστο δε πεσσοασ ε ρεδεσ δε τραβαληο; 22. 

Ιντερδισχιπλιναριδαδε ε mυλτιδισχιπλιναριδαδε εm ατενο πσιχοσσοχιαλ; 23. Ο παπελ δο πσιχ⌠λογο εm εθυιπε mυλτιδισχιπλιναρ; 24. 

Πσιχολογια ϑυρδιχα; 25. Πσιχολογια δο δεσενϖολϖιmεντο; 26. Πσιχολογια ε Πολτιχασ πβλιχασ; 27. ςιολνχια, αβυσο ε αλιεναο; 28. 

ςιολνχια φαmιλιαρ, χοντεξτο δε ρισχο ε προτεο σοχιαλ; 29. ςιολνχια σεξυαλ; 30. Ρεδε δε ενφρενταmεντο ◊ ϖιολνχια χοντρα α mυληερ; 

31. Ρελατ⌠ριοσ ε λαυδοσ περιχιαισ πσιχολ⌠γιχοσ; 32. Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε; 33. Εστατυτο δο Ιδοσο; 34. Πσιχολογια σοχιαλ ε 

οσ φενmενοσ δε γρυπο: α χοmυνιχαο, ασ ατιτυδεσ, ο προχεσσο δε σοχιαλιζαο, οσ γρυποσ σοχιαισ ε σευσ παπεισ; πσιχοτεραπια δε 

γρυπο ε οριενταο φαmιλιαρ; 35. Τραβαληο χοm φαmλιασ: ηιστ⌠ρια σοχιαλ δα φαmλια; σιστεmα φαmιλιαρ, χαραχτερστιχασ ε φυν⌡εσ σοχιαισ; 

χονϖιϖνχια φαmιλιαρ; φαmλια, ϖυλνεραβιλιδαδε σοχιαλ, ρεδεσ σοχιαισ ε πολτιχασ πβλιχασ; 36. Αδοο ε αχοληιmεντο προϖισ⌠ριο δε 

χριανασ ε αδολεσχεντεσ; 37. Γρυπο σοχιαλ ε φαmιλιαρ: ινφλυνχια δα φαmλια ε δα σοχιεδαδε νο ροmπιmεντο δοσ λαοσ αφετιϖοσ; 38. 

Εστρατγιασ δε ιντερϖενο πσιχολ⌠γιχα χοm φαmλιασ, χριανασ, αδολεσχεντεσ, ιδοσοσ, ποπυλαο εm σιτυαο δε ρυα, πεσσοασ χοm 

δεφιχινχια, ποϖοσ ε χοmυνιδαδεσ τραδιχιοναισ ε ποπυλαο ΛΓΒΤ. 39. Πσιχολογια δο δεσενϖολϖιmεντο: ινφνχια, ϕυϖεντυδε, ιδαδε 

αδυλτα ε ϖεληιχε; 40. Πσιχολογια, Dιρειτοσ Ηυmανοσ ε Dεmοχραχια; 41. Dεσιγυαλδαδε σοχιαλ. Σοχιεδαδε ε προχεσσοσ δε εξχλυσο, 

σεγρεγαο ε ινϖισιβιλιδαδε σοχιαλ; 42. Ρελα⌡εσ ραχιαισ ε ραχισmο. 

3.3. ΠΡΟΧΥΡΑDΟΡ 

3.3.1. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ 

Α) ΠΟΡΤΥΓΥ⊇Σ 

1. Ελεmεντοσ δε χονστρυο δο τεξτο ε σευ σεντιδο: γνερο δο τεξτο (λιτερ〈ριο ε νο λιτερ〈ριο, ναρρατιϖο, δεσχριτιϖο ε αργυmεντατιϖο); 
ιντερπρεταο ε οργανιζαο ιντερνασ; 2. Σεmντιχα: σεντιδο ε εmπρεγο δοσ ϖοχ〈βυλοσ; χαmποσ σεmντιχοσ; εmπρεγο δε τεmποσ ε 
mοδοσ δοσ ϖερβοσ εm πορτυγυσ; 3. Μορφολογια: ρεχονηεχιmεντο, εmπρεγο ε σεντιδο δασ χλασσεσ γραmατιχαισ; προχεσσοσ δε 
φορmαο δε παλαϖρασ; mεχανισmοσ δε φλεξο δοσ νοmεσ ε ϖερβοσ; 4. Σινταξε: φρασε, οραο ε περοδο; τερmοσ δα οραο; προχεσσοσ 
δε χοορδεναο ε συβορδιναο; χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ; τρανσιτιϖιδαδε ε ρεγνχια δε νοmεσ ε ϖερβοσ; παδρ⌡εσ γεραισ δε 
χολοχαο προνοmιναλ νο πορτυγυσ; mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ; 5. Ορτογραφια; 6. Αχεντυαο γρ〈φιχα; 7. Εmπρεγο δο σιναλ 
ινδιχατιϖο δε χρασε; 8. Ποντυαο; 9. Εστιλστιχα: φιγυρασ δε λινγυαγεm; 10. Ρεεσχριτυρα δε φρασεσ: συβστιτυιο, δεσλοχαmεντο, 
παραλελισmο; 11. ςαριαο λινγυστιχα: νορmα χυλτα.  

Β) ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ 

1. Εστρυτυρα λ⌠γιχα δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ εντρε πεσσοασ, λυγαρεσ, οβϕετοσ ου εϖεντοσ φιχτχιοσ; δεδυο δε νοϖασ ινφορmα⌡εσ δασ 
ρελα⌡εσ φορνεχιδασ ε αϖαλιαο δασ χονδι⌡εσ υσαδασ παρα εσταβελεχερ α εστρυτυρα δαθυελασ ρελα⌡εσ; 2. Χοmπρεενσο ε αν〈λισε δα 
λ⌠γιχα δε υmα σιτυαο, υτιλιζανδο ασ φυν⌡εσ ιντελεχτυαισ: ραχιοχνιο ϖερβαλ, ραχιοχνιο mατεm〈τιχο, ραχιοχνιο σεθυενχιαλ, οριενταο 
εσπαχιαλ ε τεmποραλ, φορmαο δε χονχειτοσ, δισχριmιναο δε ελεmεντοσ; 3. Οπερα⌡εσ χοm χονϕυντοσ; 4. Ραχιοχνιο λ⌠γιχο 
ενϖολϖενδο προβλεmασ αριτmτιχοσ, γεοmτριχοσ ε mατριχιαισ.  

Χ) ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ  

1. Ο Βρασιλ ε ο mυνδο: νο⌡εσ γεραισ σοβρε α εχονοmια, α πολτιχα ε ασ ρελα⌡εσ εξτεριορεσ; 2. Α θυεστο αmβιενταλ: δεσενϖολϖιmεντο 
συστεντ〈ϖελ ε ρεσπονσαβιλιδαδε σοχιοαmβιενταλ. Dεσχοβερτασ ε ινοϖα⌡εσ χιεντφιχασ ε σευσ ιmπαχτοσ να σοχιεδαδε χοντεmπορνεα; 
3. Σοχιεδαδε βρασιλειρα: φορmαο, εστρυτυρα ε οργανιζαο; ποβρεζα ε εξχλυσο σοχιαλ; πρεχονχειτο ε δισχριmιναο; 4. Χυλτυρα 
βρασιλειρα: αρτεσ, αρθυιτετυρα, χινεmα, τελεϖισο, mσιχα ε τεατρο. Πανοραmα δα εχονοmια βρασιλειρα; 5. Ο Εσταδο δα Βαηια: ασπεχτοσ 
φισιογρ〈φιχοσ; νο⌡εσ γεραισ σοβρε α ϖιδα εχονmιχα, σοχιαλ, πολτιχα ε τεχνολ⌠γιχα; ρεχυρσοσ ηδριχοσ ε ρεσπονσαβιλιδαδε 
σοχιοαmβιενταλ; 6. Α ρεαλιδαδε τνιχα, σοχιαλ, ηιστ⌠ριχα, γεογρ〈φιχα, χυλτυραλ, πολτιχα ε εχονmιχα δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 
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D) ⊃ΤΙΧΑ ΝΟ ΣΕΡςΙ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΟ: 

1. ⊃τιχα ε mοραλ. 2 ⊃τιχα, πρινχπιοσ ε ϖαλορεσ. 3 ⊃τιχα ε δεmοχραχια: εξερχχιο δα χιδαδανια. 4 ⊃τιχα ε φυνο πβλιχα. 5 ⊃τιχα νο σετορ 
πβλιχο  

3.3.2. ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟ: 

Α) DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ  

1. Εσταδο: οριγεm ε φορmαο, χονχειτο ε ελεmεντοσ χονστιτυτιϖοσ. Φορmασ δε Εσταδο. Φορmασ δε γοϖερνο. Σιστεmασ δε γοϖερνο; 2. 
Χονστιτυχιοναλισmο. Χονστιτυιο: χονχειτο ε χλασσιφιχαο; 3. Ελεmεντοσ χονστιτυχιοναισ. Ριγιδεζ ε συπρεmαχια χονστιτυχιοναλ. Ποδερ 
χονστιτυιντε. Ποδερ ρεφορmαδορ. Ποδερ δεχορρεντε. Ποστυλαδοσ χονστιτυχιοναισ. Ρεϖισο ε ρεφορmα χονστιτυχιοναλ. Λιmιτεσ εξπρεσσοσ ε 
ιmπλχιτοσ αο ποδερ δε ρεφορmα; 3. Νορmασ χονστιτυχιοναισ. Εφιχ〈χια ε απλιχαβιλιδαδε δασ νορmασ χονστιτυχιοναισ. Χονφλιτο δε νορmασ 
χονστιτυχιοναισ νο τεmπο ε νο εσπαο. Dιρειτο χονστιτυχιοναλ ιντερτεmποραλ. Τεορια δα ρεχεπο. Τραταδο ιντερναχιοναλ ε 
Χονστιτυιο. Νορmα εστρανγειρα ε Χονστιτυιο. Ιντεγραο χονστιτυχιοναλ; 4. Πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ. Χονχειτοσ. Ρεγρασ ε 
πρινχπιοσ. Προπορχιοναλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε. Συβσυνο ε πονδεραο χονστιτυχιοναλ. Πρινχπιοσ mατεριαισ ε φορmαισ. Λεισ δα 
πονδεραο; 5. Ιντερπρεταο χονστιτυχιοναλ. Πρινχπιοσ ε ποστυλαδοσ δε ιντερπρεταο χονστιτυχιοναλ. Σιλνχιο, λαχυνα ε οmισσο 
χονστιτυχιοναλ. Ιντερπρεταο χονφορmε α Χονστιτυιο; 6. Τεορια δοσ διρειτοσ φυνδαmενταισ Ι. Χονχειτο ε τιτυλαρεσ. Χολισο δε διρειτοσ 
φυνδαmενταισ. Τεορια ιντερνα ε εξτερνα δοσ διρειτοσ φυνδαmενταισ. Τεορια δο συπορτε φ〈τιχο αmπλο ε εστριτο. Ρεστρι⌡εσ 
χονστιτυχιοναισ διρετασ ε ινδιρετασ. Χλ〈υσυλασ δε ρεσερϖα εξπρεσσα ε ιmπλχιτα. Νχλεο εσσενχιαλ δοσ διρειτοσ φυνδαmενταισ. 
Χονφορmαο δε διρειτοσ φυνδαmενταισ. Απλιχαο δοσ διρειτοσ φυνδαmενταισ ◊σ ρελα⌡εσ πριϖαδασ. Λει δα χολισο δε διρειτοσ 
φυνδαmενταισ; 7. Τεορια δοσ διρειτοσ φυνδαmενταισ ΙΙ. Dιρειτοσ φυνδαmενταισ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ. Λιβερδαδεσ χονστιτυχιοναισ. 
Πριϖαχιδαδε ε ιντιmιδαδε. Dιρειτο δε ιγυαλδαδε. Εστατυτο χονστιτυχιοναλ δα προπριεδαδε. Dιρειτοσ σοχιαισ. Εφιχ〈χια ε απλιχαβιλιδαδε δοσ 
διρειτοσ σοχιαισ. Dιρειτοσ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ δοσ τραβαληαδορεσ; 8. Γαραντιασ χονστιτυχιοναισ. Ρεmδιοσ χονστιτυχιοναισ: ηαβεασ 
χορπυσ, mανδαδο δε σεγυρανα ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖο, αο ποπυλαρ, διρειτο δε πετιο, mανδαδο δε ινϕυνο ε ηαβεασ δατα. Dιρειτο 
δε αο ε διρειτο δε δεφεσα. Τυτελα ϕυρισδιχιοναλ εφετιϖα; 9. Ναχιοναλιδαδε. Dιρειτοσ δε ναχιοναλιδαδε. Βρασιλειροσ νατοσ ε 
νατυραλιζαδοσ. Περδα ε αθυισιο δα ναχιοναλιδαδε. Εστατυτο χονστιτυχιοναλ δο εστρανγειρο. Ασιλο πολτιχο ε ρεφγιο. Εξτραδιο, 
εξπυλσο ε δεπορταο. Dιρειτοσ πολτιχοσ. Dιρειτο δε συφρ〈γιο. Σιστεmασ ελειτοραισ. Προχεδιmεντο ελειτοραλ. Dιρειτοσ πολτιχοσ 
νεγατιϖοσ: πριϖαο, ρεθυισιο ε ινελεγιβιλιδαδεσ. Παρτιδοσ πολτιχοσ; 10. Dιρειτοσ ηυmανοσ. Χονχειτο ε χαραχτερστιχασ. Γερα⌡εσ. 
Τραταδοσ ιντερναχιοναισ δε διρειτοσ ηυmανοσ ε Χονστιτυιο Φεδεραλ. Σιστεmα ιντερναχιοναλ δε προτεο αοσ διρειτοσ ηυmανοσ. Χορτε 
ιντεραmεριχανα δε Dιρειτοσ Ηυmανοσ. Τριβυναλ Πεναλ ιντερναχιοναλ; 11 Φεδεραο. Νατυρεζα ε χαραχτερστιχασ δο Εσταδο Φεδεραλ. 
Χονφεδεραο. Εσταδοσ−mεmβροσ. Τερριτ⌠ριοσ. Μυνιχπιο να Φεδεραο βρασιλειρα. ςεδα⌡εσ χονστιτυχιοναισ δε νατυρεζα φεδερατιϖα. 
Φεδεραλισmο χοοπερατιϖο. Αυτονοmια ε ιντερϖενο. Ιντερϖενο Φεδεραλ. Ιντερϖενο Εσταδυαλ νοσ Μυνιχπιοσ. Πεχυλιαριδαδεσ δα 
ιντερϖενο πορ δεσχυmπριmεντο δε ορδεm ϕυδιχιαλ. Dεφεσα δασ ινστιτυι⌡εσ δεmοχρ〈τιχασ: Εσταδο δε δεφεσα ε Εσταδο δε στιο. Φορασ 
αρmαδασ ε σεγυρανα πβλιχα; 12. Ρεπαρτιο χονστιτυχιοναλ δε χοmπετνχιασ. Χοmπετνχιασ λεγισλατιϖασ ε αδmινιστρατιϖασ. 
Χοmπετνχια πριϖατιϖα, χοmυm, χονχορρεντε ε συπλεmενταρ. Ιντερεσσε λοχαλ. Πρινχπιο δα σιmετρια; 13. Υνιο Φεδεραλ. Νατυρεζα. 
Χοmπετνχιασ δα Υνιο. Οργανιζαο δοσ ποδερεσ δα Υνιο. Εσταδοσ mεmβροσ. Φορmαο χονστιτυχιοναλ δοσ Εσταδοσ. Χονστιτυιο 
Εσταδυαλ. Λιmιτεσ δο ποδερ χονστιτυιντε εσταδυαλ. Χοmπετνχιασ εσταδυαισ. Οργανιζαο Εσταδυαλ. Dιστριτο Φεδεραλ; 14. Μυνιχπιο. 
Αυτονοmια Μυνιχιπαλ. Χριαο ε εξτινο δοσ Μυνιχπιοσ. Χοmπετνχιασ mυνιχιπαισ; 15. Οργανιζαο χονστιτυχιοναλ αδmινιστρατιϖα 
νο mβιτο φεδεραλ, εσταδυαλ ε mυνιχιπαλ. ργοσ συπεριορεσ δα Αδmινιστραο Φεδεραλ. Μινιστριοσ. Εστατυτο δοσ Μινιστροσ. 
Χονσεληοσ. ργοσ συπεριορεσ mυνιχιπαισ. Σεχρετ〈ριοσ ε συβσεχρετ〈ριοσ mυνιχιπαισ. Ρεγι⌡εσ. Ρεγιο, αγλοmεραο υρβανα ε 
mιχρορρεγιο. Ρεγι⌡εσ Μετροπολιτανασ: χονχειτο, χριαο, εξτινο, ρεγιmε χονστιτυχιοναλ. Σερϖιοσ πβλιχοσ ε ρεγιο mετροπολιτανα; 
16. Λει οργνιχα δο Μυνιχπιο. Νατυρεζα. Αλτεραο. Λει οργνιχα δο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο; 17. Σεπαραο δε ποδερεσ. 
Dελεγαο δε χοmπετνχιασ. Ποδερ εξεχυτιϖο. Χηεφια δε Εσταδο ε χηεφια δε γοϖερνο. Ελειο ε mανδατο δο Πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα, 
δο Γοϖερναδορ ε δο Πρεφειτο. Συβστιτυτο ε συχεσσορεσ. Περδα δο mανδατο. Ατριβυι⌡εσ. Ρεσπονσαβιλιδαδε. Εστατυτο ϕυρδιχο δο 
Πρεφειτο; 18. Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. ϑυρισδιο. Φυνο ϕυρισδιχιοναλ. ργοσ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. Εστατυτο χονστιτυχιοναλ δα mαγιστρατυρα. 
Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια; 19. Ποδερ λεγισλατιϖο. Οργανιζαο δο Ποδερ λεγισλατιϖο φεδεραλ, εσταδυαλ ε mυνιχιπαλ. Φυνχιοναmεντο ε 
ατριβυι⌡εσ δασ χασασ λεγισλατιϖασ. Χοmισσ⌡εσ παρλαmενταρεσ. Φισχαλιζαο δο Εξεχυτιϖο. Χοmισσ⌡εσ παρλαmενταρεσ δε ινθυριτο. 
Εστατυτο δοσ χονγρεσσιστασ. Εστατυτο δοσ ϖερεαδορεσ: νmερο δε ϖερεαδορεσ, ελειο, συπλεντεσ, mανδατο, ινχοmπατιβιλιδαδεσ, 
διρειτοσ ε πρερρογατιϖασ, ρεmυνεραο, ατριβυι⌡εσ, χριmεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδε ε περδα δο mανδατο; 20. Προχεσσο λεγισλατιϖο. 
Ινιχιατιϖα. Εmενδασ. Αυτ⌠γραφοσ. Σανο. ςετο. Προmυλγαο. Ρεφερενδο. Πυβλιχαο. Προχεδιmεντο λεγισλατιϖο. Φασεσ δε ελαβοραο 
λεγισλατιϖα. Ινχιδεντεσ δο προχεδιmεντο λεγισλατιϖο. Εσπχιεσ λεγισλατιϖασ. Λεισ χοmπλεmενταρεσ, ορδιν〈ριασ ε δελεγαδασ. Dεχρετοσ−
λεγισλατιϖοσ ε ρεσολυ⌡εσ. Μεδιδασ προϖισ⌠ριασ. Ρεγιmεντο Ιντερνο. Προχεσσο λεγισλατιϖο νο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο; 21. Φυν⌡εσ 
εσσνχιασ δα ϕυστια. Εστατυτο χονστιτυχιοναλ δα αδϖοχαχια. Dεφενσορια πβλιχα. Μινιστριο Πβλιχο: νατυρεζα, πρινχπιοσ, 
χοmπετνχιασ, εστρυτυρα οργνιχα, γαραντιασ ε φυν⌡εσ ινστιτυχιοναισ. Αδϖοχαχια πβλιχα: χονχειτο, φυνο ινστιτυχιοναλ ε 
πρερρογατιϖασ; 22. Χοντρολε δε χονστιτυχιοναλιδαδε. Εσπχιεσ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδε. Μοδαλιδαδεσ δε χοντρολε. Σιστεmα βρασιλειρο 
δε χοντρολε. Χοντρολε ινχιδενταλ. Χοντρολε διφυσο ε ρεσερϖα δε πλεν〈ριο. Σmυλασ ϖινχυλαντεσ. Μανδαδο δε ινϕυνο. Χοντρολε 
χονχεντραδο. Αο διρετα δε ινχονστιτυχιοναλιδαδε πορ αο ε πορ οmισσο. Αο δεχλαρατ⌠ρια δε χονστιτυχιοναλιδαδε. Αο 
δεσχυmπριmεντο δε πρεχειτο φυνδαmενταλ. Αο ιντερϖεντιϖα. Εφειτοσ δα δεχισο νο χοντρολε χονχεντραδο. Σεντενασ 
ιντερπρετατιϖασ, mανιπυλατιϖασ ε λιmιτατιϖασ. Αmιχυσ χυριαε νο χοντρολε χονχεντραδο ε νο χοντρολε διφυσο. Χοντρολε δε 
χονστιτυχιοναλιδαδε δε λεισ mυνιχιπαισ. Αδmινιστραο Πβλιχα ε λει ινχονστιτυχιοναλ; 23. Νορmασ χονστιτυχιοναισ ρεφερεντεσ ◊ 
Αδmινιστραο Πβλιχα. Σερϖιδορεσ πβλιχοσ να Χονστιτυιο; 24. Σιστεmα τριβυτ〈ριο ναχιοναλ ε φινανασ πβλιχασ. Λιmιτα⌡εσ 
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χονστιτυχιοναισ δο ποδερ δε τριβυταρ. Dισχριmιναο χονστιτυχιοναλ δασ ρενδασ τριβυτ〈ριασ. Εστρυτυρα χονστιτυχιοναλ δοσ οραmεντοσ. 
Πρινχπιοσ οραmεντ〈ριοσ. ςεδα⌡εσ οραmεντ〈ριασ. Ελαβοραο δασ λεισ οραmεντ〈ριασ. Φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα ε 
οραmεντ〈ρια; 25. Ορδεm χονστιτυχιοναλ εχονmιχα ε φινανχειρα. Χονστιτυιο εχονmιχα. Πρινχπιοσ γεραισ δα ατιϖιδαδε εχονmιχα. 
Ατυαο εσταταλ να ορδεm εχονmιχα. Προπριεδαδεσ να ορδεm εχονmιχα. Πολτιχα υρβανα, αγρχολα ε φυνδι〈ρια. Ρεφορmα αγρ〈ρια. 
Σιστεmα Φινανχειρο Ναχιοναλ; 26. Ορδεm σοχιαλ. Σεγυριδαδε σοχιαλ: σαδε, πρεϖιδνχια ε ασσιστνχια σοχιαλ. Εδυχαο ε χυλτυρα. 
Dεσπορτο. Χινχια ε τεχνολογια. Χοmυνιχαο σοχιαλ. Μειο αmβιεντε. Φαmλια. Τυτελα δα χριανα ε δο αδολεσχεντε, δο ϕοϖεm ε δο 
ιδοσο. Τυτελα δοσ νδιοσ; 27. Dισποσι⌡εσ χονστιτυχιοναισ τρανσιτ⌠ριασ. Τρανσιο χονστιτυχιοναλ. Φυνο ε εφιχ〈χια δασ νορmασ 
χονστιτυχιοναισ τρανσιτ⌠ριασ. Dισποσι⌡εσ τρανσιτ⌠ριασ ε ρεφορmα χονστιτυχιοναλ. 

Β) DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ  

1. Χονχειτο δε διρειτο αδmινιστρατιϖο. Οριγεm. Βασεσ ιδεολ⌠γιχασ. Ρεγιmε ϕυρδιχο αδmινιστρατιϖο. Φυνο πβλιχα. Φυνο 
αδmινιστρατιϖα. Φυνο πολτιχα ου δε γοϖερνο. Χονχειτο δε ιντερεσσε πβλιχο. Ιντερεσσε πριm〈ριο ε σεχυνδ〈ριο. Ρεγιmε ϕυρδιχο−
αδmινιστρατιϖο. Πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ δο διρειτο 20 αδmινιστρατιϖο εξπρεσσοσ ε ιmπλχιτοσ. Ρεγιmε δε διρειτο πριϖαδο ε 
Αδmινιστραο Πβλιχα. Αδmινιστραο βυροχρ〈τιχα ε γερενχιαλ. Ρελαο ϕυρδιχα αδmινιστρατιϖα; 2. Οργανιζαο αδmινιστρατιϖα. ργοσ 
πβλιχοσ. Χοmπετνχιασ αδmινιστρατιϖασ. Ινσυργνχια χοντρα ο εξερχχιο δε χοmπετνχιασ. Χοmπετνχιασ δισχριχιον〈ριασ ε ϖινχυλαδασ: 
προχεδιmεντο δε δεχισο αδmινιστρατιϖα; χονχειτο, φυνδαmεντοσ ε λιmιτεσ δα δισχριχιοναριεδαδε, mριτο δο ατο αδmινιστρατιϖο, 
δισχριχιοναριεδαδε τχνιχα, χοντρολε δα δισχριχιοναριεδαδε. Χεντραλιζαο ε δεσχεντραλιζαο αδmινιστρατιϖα. Dεσχονχεντραο. 
Ηιεραρθυια αδmινιστρατιϖα ε πρερρογατιϖασ δο ηιεραρχα. Dελεγαο ε αϖοχαο δε χοmπετνχια; 3. Αδmινιστραο ινδιρετα Ι. Χονχειτο. 
Χοντρολε δα αδmινιστραο ινδιρετα. Αυταρθυιασ. Αυταρθυιασ εσπεχιαισ. Αγνχιασ εξεχυτιϖασ. Αγνχιασ ρεγυλαδορασ. Φυνδα⌡εσ 
πβλιχασ. Φυνδα⌡εσ mυνιχιπαισ. Εmπρεσασ εσταταισ: εmπρεσασ πβλιχασ ε σοχιεδαδεσ δε εχονοmια mιστα. Ρελαο εντρε α 
Αδmινιστραο φεδεραλ, εσταδυαλ ε mυνιχιπαλ. Χονσ⌠ρχιοσ πβλιχοσ. Χοντρατο δε ρατειο ε δε προγραmα. Λει Φεδεραλ ν≡ 11.107/05 ε 
Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.017/07. Χονϖνιοσ εντρε εντιδαδεσ φεδερατιϖασ. Αχορδοσ δε χοοπεραο; 4. Τερχειρο σετορ. Χονχειτο. Ττυλοσ δε 
υτιλιδαδε πβλιχα. Εντεσ παραεσταταισ. Σερϖιοσ σοχιαισ αυτνοmοσ. Οργανιζα⌡εσ σοχιαισ. Χοντρατο δε γεστο. Λει Φεδεραλ ν≡ 9.637/98. 
Οργανιζα⌡εσ δε σοχιεδαδε χιϖιλ δε ιντερεσσε πβλιχο. Τερmο δε παρχερια. Λει Φεδεραλ 9.790/99. Λει Φεδεραλ 13.019/2014; 5. Χονχειτο 
ε χλασσιφιχαο. Σερϖιδορεσ εσταταισ: σερϖιδορεσ ε εmπρεγαδοσ πβλιχοσ. Ρεγιmε δε εmπρεγο πβλιχο νο Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο. 
Νορmασ χονστιτυχιοναισ σοβρε οσ σερϖιδορεσ εσταταισ. Σερϖιδορεσ πβλιχοσ: χονχειτο ε ρεγιmε ϕυρδιχο. Ρεmυνεραο δοσ σερϖιδορεσ 
πβλιχοσ. Αχεσσιβιλιδαδε αοσ χαργοσ πβλιχοσ. Χονχυρσο πβλιχο. Προχεσσο σελετιϖο πβλιχο. Χοντραταο τεmπορ〈ρια. Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 
929/2010. Τερχειριζαο. Dιρειτο δε γρεϖε ε σινδιχαλιζαο δοσ σερϖιδοσ πβλιχοσ. Χαργοσ πβλιχοσ. Εστ〈γιο προβατ⌠ριο. Εσταβιλιδαδε. 
Προϖιmεντο. Ρεmοο. Χεσσο δε σερϖιδορεσ. Ενθυαδραmεντο. Ρεδιστριβυιο. Dιρειτοσ δοσ σερϖιδορεσ mυνιχιπαισ. Εστατυτο mυνιχιπαλ 
δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ: Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1.459/2018; 6. Αποσενταδορια δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ. Ρεγιmε πρ⌠πριο ε πρεϖιδνχια 
χοmπλεmενταρ. Dεϖερεσ ε προιβι⌡εσ δοσ σερϖιδοσ πβλιχοσ. Ρεγιmε δισχιπλιναρ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ. Σαν⌡εσ δισχιπλιναρεσ. 
Προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ: απυραο πρελιmιναρ, σινδιχνχια, προχεδιmεντο δε ινϖεστιγαο, απλιχαο διρετα δε πεναλιδαδε, 
προχεσσο συm〈ριο, προχεδιmεντο συm〈ριο, ινθυριτο αδmινιστρατιϖο, ινθυριτο αδmινιστρατιϖο εσπεχιαλ, εξονεραο δε σερϖιδορ εm 
εστ〈γιο προβατ⌠ριο. Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ; 7. Χοmπετνχια ρεγυλαmενταρ. Dεχρετο εξεχυτιϖο. Ρεγυλαmεντοσ 
δε εξεχυο; ρεγυλαmεντοσ δε χοmπλεmενταο τχνιχα; ρεγυλαmεντοσ ιmπρ⌠πριοσ. Ουτροσ ϖεχυλοσ ιντροδυτορεσ δε νορmασ 
αβστρατασ: ρεσολυ⌡εσ, ρεγιmεντοσ, πορταριασ, ινστρυ⌡εσ. Εξτινο δοσ ρεγυλαmεντοσ. Χοντρολε παρλαmενταρ ε ϕυρισδιχιοναλ δοσ 
ρεγυλαmεντοσ; 8. Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ. Ατο αδmινιστρατιϖο ε φατο αδmινιστρατιϖο. Χονχειτο, χλασσιφιχαο, εσπχιεσ δε ατο 
αδmινιστρατιϖο. Λιχενασ ε αυτοριζα⌡εσ αδmινιστρατιϖασ. Εξιστνχια, ϖαλιδαδε ε εφιχ〈χια δο ατο αδmινιστρατιϖο. Ελεmεντοσ ε 
πρεσσυποστοσ. Αβυσο δε ποδερ, εξχεσσο δε ποδερ ε δεσϖιο δε ποδερ. Μ⌠ϖελ δο αγεντε. Σιλνχιο. Ατριβυτοσ. Εξτινο ε mοδιφιχαο δο 
ατο αδmινιστρατιϖο. Ρεϖογαο. Ρετιφιχαο ε ινϖαλιδαο. Χορρεο δο ατο αδmινιστρατιϖο: χονϖαλιδαο, χονϖερσο, ρεδυο ου 
ρεφορmα. Εσταβιλιζαο. Εφειτοσ δοσ ϖχιοσ. Λιmιτεσ προχεδιmενταισ ε τεmποραισ ◊ χορρεο. Dιρειτο δε ρεσιστνχια; 9. Προχεσσο 
αδmινιστρατιϖο: χονχειτο, ρεθυισιτοσ, οβϕετιϖοσ, φασεσ, εσπχιεσ, πρινχπιοσ δο προχεσσο αδmινιστρατιϖο. Αυδινχιασ ε χονσυλτασ 
πβλιχασ. Χοισα ϕυλγαδα αδmινιστρατιϖα. Λει Φεδεραλ ν≡ 9.784/99; 10. Λιχιτα⌡εσ πβλιχασ. Λει Φεδεραλ ν≡ 8.666/93. Dεϖερ δε λιχιταρ, 
ινεξιγιβιλιδαδε ε δισπενσα δε λιχιταο. Πρινχπιοσ δα λιχιταο. Χοmισσο δε λιχιταο. Χοντραταο δε σερϖιοσ δε πυβλιχιδαδε: Λει 
Φεδεραλ ν≡ 12.232/2010. Μοδαλιδαδεσ λιχιτατ⌠ριασ. Πρεγο, Λει Φεδεραλ 10.520/02, Dεχρετοσ Φεδεραισ ν≡σ 3.555/00 ε 5.450/05. 
Προχεσσο λιχιτατ⌠ριο. Ρεγιστροσ χαδαστραισ. Ρεγιστρο δε πρεοσ. Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 7.892/13. Μιχροεmπρεσασ ε πεθυενασ εmπρεσασ, Λει 
Χοmπλεmενταρ Φεδεραλ ν≡ 123/06. Χοοπερατιϖασ, Λιχιτα⌡εσ δε γρανδε ϖυλτο ε δε αλτα χοmπλεξιδαδε. Λιχιτα⌡εσ ιντερνασ ε 
ιντερναχιοναισ. Λιχιτα⌡εσ δε ινφορm〈τιχα. Ρεγιmε διφερενχιαδο δε χοντρατα⌡εσ πβλιχασ (ΡDΧ): Λει Φεδεραλ ν≡ 12.462/11 ε Dεχρετο 
Φεδεραλ ν≡ 7.581/11; 11. Χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ. Χονχειτο, νατυρεζα ϕυρδιχα. Χοντρατοσ δε εφειτοσ χοντραποστοσ ε δε εφειτοσ 
παραλελοσ. Πεχυλιαριδαδε ε χαραχτερστιχασ δοσ χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ. Πραζο ε προρρογαο δο χοντρατο. Φορmαλιδαδεσ, 
ινστρυmεντο χοντρατυαλ. Εφιχ〈χια. Εξτινο. Χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ ε ρεγιmε 21 διφερενχιαδο δε χοντρατα⌡εσ (ΡDΧ). Dιϖερσασ 
εσπχιεσ δε χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ. Αδmινιστραο πβλιχα λοχαδορα ε λοχατ〈ρια; 12. Σερϖιοσ πβλιχοσ. Χονχειτο, πρεσσυποστοσ 
χονστιτυχιοναισ, ρεγιmε ϕυρδιχο, πρινχπιοσ δο σερϖιο πβλιχο, υσυ〈ριο, τιτυλαριδαδε. Σερϖιοσ δε ιντερεσσε λοχαλ. Σερϖιο πβλιχο δε 
εδυχαο. Λει φεδεραλ 9.394/96. Σερϖιο δε σαδε ε διρειτο σανιτ〈ριο. Σιστεmα νιχο δε σαδε. Λει Φεδεραλ ν≡ 8.080/90. Σερϖιο δε 
σανεαmεντο β〈σιχο. Λει Φεδεραλ ν≡ 11.445/07. Σερϖιο δε τρανσπορτε χολετιϖο δε πασσαγειροσ; 13. Χονχεσσο δε σερϖιο πβλιχο. 
Χονχειτο, νατυρεζα ϕυρδιχα, mοτιϖο, ρεmυνεραο δο χονχεσσιον〈ριο. Λιχιταο δασ χονχεσσ⌡εσ. Χοντρατο δε χονχεσσο. Dιρειτοσ, 
δεϖερεσ ε ρεσπονσαβιλιδαδε δα χονχεσσιον〈ρια ε δο ποδερ χονχεδεντε. Λει Φεδεραλ ν≡ 8.987/95. Περmισσο δε σερϖιο πβλιχο. 
Αυτοριζαο δε σερϖιο πβλιχο. Παρχεριασ Πβλιχο−πριϖαδασ. Χονχεσσο πατροχιναδα. Χονχεσσο αδmινιστρατιϖα. Λιχιταο δασ 
παρχεριασ. Ρεγιmε δε γαραντιασ. Λει Φεδεραλ ν≡ 11.079/04. Αρβιτραγεm ε αδmινιστραο πβλιχα. Οβρα πβλιχα. Λιχιταο ε χονχεσσο. 
Ρεγιmεσ δε εmπρειταδα. Ρεσπονσαβιλιδαδε δο χονστρυτορ ε δα Αδmινιστραο; 14. Ιντερϖενο δο Εσταδο νο δοmνιο εχονmιχο. 
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Ινφρα⌡εσ αδmινιστρατιϖασ ◊ ορδεm εχονmιχα. Ρεγυλαο αδmινιστρατιϖα. Εξπλοραο δε ατιϖιδαδε εχονmιχα πελο Εσταδο. Ατιϖιδαδεσ 
πριϖαδασ σοβ ρεγιmε εσπεχιαλ. Μονοπ⌠λιοσ εσταταισ. Πλανεϕαmεντο εσταταλ. Ιντερϖενο δο Εσταδο νο δοmνιο σοχιαλ. Φοmεντο 
αδmινιστρατιϖο; 15. Ινφρα⌡εσ ε σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ. Προϖιδνχιασ αχαυτελατ⌠ριασ. Μυλτασ αδmινιστρατιϖασ. Ποδερ δε πολχια. 
Ορδεναο αδmινιστρατιϖα. Ρελαο γεραλ ε εσπεχιαλ δε συϕειο. Ρεσπονσαβιλιδαδε δασ πεσσοασ ϕυρδιχασ. Λει Φεδεραλ ν≡ 12.846/13; 
16. Ρεστρι⌡εσ, λιmιτα⌡εσ ε σαχριφχιοσ δο διρειτο δε προπριεδαδε. Φυνο σοχιαλ δα ποσσε ε δα προπριεδαδε. Dεσαπροπριαο. 
Dεχλαραο δε υτιλιδαδε πβλιχα. Προχεσσο δε δεσαπροπριαο. Ιmισσο προϖισ⌠ρια να ποσσε. ϑυστα ινδενιζαο. Dεσιστνχια δα 
δεσαπροπριαο. Dεσαπροπριαο ινδιρετα. Ρετροχεσσο. Dεσαπροπριαο δε βενσ πβλιχοσ. Περδιmεντο δε βενσ. Ρεθυισιο. Σερϖιδο 
αδmινιστρατιϖα. Τοmβαmεντο; 17. Βενσ πβλιχοσ. Χονχειτο, χλασσιφιχαο, αφεταο ε δεσαφεταο, ρεγιmε ϕυρδιχο. Γεστο δε βενσ 
πβλιχοσ. Υτιλιζαο πελοσ αδmινιστραδοσ: αυτοριζαο, περmισσο ε χονχεσσο δε υσο. Χονχεσσο δε διρειτο ρεαλ δε υσο. Ενφιτευσε. 
Αβανδονο. Χοισασ περδιδασ. Βενσ δε πεσσοασ αυσεντεσ. Ηερανα ϕαχεντε ε ϖαχαντε. Αλιεναο δε βενσ πβλιχοσ; 18. Χοντρολε δα 
Αδmινιστραο. Χοντρολε ιντερνο ε εξτερνο. Χοντρολε παρλαmενταρ. Χοντρολε δο Τριβυναλ δε Χοντασ. Συσταο δε ατοσ ε χοντρατοσ 
αδmινιστρατιϖοσ. Χοντρολε ϕυρισδιχιοναλ. Χοντρολε πελο χιδαδο ε πελο Μινιστριο Πβλιχο. Dιρειτο αο αχεσσο ◊ ινφορmαο, Λει Φεδεραλ 
ν≡ 12.527/11; 19. Ρεσπονσαβιλιδαδε Εξτραχοντρατυαλ δο Εσταδο. Ινδενιζαο ε ρεσσαρχιmεντο. Ρεσπονσαβιλιδαδε εσταταλ πορ ατοσ 
λχιτοσ ε ιλχιτοσ. Ρεσπονσαβιλιδαδε εσταταλ χοmισσιϖα ε οmισσιϖα. Εξχλυδεντεσ δε νεξο χαυσαλ ε δε ιmπυταο. Dανο ινδενιζ〈ϖελ. 
Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ πεσσοαλ δοσ αγεντεσ πβλιχοσ. Ρεσπονσαβιλιζαο αδmινιστρατιϖα ε ϕυρισδιχιοναλ; 20. Ιmπροβιδαδε 
αδmινιστρατιϖα. Λει Φεδεραλ ν.≡ 8.429/92. Χριmεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδε. 

Χ) DΙΡΕΙΤΟ ΤΡΙΒΥΤℑΡΙΟ 

1. Dεφινιο ε χοντεδο δο διρειτο τριβυτ〈ριο; 2. Σιστεmα χονστιτυχιοναλ τριβυτ〈ριο ε λιmιτα⌡εσ χονστιτυχιοναισ δο ποδερ δε τριβυταρ; 
3. Πρινχπιο ρεπυβλιχανο ε τριβυταο. Πρινχπιο φεδερατιϖο ε τριβυταο. Πρινχπιο δα υνιφορmιδαδε γεογρ〈φιχα. Πρινχπιο δα προιβιο 
δε ισεν⌡εσ ηετερνοmασ. Πρινχπιο δα νο δισχριmιναο βασεαδα εm προχεδνχια ου δεστινο. Αυτονοmια mυνιχιπαλ ε τριβυταο. 
Πρινχπιο δα λεγαλιδαδε τριβυτ〈ρια. Τριβυτο ε εσπχιεσ νορmατιϖασ. Λεγαλιδαδε ε οβριγαο αχεσσ⌠ρια; 4. Πρινχπιο δα αντεριοριδαδε 
τριβυτ〈ρια. Ανυαλιδαδε. ςιγνχια ε εφιχ〈χια δα νορmα τριβυτ〈ρια. Αντεριοριδαδε νοναγεσιmαλ. Πρινχπιο δα νο−χυmυλατιϖιδαδε. 
Πρινχπιο δα ισονοmια τριβυτ〈ρια. Χαπαχιδαδε χοντριβυτιϖα. Σεγυρανα ϕυρδιχα ε τριβυταο. Πρινχπιο δα ιρρετροατιϖιδαδε τριβυτ〈ρια. 
Πρινχπιο δα ϖεδαο αο χονφισχο. Πρινχπιο δα τιπιχιδαδε τριβυτ〈ρια. Ουτροσ πρινχπιοσ τριβυτ〈ριοσ; 5. Ιmυνιδαδεσ τριβυτ〈ριασ γεραισ ε 
ρεχπροχασ. Ιmυνιδαδεσ δοσ τεmπλοσ ρελιγιοσοσ. Ιmυνιδαδεσ δε παρτιδοσ πολτιχοσ, δασ ινστιτυι⌡εσ εδυχαχιοναισ ε ασσιστενχιαισ, 
ιmυνιδαδε δο λιϖρο, δοσ περι⌠διχοσ ε δο παπελ δεστιναδο ◊ συα ιmπρεσσο. Ιmυνιδαδε mυσιχαλ. Ιmυνιδαδεσ δε ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ. 
Ουτρασ ιmυνιδαδεσ; 6. Λει χοmπλεmενταρ τριβυτ〈ρια ε νορmασ γεραισ δε διρειτο τριβυτ〈ριο. Φοντεσ δο διρειτο τριβυτ〈ριο. Φοντεσ 
πριm〈ριασ ε σεχυνδ〈ριασ. Λεγισλαο τριβυτ〈ρια mυνιχιπαλ; 7. Τριβυτο. Χονχειτο. Εσπχιεσ τριβυτ〈ριασ: ιmποστοσ, ταξασ δε πολχια ε δε 
σερϖιο, χοντριβυιο δε mεληορια, εmπρστιmο χοmπυλσ⌠ριο, χοντριβυι⌡εσ. Πρεο πβλιχο ε τριβυτο. Χοντριβυι⌡εσ δε ιντερεσσε δασ 
χατεγοριασ προφισσιοναισ ε εχονmιχασ. Χοντριβυι⌡εσ δε ιντερϖενο νο δοmνιο εχονmιχο. Χοντριβυι⌡εσ σοχιαισ; 8. Χοντριβυιο 
παρα ο σερϖιο δε ιλυmιναο πβλιχα (ΧΟΣΙΠ); 9. Χοmπετνχια τριβυτ〈ρια. Εξερχχιο δα χοmπετνχια τριβυτ〈ρια. Παραφισχαλιδαδο; 10. 
ςιγνχια δα λει τριβυτ〈ρια νο εσπαο ε νο τεmπο, απλιχαο, ιντερπρεταο ε ιντεγραο δα λεγισλαο τριβυτ〈ρια. Χονχειτοσ δε διρειτο 
πριϖαδο ε διρειτο τριβυτ〈ριο; 11. Οβριγαο τριβυτ〈ρια. Οβριγαο τριβυτ〈ρια νο ΧΤΝ. Οβριγαο πρινχιπαλ ε αχεσσ⌠ρια. Dεϖερεσ 
ινστρυmενταισ. Φατο ϕυρδιχο τριβυτ〈ριο. Φατο γεραδορ; 12. Χρδιτο τριβυτ〈ριο ε λαναmεντο. Λαναmεντο τριβυτ〈ριο. Ρεϖισο δο 
λαναmεντο. Μοδαλιδαδεσ δε λαναmεντο; 13. Συσπενσο δα εξιγιβιλιδαδε δο χρδιτο τριβυτ〈ριο. Μορατ⌠ρια. Dεπ⌠σιτο. Ρεχυρσοσ. 
Χονχεσσο δε mεδιδα λιmιναρ ε αντεχιπαο δε τυτελα. Παρχελαmεντο; 14. Εξτινο δασ οβριγα⌡εσ τριβυτ〈ριασ. Παγαmεντο δεϖιδο ε 
ινδεϖιδο. Χοmπενσαο. Τρανσαο. Ρεmισσο. Dεχαδνχια ε πρεσχριο τριβυτ〈ριασ. Χονϖερσο δο δεπ⌠σιτο εm ρενδα. Παγαmεντο 
αντεχιπαδο ε ηοmολογαο δο παγαmεντο. Χονσιγναο εm παγαmεντο. Χοισα ϕυλγαδα ε χοισα ϕυλγαδα αδmινιστρατιϖα. Dαο εm 
παγαmεντο; 15. Ρεπετιο δο ινδβιτο τριβυτ〈ριο. Ηιπ⌠τεσεσ δε ρεστιτυιο. Πραζοσ εξτιντιϖοσ. Ρεστιτυιο ε χοmπενσαο; 16. 
Εξχλυσο δο χρδιτο τριβυτ〈ριο. Ισενο τριβυτ〈ρια. Ανιστια φισχαλ. Ισενο ε εξτραφισχαλιδαδε; 17. Τεορια δα ρεγρα−mατριζ δε ινχιδνχια. 
Ηιπ⌠τεσε τριβυτ〈ρια. Φατο ιmπονϖελ. Ρελαο ϕυρδιχο−τριβυτ〈ρια. Ηιπ⌠τεσε δε ινχιδνχια ε βασε δε χ〈λχυλο. Αλθυοτα; 18. Χονσεθυεντε 
τριβυτ〈ριο: συϕειτο ατιϖο ε πασσιϖο. Χοmπετνχια τριβυτ〈ρια ε συϕειο ατιϖα. Συχεσσο δο συϕειτο ατιϖο. Χοντριβυιντε. Ρεσπονσαβιλιδαδε 
τριβυτ〈ρια. Ρεσπονσαβιλιδαδε πελο τριβυτο ε ρεσπονσαβιλιδαδε πελα ινφραο. Ρεσπονσαβιλιδαδε σολιδ〈ρια. Ρεσπονσαβιλιδαδε συχεσσ⌠ρια. 
Ρεσπονσαβιλιδαδε δε τερχειροσ. Συβστιτυιο τριβυτ〈ρια. Συϕειο πασσιϖα ε χονϖεν⌡εσ παρτιχυλαρεσ. Χαπαχιδαδε τριβυτ〈ρια. Dοmιχλιο 
τριβυτ〈ριο; 19. Ινφρα⌡εσ ε σαν⌡εσ τριβυτ〈ριασ. Ρεγρα σανχιονατ⌠ρια. Χλασσιφιχαο ε εσπχιεσ δε ινφρα⌡εσ τριβυτ〈ριασ. Dεννχια 
εσποντνεα. Ηιπ⌠τεσεσ δε εξχλυσο δε πεναλιδαδε. Σαν⌡εσ τριβυτ〈ριασ; 20. Αδmινιστραο τριβυτ〈ρια. Φισχαλιζαο. Dϖιδα ατιϖα. 
Πρεσσυποστοσ λεγαισ. Πρεσυνο δε χερτεζα ε λιθυιδεζ δα δϖιδα ινσχριτα, εmενδασ ε συβστιτυι⌡εσ δε χερτιδ⌡εσ δε δϖιδα ατιϖα. 
Χερτιδο νεγατιϖα; 21. Πλανεϕαmεντο τριβυτ〈ριο. Φραυδε ◊ λει. Αβυσο δε φορmα, αβυσο δε διρειτο ε σιmυλαο; 22. Γαραντιασ ε 
πριϖιλγιοσ δο χρδιτο τριβυτ〈ριο. Πρεφερνχια ε χοβρανα εm φαλνχια ε χονχορδατα. Ρεσπονσαβιλιδαδε πατριmονιαλ δοσ σ⌠χιοσ ε 
αδmινιστραδορεσ. Αλιεναο δε βενσ εm φραυδε ◊ Φαζενδα Πβλιχα; 23. Ιmποστοσ φεδεραισ ε εσταδυαισ; 24. ΙΠΤΥ. Ασπεχτοσ εσπαχιαλ, 
mατεριαλ, πεσσοαλ, τεmποραλ, θυαντιτατιϖο δα ηιπ⌠τεσε δε ινχιδνχια. Ιmυνιδαδεσ, δεσχοντοσ, ισεν⌡εσ, ρεmισσ⌡εσ ε ανιστιασ. 
Προγρεσσιϖιδαδε φισχαλ ε εξτραφισχαλ. Λαναmεντο δο ΙΠΤΥ. Πλαντα γενριχα δε ϖαλορεσ; 25. ΙΣΣ. Ασπεχτοσ εσπαχιαλ, mατεριαλ, πεσσοαλ, 
τεmποραλ, θυαντιτατιϖο δα ηιπ⌠τεσε δε ινχιδνχια. Ιmυνιδαδεσ, δεσχοντοσ, ισεν⌡εσ, ρεmισσ⌡εσ ε ανιστιασ. Λαναmεντο δο ΙΣΣ. 
Χαδαστρο δε χοντριβυιντεσ mοβιλι〈ριοσ に ΧΧΜ; 26. ΙΤΒΙ. Ασπεχτοσ εσπαχιαλ, mατεριαλ, πεσσοαλ, τεmποραλ, θυαντιτατιϖο δα ηιπ⌠τεσε δε 
ινχιδνχια. Ιmυνιδαδεσ ε ισεν⌡εσ. Λαναmεντο δο ΙΤΒΙ. Οβριγα⌡εσ δοσ νοτ〈ριοσ ε οφιχιαισ δε ρεγιστροσ δε ιm⌠ϖεισ ε σευσ πρεποστοσ; 
27. Ταξασ. Ασπεχτοσ εσπαχιαλ, mατεριαλ, πεσσοαλ, τεmποραλ, θυαντιτατιϖο δα ηιπ⌠τεσε δε ινχιδνχια. Λιmιτεσ χονστιτυχιοναισ ε λεγαισ. 
Ιmυνιδαδεσ ε ισεν⌡εσ. Ταξα δε φισχαλιζαο δε εσταβελεχιmεντοσ. Ταξα δε φισχαλιζαο δε αννχιοσ. Ταξα δε ρεσδυοσ σ⌠λιδοσ δε 
σερϖιο δε σαδε に ΤΡΣΣ; 28. Προχεσσο αδmινιστρατιϖο τριβυτ〈ριο. Ρελαο ϕυρδιχα τριβυτ〈ρια ε προϖασ. Πρεσυν⌡εσ νο διρειτο τριβυτ〈ριο; 
29. Προχεσσο ϕυδιχιαλ τριβυτ〈ριο. Α εξεχυο φισχαλ. Μανδαδο δε σεγυρανα, αο ανυλατ⌠ρια δε δβιτο φισχαλ, αο δε ρεπετιο δε 
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ινδβιτο τριβυτ〈ριο, αο δε χονσιγναο εm παγαmεντο, αο δεχλαρατ⌠ρια δε ινεξιστνχια δε ρελαο ϕυρδιχο−τριβυτ〈ρια. Αο 
χαυτελαρ φισχαλ. 

D) DΙΡΕΙΤΟ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΟ 

1. Dιρειτο φινανχειρο: χονχειτο ε οβϕετο. Ατιϖιδαδε φινανχειρα δο Εσταδο. Φοντεσ δο Dιρειτο φινανχειρο. Λει Φεδεραλ 4.320/64 ε Λει 
Χοmπλεmενταρ 101/00; 2. Οραmεντο πβλιχο. Χονχειτο. Τιποσ. Οραmεντο−προγραmα. Πρινχπιοσ οραmεντ〈ριοσ; 3. Λεισ 
οραmεντ〈ριασ. Πλανο Πλυριανυαλ. Λει δε Dιρετριζεσ οραmεντ〈ριασ. Λει οραmεντ〈ρια ανυαλ. Χιχλο οραmεντ〈ριο. Προχεσσο λεγισλατιϖο. 4. 
Εξερχχιο φινανχειρο. Ρεγιmε δε χαιξα. Ρεγιmε δε χοmπετνχια. Εξεχυο οραmεντ〈ρια. Προγραmαο φινανχειρα ε χρονογραmα δε 
δεσεmβολσο. ςεριφιχαο δο χυmπριmεντο δε mετασ ε λιmιταο δε εmπενηο. Ρελατ⌠ριο δε εξεχυο οραmεντ〈ρια ε δε γεστο φισχαλ. 
Φαλτα δε οραmεντο. Εντρεγα δε ρεχυρσοσ αο Λεγισλατιϖο; 5. ςεδα⌡εσ χονστιτυχιοναισ; 6. Χρδιτοσ αδιχιοναισ: χρδιτοσ συπλεmενταρεσ, 
χρδιτοσ εσπεχιαισ, χρδιτοσ εξτραορδιν〈ριοσ; 7. Dεσπεσασ πβλιχασ. Χονχειτο. Χλασσιφιχαο. Πρινχπιοσ. Εστ〈γιοσ. Εmπενηο: χονχειτο, 
τιποσ, νοτα δε εmπενηο. Ρεστοσ α παγαρ. Dεσπεσασ οβριγατ⌠ριασ δε χαρ〈τερ χοντινυαδο. Dεσπεσασ χοm πεσσοαλ. Dεσπεσασ χοm 
σεγυριδαδε σοχιαλ; 8. Τρανσφερνχιασ ϖολυντ〈ριασ. Dεστιναο δε ρεχυρσοσ πβλιχοσ παρα ο σετορ πριϖαδο. Σιστεmα φινανχειρο ναχιοναλ; 
9. Ρεγιmε δε αδιανταmεντο; 10. Πρεχατ⌠ριοσ. Χονχειτο. Ηιστ⌠ριχο. Παρχελαmεντο δο αρτ. 33 δο ΑDΧΤ. Ιντερϖενο Φεδεραλ. Πρεχατ⌠ριο 
αλιmενταρ: Σmυλα 655 δο ΣΤΦ. Εmενδα Χονστιτυχιοναλ ν. 30: δβιτοσ δε νατυρεζα αλιmεντχια; ατυαλιζαο mονετ〈ρια; ρεθυισιτ⌠ριο δε 
πεθυενο ϖαλορ; Εmενδα χονστιτυχιοναλ ν. 37: ϖεδαο δε φραχιοναmεντο. Παρχελαmεντο δο αρτ. 78 δο ΑDΧΤ. Εmενδα Χονστιτυχιοναλ 
ν. 62. Πριοριδαδε αλιmενταρ. Αβατιmεντο δε δβιτοσ τριβυτ〈ριοσ. Χοmπρα δε ιm⌠ϖεισ πβλιχοσ. Ατυαλιζαο mονετ〈ρια. ϑυροσ δε mορα. 
Χεσσο δε πρεχατ⌠ριοσ. Ασσυνο δε δϖιδα. Παρχελαmεντο δο αρτ. 97 δο ΑDΧΤ. Dοισ σιστεmασ δε παρχελαmεντο. Ρεσολυο 115 δο 
ΧΝϑ. Αχορδοσ. Σεθυεστρο. Dεχισ⌡εσ δο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ. Πρεχατ⌠ριο να λει δε ρεσπονσαβιλιδαδε φισχαλ; 11. Ρεχειτα Πβλιχα. 
Χονχειτο, χλασσιφιχαο, εστ〈γιοσ. Ρεννχια δε ρεχειτα. Φυνδοσ εσπεχιαισ. Dισπονιβιλιδαδε δε χαιξα; 12. Ρεπαρτιο δε ρεχειτασ 
τριβυτ〈ριασ. Χονχειτο. Χριτριοσ. Παρτιληα διρετα ε ινδιρετα. Ρετενο; 13. Εmπρστιmοσ πβλιχοσ. Χονχειτο, νατυρεζα, χλασσιφιχαο, 
πρινχπιοσ, ρεγιmε χονστιτυχιοναλ. Λιmιτα⌡εσ ιmποστασ πελα Λει Χοmπλεmενταρ 101/00. Οπερα⌡εσ δε χρδιτο. Αντεχιπαο δε 
ρεχειτα; 14. Χοντρολε φινανχειρο ιντερνο. Χοντρολε φινανχειρο εξτερνο. Χοντρολε πελο Τριβυναλ δε Χοντασ. Χοντρολε ϕυρισδιχιοναλ δο 
οραmεντο. Οραmεντο ε ρεσερϖα δο ποσσϖελ. 

Ε) DΙΡΕΙΤΟ ΧΙςΙΛ Ε ΕΜΠΡΕΣΑΡΙΑΛ 

1. Dιρειτο οβϕετιϖο. Νορmα ϕυρδιχα: χαραχτερστιχασ, ελεmεντοσ ε χλασσιφιχαο. Φοντεσ δο διρειτο. ςιγνχια, ϖαλιδαδε, εφιχ〈χια, 
απλιχαο, ηιεραρθυια ε ρεϖογαο. Ιντερπρεταο δασ λεισ. Χονφλιτο ιντερτεmποραλ ε ιντερεσπαχιαλ δασ λεισ. Λει δε Ιντροδυο ◊σ 
Νορmασ δο Dιρειτο Βρασιλειρο; 2. Dιρειτο συβϕετιϖο. Φαχυλδαδεσ ε ιντερεσσεσ. Dιρειτο αδθυιριδο ε εξπεχτατιϖα δε διρειτο; 3. Πεσσοασ. 
Νασχιτυρο. Πεσσοα νατυραλ: χοmεο, φιm, περσοναλιδαδε, χαπαχιδαδε ε λεγιτιmιδαδε, χεσσαο δα ινχαπαχιδαδε, εmανχιπαο, ρεγιστρο 
χιϖιλ ε νοmε. Dοmιχλιο. Αυσνχια, mορτε νατυραλ ε πρεσυmιδα. Πεσσοα ϕυρδιχα: χονχειτο ε χλασσιφιχαο. Ασσοχια⌡εσ, οργανιζα⌡εσ 
σοχιαισ ε οργανιζα⌡εσ σοχιαισ δε ιντερεσσε πβλιχο. Φυνδα⌡εσ. Dεσχονσιδεραο δα περσοναλιδαδε ϕυρδιχα. Dιρειτοσ δα 
περσοναλιδαδε: διρειτοσ ◊ ιντεγριδαδε mοραλ, φσιχα ε ιντελεχτυαλ; 4. Βενσ. Χλασσιφιχαο. Βενσ εm σι χονσιδεραδοσ, βενσ 
ρεχιπροχαmεντε χονσιδεραδοσ. Βενσ πβλιχοσ ε πριϖαδοσ: ρεγιmε ϕυρδιχο; 5. Φατοσ, ατοσ ε νεγ⌠χιοσ ϕυρδιχοσ: χονχειτο, χλασσιφιχαο. 
Ελεmεντοσ δε εξιστνχια. Πρεσσυποστοσ δε ϖαλιδαδε. Ρεπρεσενταο. Ινϖαλιδαδε αβσολυτα ε ρελατιϖα. Α σιmυλαο. Πρινχπιο δα 
χονσερϖαο δοσ νεγ⌠χιοσ ϕυρδιχοσ. Χονϖερσο, χονχεντραο ε χονϖαλιδαο δοσ νεγ⌠χιοσ. Βοα−φ οβϕετιϖα ε Τεορια δοσ Ατοσ 
Πρ⌠πριοσ. ςχιοσ δοσ νεγ⌠χιοσ ϕυρδιχοσ: ερρο, δολο, χοαο, εσταδο δε περιγο ε λεσο. Α εφιχ〈χια δο νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. Χονδιο, τερmο, 
ενχαργο; 6. Πρεσχριο ε δεχαδνχια; 7. Οβριγα⌡εσ. Χονχειτο ε ελεmεντοσ εσσενχιαισ. Μοδαλιδαδεσ. 8. Φοντεσ ε εφειτοσ δασ 
οβριγα⌡εσ. Τρανσmισσο δασ οβριγα⌡εσ. Χεσσο δε διρειτοσ. Αδιmπλεmεντο ε εξτινο δασ οβριγα⌡εσ. Ιναδιmπλεmεντο. Παγαmεντο 
ινδεϖιδο. Ενριθυεχιmεντο σεm χαυσα. Μορα. Εξτινο ε ινεξεχυο. Dϖιδασ δε ϖαλορ. Χορρεο mονετ〈ρια. Περδασ ε δανοσ. Χλ〈υσυλα 
πεναλ. ϑυροσ. Αρρασ; 9. Χοντρατοσ. Χονχειτο. Πρινχπιοσ λιβεραισ ε ιντερϖενχιονιστασ. Χλασσιφιχαο δοσ χοντρατοσ. Νεγοχια⌡εσ 
πρελιmιναρεσ ε ρεσπονσαβιλιδαδε πρ−χοντρατυαλ. Χοντρατο πρελιmιναρ. Φορmαο δοσ χοντρατοσ; 10. Εστιπυλαο εm φαϖορ δε τερχειρο. 
Προmεσσα δε φατο δε τερχειρο. Χοντρατο χοm πεσσοα α δεχλαραρ; 11. Εϖιχο. ςχιοσ ρεδιβιτ⌠ριοσ; 12. Εξτινο δοσ χοντρατοσ. Εξτινο 
νορmαλ ε ανορmαλ. Ρεσολυο, ρεσιλιο. Εξχεο δε χοντρατο νο χυmπριδο. Ρεσολυο πορ ονεροσιδαδε εξχεσσιϖα. Τεορια δα 
Ιmπρεϖισο. Τεορια δο αδιmπλεmεντο συβστανχιαλ; 13. Χοντρατοσ τπιχοσ. Χοmπρα ε ϖενδα, περmυτα ε δοαο. Χοντρατο δε σοχιεδαδε. 
Σοχιεδαδε σιmπλεσ. Χοντρατο εστιmατ⌠ριο. Μανδατο, δεπ⌠σιτο, mτυο, χοmοδατο, φιανα, λοχαο, λοχαο πρεδιαλ υρβανα, σεγυρο,  
χοmισσο, χορρεταγεm, τρανσπορτε ε αγνχια ε διστριβυιο. Τρανσαο. Γεντλεmεν αγρmεντ; 14. Χοντρατοσ δε αδεσο. Χοντρατοσ 
αλεατ⌠ριοσ; 15. Νεγ⌠χιοσ ϕυρδιχοσ υνιλατεραισ; 16. Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ. Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ ε ρεσπονσαβιλιδαδε πεναλ: 
ινδεπενδνχια ε ρεσσαλϖασ. Ρεσπονσαβιλιδαδε οβϕετιϖα ε ρεσπονσαβιλιδαδε συβϕετιϖα. Χυλπα. Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δοσ ινχαπαζεσ. 
Νεξο δε χαυσα. Χαυσαλιδαδε αλτερνατιϖα. Εξχλυδεντεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδε. Ρεσπονσαβιλιδαδε δεχορρεντε δε αβυσο δε διρειτο. 
Ρεσπονσαβιλιδαδε πελοσ φατοσ δε τερχειροσ. Ρεσπονσαβιλιδαδε πελοσ φατοσ δασ χοισασ. Περδα δε υmα χηανχε. Dανο ε ινδενιζαο. Dανο 
πατριmονιαλ, δανο πεσσοαλ, δανο mοραλ. Dανο χολετιϖο. Dανο σοχιαλ; 17. Ποσσε. Χονχειτο, εϖολυο, χλασσιφιχαο. Αθυισιο ε περδα. 
Εφειτοσ δα ποσσε. Dεφεσα δα ποσσε. Χοmποσσε; 18. Προπριεδαδε. Χονχειτο. Α προπριεδαδε εm γεραλ. Α φυνο σοχιαλ δα προπριεδαδε. 
Προπριεδαδε ιmοβιλι〈ρια. Λιmιτα⌡εσ ιmποστασ ◊ προπριεδαδε; 19. Α προπριεδαδε ιmοβιλι〈ρια υρβανα. Μοδαλιδαδεσ δε αθυισιο ε 
περδα. Χονδοmνιο. Προπριεδαδε εm πλανοσ ηοριζονταισ. Ινχορποραο. Παρχελαmεντο δο σολο υρβανο. Υσυχαπιο. Dιρειτοσ δε 
ϖιζινηανα; 20. Dιρειτοσ ρεαισ σοβρε χοισα αληεια. Χονχειτοσ ε πρινχπιοσ; 21. Ενφιτευσε. Σερϖιδ⌡εσ. Dιρειτο δε συπερφχιε. Υσυφρυτο, υσο 
ε ηαβιταο. Προmεσσα δε χοmπρα ε ϖενδα δε ιm⌠ϖελ. Dιρειτοσ ρεαισ δε γαραντια; 22. Α προπριεδαδε m⌠ϖελ. Αθυισιο ε περδα. Α 
προπριεδαδε ρεσολϖελ. Α προπριεδαδε φιδυχι〈ρια; 23. Ρεγιστροσ πβλιχοσ; 24. Συχεσσ⌡εσ. Ινϖεντ〈ριο ε αρρολαmεντο. Σονεγαδοσ; 25. 
Ηερανα ϕαχεντε ε ϖαχαντε; 26. Συχεσσο λεγτιmα ε τεσταmεντ〈ρια; 27. Χασαmεντο ε υνιο εστ〈ϖελ; 28. Dιρειτο αυτοραλ: χονχειτο, 
πρινχπιοσ. Dιρειτο mατεριαλ ε mοραλ δο αυτορ. Ο Εσταδο χοmο παρτε νοσ χοντρατοσ δε διρειτο αυτοραλ; 29. Dιρειτο δε εmπρεσα. 
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Εmπρεσ〈ριο. Σοχιεδαδεσ περσονιφιχαδασ ε νο περσονιφιχαδασ. Σοχιεδαδεσ σιmπλεσ ε σοχιεδαδεσ εmπρεσαριαισ. Τεορια δα εmπρεσα. 
Σοχιεδαδεσ πορ α⌡εσ. Σοχιεδαδεσ λιmιταδασ. Μιχροεmπρεσα. Φυνδο δε χοmρχιο. Α⌡εσ ε δεβντυρεσ. Συβσχριο δε χαπιταλ. 
Ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ αδmινιστραδορεσ δε σοχιεδαδεσ. Χοοπερατιϖασ; 30. Χονχυρσο δε χρεδορεσ. Φαλνχια, ρεχυπεραο ϕυδιχιαλ ε 
ρεχυπεραο εξτραϕυδιχιαλ; 31. Ττυλοσ δε χρδιτο: χηεθυε, λετρα δε χmβιο, νοτα προmισσ⌠ρια ε δυπλιχατα. 

Φ) DΙΡΕΙΤΟΣ DΙΦΥΣΟΣ Ε ΧΟΛΕΤΙςΟΣ 

1. Ιντερεσσεσ διφυσοσ, χολετιϖοσ ε ινδιϖιδυαισ ηοmογνεοσ. Α τυτελα δοσ ιντερεσσεσ mετα ινδιϖιδυαισ πελο Μυνιχπιο. Λεγιτιmαο ε 
ιντερεσσε; 2. Αο Χιϖιλ Πβλιχα: χονχειτο, οβϕετο, λεγιτιmαο, ιντερεσσε δε αγιρ. Λιτισχονσ⌠ρχιο ε ασσιστνχια. Χοmπετνχια. Τρανσαο. 
Σεντενα. Ρεχυρσοσ. Χοισα ϕυλγαδα. Εξεχυο. Φυνδο παρα ρεπαραο δοσ βενσ λεσαδοσ. Ινθυριτο χιϖιλ. Τερmο δε αϕυσταmεντο δε 
χονδυτα; 3. Αο ποπυλαρ: χονχειτο, οβϕετο, λεγιτιmαο, ιντερεσσε δε αγιρ. Αο ποπυλαρ δεστιναδα ◊ ανυλαο δε ατο λεσιϖο αο 
ιντερεσσε πβλιχο ε ◊ τυτελα δε ιντερεσσεσ διφυσοσ. Χοmπετνχια. Σεντενα. Χοισα ϕυλγαδα. Ρεχυρσοσ. Ποσιο προχεσσυαλ δασ πεσσοασ 
δε διρειτο πβλιχο; 4. Dιρειτο υρβανστιχο, Χονχειτο ε πρινχπιοσ. Χοmπετνχιασ δο Μυνιχπιο εm mατρια υρβανστιχα. Πλανεϕαmεντο 
υρβανστιχο. Υσο ε Οχυπαο δο Σολο Υρβανο. Ζονεαmεντο. Ποδερ δε πολχια υρβανστιχα. Ινστρυmεντοσ δε χοντρολε υρβανστιχο. 
Λιχενασ υρβανστιχασ; 5. Εστατυτο δα Χιδαδε (Λει φεδεραλ ν.≡ 10.257/2001). Dιρετριζεσ. Ινστρυmεντοσ δε Πολτιχα Υρβανα. 
Παρχελαmεντο, Εδιφιχαο ου Υτιλιζαο χοmπυλσ⌠ριοσ. ΙΠΤΥ Προγρεσσιϖο νο Τεmπο. Dεσαπροπριαο χοm παγαmεντο εm ττυλοσ. 
Υσυχαπιο Εσπεχιαλ δε Ιm⌠ϖελ Υρβανο. Dιρειτο δε Συπερφχιε. Dιρειτο δε Πρεεmπο. Ουτοργα Ονεροσα δο Dιρειτο δε Χονστρυιρ. 
Οπερα⌡εσ Υρβανασ Χονσορχιαδασ. Τρανσφερνχια δο Dιρειτο δε Χονστρυιρ. Εστυδο δε Ιmπαχτο δε ςιζινηανα. Χονχεσσο δε Υσο 
Εσπεχιαλ παρα Φινσ δε Μοραδια ε Αυτοριζαο δε Υσο (ΜΠ ν.≡ 2.220/2001). Γεστο Dεmοχρ〈τιχα δα Χιδαδε; 6. Λει δο Παρχελαmεντο δο 
Σολο Υρβανο (Λει φεδεραλ ν.≡ 6.766/79); 7. Λει φεδεραλ ν.≡ 11.977/2009 (Προγραmα Μινηα Χασα, Μινηα ςιδα); 8. Πλανο Dιρετορ δο 
Μυνιχπιο δε Πορτο Σεγυρο (Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 1511/19 δε 23 δε αγοστο δε 2019). 9. Χ⌠διγο δε Οβρασ ε Εδιφιχα⌡εσ δο Μυνιχπιο δε 
Πορτο Σεγυρο (Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 858/2009, δε 31 δε δεζεmβρο δε 2009).10. Dιρειτο αmβιενταλ. Dιρειτο Αmβιενταλ να Χονστιτυιο 
Φεδεραλ. Χοmπετνχιασ λεγισλατιϖασ ρελαχιοναδασ αο διρειτο αmβιενταλ. Ρεσπονσαβιλιδαδε αmβιενταλ. Λιχενχιαmεντο αmβιενταλ. Εστυδο 
δε Ιmπαχτο Αmβιενταλ; 11. Πολτιχα Ναχιοναλ δο Μειο Αmβιεντε (Λει φεδεραλ ν≡ 6.938/81 ε αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ). Σιστεmα Ναχιοναλ 
δο Μειο Αmβιεντε. Ινστρυmεντοσ δα Πολτιχα Ναχιοναλ δο Μειο Αmβιεντε; 12. Πολτιχα Ναχιοναλ δοσ Ρεχυρσοσ Ηδριχοσ (Λει Φεδεραλ ν≡ 
9.433/97); 13. Λει δασ Σαν⌡εσ Πεναισ ε Αδmινιστρατιϖασ Αmβιενταισ (Λει Φεδεραλ ν≡ 9.605/98); 14. Σιστεmα Ναχιοναλ δασ Υνιδαδεσ δε 
Χονσερϖαο (Λει Φεδεραλ ν≡ 9.985/2000); 15. Χοmπετνχιασ αmβιενταισ (Λει Χοmπλεmενταρ Φεδεραλ ν≡ 140/2011); 16. Χ⌠διγο 
Φλορεσταλ (Λει ν≡ 12.651/2012); 18. Προτεο αο πατριmνιο ηιστ⌠ριχο, αρτστιχο ε χυλτυραλ. Τοmβαmεντο; 19. Dιρειτο δο Χονσυmιδορ. 
Πρινχπιοσ γεραισ ε mβιτο δε απλιχαο δο Χ⌠διγο δε Dεφεσα δο Χονσυmιδορ; 20. Ρεσπονσαβιλιδαδε πελοσ ϖχιοσ ε πελοσ φατοσ δοσ 
προδυτοσ ε δοσ σερϖιοσ. Πρεσχριο, δεχαδνχια ε γαραντια. Πρ〈τιχασ αβυσιϖασ. Οφερτα ε πυβλιχιδαδε. Χλ〈υσυλασ αβυσιϖασ. Χοντρατο δε 
αδεσο. Σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ. Σερϖιοσ πβλιχοσ νο Χ⌠διγο δε Dεφεσα δο Χονσυmιδορ; 21. Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε. 
Πρινχπιοσ. Dιρειτοσ φυνδαmενταισ. Πολτιχα δε ατενδιmεντο. Μεδιδασ δε προτεο. Προτεο δα χριανα ε δο αδολεσχεντε εm ϕυζο: 
ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖα. Χονσεληο τυτελαρ; 22. Εστατυτο δο Ιδοσο. Πρινχπιοσ. Dιρειτοσ φυνδαmενταισ. 

Γ) DΙΡΕΙΤΟ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

1. Dιρειτο δο Τραβαληο. Πρινχπιοσ. Φοντεσ. Ασπεχτοσ Χονστιτυχιοναισ. Ιντερπρεταο ε Απλιχαο. Ρεννχια ε Τρανσαο. Dιρειτο δο 
Τραβαληο να Αδmινιστραο Πβλιχα; 2. Ρελαο δε Τραβαληο ε Ρελαο δε Εmπρεγο. Εmπρεγαδορ ε Εmπρεγαδο. Ρεγιmε Χελετιστα να 
Αδmινιστραο Πβλιχα; 3. Ρεγιmεσ ϑυρδιχοσ Φυνχιοναισ. Ρεγιmε Εστατυτ〈ριο. Ρεγιmε Τραβαληιστα. Χοντρατο τεmπορ〈ριο; 4. Χοντρατο 
δε Τραβαληο. Νοο. Χαραχτεριζαο. Μοδαλιδαδεσ. Εφειτοσ. Ποδερεσ. Ελεmεντοσ Εσσενχιαισ ε Αχιδενταισ. Νυλιδαδεσ. Φορmαο, 
Αλτεραο, Συσπενσο ε Ιντερρυπο δο χοντρατο δε τραβαληο. Χοντρατοσ χοm ο Εσταδο. Ρεσπονσαβιλιδαδε; 5. Συϕειτοσ δο χοντρατο δε 
τραβαληο: Εmπρεγαδο ε Εmπρεγαδορ. Χονχειτο ε χαραχτεριζαο. Ποδερεσ δο Εmπρεγαδορ νο Χοντρατο δε Τραβαληο. Γρυπο 
εχονmιχο. Συχεσσο δε Εmπρεγαδορεσ. Ρεσπονσαβιλιδαδε δο σ⌠χιο ρετιραντε. 6. Σαλ〈ριο ε Ρεmυνεραο. Προτεο. Εθυιπαραο. 
Dεσϖιο δε Φυνο; 7. Εξτινο δο Χοντρατο δε Τραβαληο. Χαυσασ. Μοδαλιδαδεσ. Εφειτοσ. ϑυστα χαυσα. Εσταβιλιδαδε. Γαραντια δο 
Εmπρεγο. ΦΓΤΣ. Αϖισο Πρϖιο. Μυλτασ; 8. Εσταβιλιδαδε ε Προτεο χοντρα α Dεσπεδιδα Αρβιτρ〈ρια ου σεm ϑυστα Χαυσα. ΦΓΤΣ. Γαραντιασ 
προϖισ⌠ριασ δε εmπρεγο; 9. Τερχειριζαο. Ρεσπονσαβιλιδαδε δα Αδmινιστραο Πβλιχα να Τερχειριζαο. 10. Dυραο δο τραβαληο. 
Ηορ〈ριο. ϑορναδα. Ηορασ Εξτρασ. ϑορναδασ Εσπεχιαισ. Ιντερϖαλοσ. Ρεγιmε δε Χοmπενσαο; 11. Ρεπουσοσ Ρεmυνεραδοσ εm Γεραλ. 
Φριασ; 12. Σεγυρανα ε Μεδιχινα δο Τραβαληο. Τραβαληο Ινσαλυβρε ε Περιχυλοσο. Εργονοmια ε Μειο Αmβιεντε δε Τραβαληο. Νορmασ 
Γεραισ ε Εσπεχιαισ δε Τυτελα δο Τραβαληο. Προτεο δο Τραβαληο δα Μυληερ. Προτεο ◊ Ματερνιδαδε. Προτεο δο Τραβαληο δο 
Μενορ; 13. Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ−Τραβαληιστα. Αχιδεντε δε Τραβαληο. Ασσδιο. Ινδενιζαο πορ Dανο Ματεριαλ, Μοραλ ε Εσττιχο. 
Dανο Χολετιϖο; 14. Πρεσχριο ε Dεχαδνχια; 15. Dιρειτο Χολετιϖο δο Τραβαληο. Χονφλιτοσ Χολετιϖοσ. Αχορδοσ ε Χονϖεν⌡εσ Χολετιϖασ. 
Αρβιτραγεm ε Μεδιαο; 16. Οργανιζαο Σινδιχαλ. Πρινχπιοσ. Υνιχιδαδε Σινδιχαλ. Ρεχειτασ Σινδιχαισ. Σινδιχαλιζαο δοσ Σερϖιδορεσ 
Πβλιχοσ; 17. Dιρειτο δε Γρεϖε. Γρεϖε δο Σερϖιδορ Πβλιχο; 18. Dιρειτο Προχεσσυαλ δο Τραβαληο. Πρινχπιοσ. Φοντεσ. Ιντερπρεταο ε 
Απλιχαο; 19. Οργανιζαο δα ϑυστια δο Τραβαληο. Χοmποσιο ε Φυνχιοναmεντο. Χοmισσ⌡εσ δε Χονχιλιαο Πρϖια; 20. 
Χοmπετνχια δα ϑυστια δο Τραβαληο. Χοmπετνχια Ματεριαλ. Χοmπετνχια Τερριτοριαλ. Α⌡εσ αχιδεντ〈ριασ ε Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ; 21. 
Dισσδιο Χολετιϖο. Προχεσσο ε Προχεδιmεντο. Χοmπετνχια. Λιmιτεσ δο Ποδερ Νορmατιϖο. Εφειτοσ δα Σεντενα Νορmατιϖα; 22. Ατοσ 
Προχεσσυαισ ε Ριτοσ PヴﾗIWSｷﾏWﾐデ;ｷゲくà RWIﾉ;ﾏ;N?ﾗくà さJ┌ゲà ヮﾗゲデ┌ﾉ;ﾐSｷざくà RW┗Wﾉｷ;くà E┝IWNﾛWゲくà CﾗﾐデWゲデ;N?ﾗくà RWIﾗﾐ┗WﾐN?ﾗくà P;ヴデWゲà Wà
Προχυραδορεσ. Αυδινχια. Χονχιλιαο. Ινστρυο ε ϑυλγαmεντο. Dεσπεσασ Προχεσσυαισ. Ηονορ〈ριοσ Αδϖοχατχιοσ; 23. Προϖασ. Τεορια 
Γεραλ ε νυσ Προβατ⌠ριο. Προϖασ εm Εσπχιε; 24. Ινϖαλιδαδεσ Προχεσσυαισ; 25. Τυτελασ Dιφερενχιαδασ. Αντεχιπαο. Χαυτελαρεσ; 26. 
Λιθυιδαο δε Σεντενα; 27. Εξεχυο. Εσπχιεσ ε Προχεδιmεντοσ. Εξεχυο Χοντρα α Φαζενδα Πβλιχα; 28. Ρεχυρσοσ. Ασπεχτοσ Γεραισ 
ε Αδmισσιβιλιδαδε. Εσπχιεσ; 29. Αο Ρεσχισ⌠ρια; 30. Μανδαδο δε Σεγυρανα. Αο Χιϖιλ Πβλιχα. Α⌡εσ Χολετιϖασ. Ηαβεασ Χορπυσ; 31. 
Εντε Εσταταλ περαντε α ϑυστια δο Τραβαληο. Ρεσπονσαβιλιδαδε Σολιδ〈ρια ε Συβσιδι〈ρια. Πρερρογατιϖασ δα Φαζενδα Πβλιχα νο Προχεσσο 
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δο Τραβαληο; 32. Μινιστριο Πβλιχο δο Τραβαληο; 33. Σmυλασ, Ενυνχιαδοσ ε Οριεντα⌡εσ ϑυρισπρυδενχιαισ δο Τριβυναλ Συπεριορ δο 
Τραβαληο; 34. Σιστεmα δε παγαmεντο δε Πρεχατ⌠ριοσ. Οβριγα⌡εσ δε Πεθυενο ςαλορ. 

Η) DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΕςΙDΕΝΧΙℑΡΙΟ: 

1 Σεγυριδαδε σοχιαλ. Οργανιζαο ε πρινχπιοσ; 2 Χυστειο δα σεγυριδαδε σοχιαλ. Ρεχειτασ, χοντριβυι⌡εσ σοχιαισ, σαλ〈ριο−δε−χοντριβυιο; 
3 Ρεγιmε γεραλ δε πρεϖιδνχια σοχιαλ. Σεγυραδοσ ε δεπενδεντεσ. Φιλιαο ε ινσχριο. Χαρνχια. Εσπχιεσ δε βενεφχιοσ ε πρεστα⌡εσ, 
δισποσι⌡εσ γεραισ ε εσπεχφιχασ. Σαλ〈ριο−δε−βενεφχιο. Ρενδα mενσαλ ινιχιαλ. Ρεαϕυσταmεντο ε ρεϖισο. Πρεσχριο ε δεχαδνχια. 
Αχυmυλαο δε βενεφχιοσ. ϑυστιφιχαο. Α⌡εσ ϕυδιχιαισ εm mατρια πρεϖιδενχι〈ρια. 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; 7 ϑυρισπρυδνχια δοσ τριβυναισ συπεριορεσ. 

3.4. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΑ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΙΝΦΑΝΤΙΛ Ε ΑΝΟΣ ΙΝΙΧΙΑΙΣ DΟ ΕΝΣΙΝΟ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ.  

3.4.1. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΠΕDΑΓΟΓΟ 

3.4.1.1. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΠΕDΑΓΓΙΧΟΣ Ε ΧΟΝΤΕΞΤΥΑΙΣ  

Χονχεπο δε εδυχαο, ενσινο ε απρενδιζαγεm. Οσ συϕειτοσ ε ο χυρρχυλο δα Εδυχαο Ινφαντιλ, Ανοσ Ινιχιαισ δο Ενσινο 
Φυνδαmενταλ, Ανοσ Φιναισ δο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε α φορmαο ιντεγραλ ε χιδαδ. Προϕετο Πολτιχο Πεδαγ⌠γιχο δα Εσχολα. Ο τραβαληο 
χοmο πρινχπιο εδυχατιϖο ε α πεσθυισα χοmο πρινχπιο mετοδολ⌠γιχο ε α ρεφλεξο σοβρε α πρ〈τιχα πεδαγ⌠γιχα. Ινχλυσο ε εξχλυσο νο 
χοντεξτο δασ πρ〈τιχασ εδυχατιϖασ νοσ σιστεmασ φορmαισ δε εδυχαο. Πλανεϕαmεντο ε Οργανιζαο δο Τραβαληο Πεδαγ⌠γιχο να 
Εδυχαο Ινφαντιλ ε Ανοσ Ινιχιαισ δο Ενσινο Φυνδαmενταλ. Αϖαλιαο δα απρενδιζαγεm ε αϖαλιαο εξτερνα δε αλτα εσχαλα. Λει δε 
Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο Ναχιοναλ ν≡ 9.394/96: Ττυλο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Ις, ς ε ςΙ. Ο Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε. Dιρετριζεσ 
Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ παρα α Εδυχαο Β〈σιχα (Εδυχαο Ινφαντιλ, Ενσινο Φυνδαmενταλ ε συασ mοδαλιδαδεσ) Α Βασε Ναχιοναλ Χοmυm 
Χυρριχυλαρ に ΒΝΧΧ. Πλανο Ναχιοναλ ε Πλανο Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο. Α γεστο δεmοχρ〈τιχα ε παρτιχιπατιϖα δα εσχολα. Α αλφαβετιζαο: 
τεοριασ ε mτοδοσ.   

3.4.1.2. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΟΜΠΟΝΕΝΤΕΣ ΧΥΡΡΙΧΥΛΑΡΕΣ 

Α) Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ  

Ιντερπρεταο δε Τεξτοσ. Ασ λινγυαγενσ χοmο εσπαο δε ιντεραο ηυmανα, αχεσσο αο χονηεχιmεντο ε εξερχχιο δα χιδαδανια. Ειξοσ 

οργανιζαδορεσ δοσ χοντεδοσ δασ αυλασ δε Λνγυα Πορτυγυεσα: οραλιδαδε, λειτυρα, εσχριτα, αν〈λισε ε ρεφλεξο σοβρε α λνγυα. Ασπεχτοσ 

Φονο−ορτογρ〈φιχο: Ασ ρελα⌡εσ ρεγυλαρεσ ε ιρρεγυλαρεσ εντρε φονεmασ ε γραφεmασ να εσχριτα δο πορτυγυσ δο Βρασιλ. Α αλφαβετιζαο: 

τεοριασ, mτοδοσ. Dεσενηοσ/γραφισmοσ (σmβολοσ) δε γραφεmασ/λετρασ (σιγνοσ). Ο ρεχονηεχιmεντο γλοβαλ δε παλαϖρασ (θυε χηαmαmοσ 

SWà ﾉWｷデ┌ヴ;à さｷﾐIｷSWﾐデ;ﾉざがà ヴWゲヮﾗﾐゲ=┗Wﾉà ヮWﾉ;à aﾉ┌ZﾐIｷ;à ﾐ;à ﾉWｷデ┌ヴ;ぶくàOゲà ﾐｹ┗Wｷゲà SWà WゲIヴｷデ;くà Μορφοσσινταξε: Ασ χλασσεσ δε παλαϖρασ αβερτασ 

(συβσταντιϖοσ, ϖερβοσ, αδϕετιϖοσ ε αδϖρβιοσ) ε φεχηαδασ (αρτιγοσ, νυmεραισ, πρεποσι⌡εσ, χονϕυν⌡εσ, προνοmεσ) Ο φυνχιοναmεντο 

δασ φλεξ⌡εσ (νmερο, γνερο, τεmπο, πεσσοα ετχ.) δε χλασσεσ γραmατιχαισ εm ορα⌡εσ (χονχορδνχια). Ασ χλασσεσ δε παλαϖρασ χοm ασ 

φυν⌡εσ σιντ〈τιχασ (συϕειτο, πρεδιχαδο, οβϕετο, mοδιφιχαδορ ετχ.). Σινταξε: Ασ φυν⌡εσ σιντ〈τιχασ (συϕειτο, πρεδιχαδο, οβϕετο, 

mοδιφιχαδορ ετχ.) Α οργανιζαο σιντ〈τιχα χαννιχα δασ σεντενασ δο πορτυγυσ δο Βρασιλ ε ρελαχιον〈−λα ◊ οργανιζαο δε περοδοσ 

χοmποστοσ (πορ χοορδεναο ε συβορδιναο. Σεmντιχα: Οσ εφειτοσ δε σεντιδο νοσ τεξτοσ δεχορρεντεσ δε φενmενοσ λξιχο−

σεmντιχοσ, ταισ χοmο αυmεντατιϖο/διmινυτιϖο; σινονmια/αντονmια; πολισσεmια ου ηοmονmια; φιγυρασ δε λινγυαγεm; 

mοδαλιζα⌡εσ επιστmιχασ, δεντιχασ, απρεχιατιϖασ; mοδοσ ε ασπεχτοσ ϖερβαισ. Ελεmεντοσ νοταχιοναισ δε εσχριτα: Ασ διφερεντεσ 

φυν⌡εσ ε εφειτοσ δε σεντιδοσ προϖοχαδοσ νοσ τεξτοσ πελο υσο δε σιναισ δε ποντυαο (ποντο φιναλ, ποντο δε ιντερρογαο, ποντο δε 

εξχλαmαο, ϖργυλα, ποντο ε ϖργυλα, δοισ−ποντοσ) ε δε ποντυαο ε σιναλιζαο δοσ δι〈λογοσ (δοισ−ποντοσ, τραϖεσσο, ϖερβοσ δε 

διζερ). Α αχεντυαο γρ〈φιχα ε ασ ρελα⌡εσ χοm α προσ⌠δια. Ασ ρεγυλαριδαδεσ ε ιρρεγυλαριδαδεσ ορτογρ〈φιχασ δο πορτυγυσ δο Βρασιλ να 

εσχριτα δε τεξτοσ.  

Β) ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ ΗΥΜΑΝΑΣ 

Α χοmπρεενσο δο προχεσσο ηιστ⌠ριχο δε τρανσφορmαο δα σοχιεδαδε. Οσ προχεσσοσ δε φορmαο δασ χυλτυρασ ε δοσ ποϖοσ, 
ρελαχιονανδο−οσ χοm ο εσπαο γεογρ〈φιχο οχυπαδο. Οσ mεχανισmοσ δε οργανιζαο δο ποδερ πολτιχο χοm ϖιστασ ◊ χοmπρεενσο δα 
ιδεια δε Εσταδο ε/ου δε ουτρασ φορmασ δε ορδεναο σοχιαλ. Ο υσο δε διφερεντεσ λινγυαγενσ ε τεχνολογιασ νο προχεσσο δε 
χοmυνιχαο ε οσ σιγνιφιχαδοσ σοχιαισ, πολτιχοσ ε χυλτυραισ ατριβυδοσ α ελασ. Οσ προχεσσοσ δε προδυο, ηιεραρθυιζαο ε διφυσο δοσ 
mαρχοσ δε mεm⌠ρια ε δισχυτιρ α πρεσενα ε/ου α αυσνχια δε διφερεντεσ γρυποσ θυε χοmπ⌡εm α σοχιεδαδε να νοmεαο δεσσεσ 
mαρχοσ δε mεm⌠ρια. Ασ φορmασ δε mαρχαο δα πασσαγεm δο τεmπο εm διστιντασ σοχιεδαδεσ, ινχλυινδο οσ ποϖοσ ινδγενασ 
οριγιν〈ριοσ ε οσ ποϖοσ αφριχανοσ. Οσ πατριmνιοσ mατεριαισ ε ιmατεριαισ δα ηυmανιδαδε ε ασ mυδανασ ε περmαννχιασ δεσσεσ 
πατριmνιοσ αο λονγο δο τεmπο. Α ηιστ⌠ρια δα Βαηια ε συα ιντερσεχο χοm α ηιστ⌠ρια δο Βρασιλ. Dινmιχασ ποπυλαχιοναισ δα Υνιδαδε 
δα Φεδεραο Βρασιλειρα ε ασ ρελα⌡εσ εντρε mιγρα⌡εσ ε χονδι⌡εσ δε ινφραεστρυτυρα. Ασ φορmασ ε φυν⌡εσ δασ χιδαδεσ ε συασ 
mυδανασ σοχιαισ, εχονmιχασ ε αmβιενταισ προϖοχαδασ πελο σευ χρεσχιmεντο. Ασ ιντερα⌡εσ εντρε α χιδαδε ε ο χαmπο ε εντρε 
χιδαδεσ να ρεδε υρβανα. Ασ mυδανασ δοσ τιποσ δε τραβαληο ε δεσενϖολϖιmεντο τεχνολ⌠γιχο να αγροπεχυ〈ρια, να ινδστρια, νο 
χοmρχιο ε νοσ σερϖιοσ. Ασ τρανσφορmα⌡εσ δοσ mειοσ δε τρανσπορτε ε δε χοmυνιχαο. Οσ διφερεντεσ τιποσ δε ενεργια υτιλιζαδοσ να 
προδυο ινδυστριαλ, αγρχολα ε εξτρατιϖα ε νο χοτιδιανο δασ ποπυλα⌡εσ. Ασπεχτοσ εχονmιχοσ, πολτιχοσ, φσιχοσ, χυλτυραισ δασ ρεγι⌡εσ 
βαιανασ. Νο⌡εσ Γεραισ δα Ιγυαλδαδε Ραχιαλ να Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ (Αρτ. 1≡, 3≡, 4≡ ε 5≡); να Χονστιτυιο 
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δο Εσταδο δα Βαηια (Χαπτυλο ΞΞΙς に さDﾗàｹﾐSｷﾗざぶきàﾐﾗàEゲデ;デ┌デﾗàS;àIｪ┌;ﾉS;SWàR;Iｷ;ﾉàふLWｷàaWSWヴ;ﾉàﾐ┨àヱヲくヲΒΒっヲヰヱヰぶくàOゲàIヴｷﾏWゲàヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデWゲà
δε πρεχονχειτο δε ραα ου δε χορ να Λει φεδεραλ ν≡ 7.716/1989, αλτεραδα πελα Λει φεδεραλ ν≡ 9.459/1997. Χονϖενο Ιντερναχιοναλ 
σοβρε α ελιmιναο δε τοδασ ασ φορmασ δε δισχριmιναο ραχιαλ (Πρεmβυλο ε Παρτε Ι δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 65.810/1969). Α Λει 
11.645/2008 ε Λει 10.639/2003 θυε ινχλυεm νο χυρρχυλο οφιχιαλ δα ρεδε δε ενσινο α οβριγατοヴｷWS;SWàS;àデWﾏ=デｷI;àさHｷゲデﾙヴｷ;àWàI┌ﾉデ┌ヴ;à
αφρο−Hヴ;ゲｷﾉWｷヴ;àWàｷﾐSｹｪWﾐ;ざく  

Χ) ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ DΑ ΝΑΤΥΡΕΖΑ  

Χαραχτερστιχασ δε διφερεντεσ mατεριαισ πρεσεντεσ εm οβϕετοσ δε υσο χοτιδιανο: συα οριγεm, οσ mοδοσ χοmο σο δεσχαρταδοσ ε χοmο 
ποδεm σερ υσαδοσ δε φορmα mαισ χονσχιεντε. Χυιδαδοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ πρεϖενο δε αχιδεντεσ δοmστιχοσ (οβϕετοσ χορταντεσ ε 
ινφλαm〈ϖεισ, ελετριχιδαδε, προδυτοσ δε λιmπεζα, mεδιχαmεντοσ ετχ.). Πλαντασ ε ανιmαισ. Α ιmπορτνχια δα 〈γυα ε δα λυζ παρα α 
mανυτενο δα ϖιδα δε πλαντασ εm γεραλ. Α Τερρα: συασ χαραχτερστιχασ, σευ φορmατο εσφριχο, α πρεσενα δε 〈γυα, σολο ετχ. 
Μανιπυλαο ε χοmπαραο δε διφερεντεσ φορmασ δε ρεπρεσενταο δο πλανετα (mαπασ, γλοβοσ, φοτογραφιασ ετχ.). Οσ διφερεντεσ υσοσ 
δο σολο (πλανταο ε εξτραο δε mατεριαισ, δεντρε ουτρασ ποσσιβιλιδαδεσ). Α ιmπορτνχια δο σολο παρα α αγριχυλτυρα ε παρα α ϖιδα. Α 
παρτιχιπαο δε φυνγοσ ε βαχτριασ νο προχεσσο δε δεχοmποσιο, ρεχονηεχενδο α ιmπορτνχια αmβιενταλ δεσσε προχεσσο. Φορmασ 
δε τρανσmισσο δε αλγυνσ mιχροργανισmοσ (ϖρυσ, βαχτριασ ε προτοζο〈ριοσ), ατιτυδεσ ε mεδιδασ αδεθυαδασ παρα πρεϖενο δε 
δοενασ α ελεσ ασσοχιαδασ. Ασ παρτεσ δο χορπο ηυmανο ε συασ φυν⌡εσ. Οσ η〈βιτοσ δε ηιγιενε δο χορπο ε α mανυτενο δα σαδε. 
Μειο αmβιεντε, δεγραδαο ε δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ.  

D) ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ  

Πρινχιπαισ χαραχτερστιχασ δο σιστεmα δε νυmεραο δεχιmαλ. Οσ νmεροσ ραχιοναισ να φορmα δεχιmαλ ε χοmπρεενσο δασ πρινχιπαισ 
χαραχτερστιχασ δο σιστεmα δε νυmεραο δεχιmαλ, υτιλιζανδο, χοmο ρεχυρσοσ, α χοmποσιο ε δεχοmποσιο ε α ρετα νυmριχα. Α 
φραο ε συα ρεπρεσενταο (mενορεσ ε mαιορεσ θυε α υνιδαδε), ασσοχιανδο−ασ αο ρεσυλταδο δε υmα διϖισο ου ◊ ιδεια δε παρτε δε 
υm τοδο. Τιποσ δε φραο. Προβλεmασ δε αδιο ε συβτραο χοm νmεροσ νατυραισ ε χοm νmεροσ ραχιοναισ. Προβλεmασ δε 
mυλτιπλιχαο ε διϖισο χοm νmεροσ νατυραισ ε χοm νmεροσ ραχιοναισ. Προβλεmασ σιmπλεσ δε χονταγεm ενϖολϖενδο ο πρινχπιο 
mυλτιπλιχατιϖο, χοmο α δετερmιναο δο νmερο δε αγρυπαmεντοσ ποσσϖεισ αο σε χοmβιναρ χαδα ελεmεντο δε υmα χολεο χοm 
τοδοσ οσ ελεmεντοσ δε ουτρα χολεο, πορ mειο δε διαγραmασ ου πορ ταβελασ. Προπριεδαδεσ δα ιγυαλδαδε ε νοο δε εθυιϖαλνχια. 
Ρεσολυο δε προβλεmασ θυε ενϖολϖαm ϖαριαο δε προπορχιοναλιδαδε διρετα εντρε δυασ γρανδεζασ, παρα ασσοχιαρ α θυαντιδαδε δε 
υm προδυτο αο ϖαλορ α παγαρ, αλτεραρ ασ θυαντιδαδεσ. Νο⌡εσ δε χοορδεναδασ χαρτεσιανασ: λοχαλιζαο δε οβϕετοσ νο πλανο, χοmο 
mαπασ, χλυλασ εm πλανιληασ ελετρνιχασ ε χοορδεναδασ γεογρ〈φιχασ. Φιγυρασ εσπαχιαισ α συασ πλανιφιχα⌡εσ (πρισmασ, πιρmιδεσ, 
χιλινδροσ ε χονεσ). Προβλεmασ ενϖολϖενδο mεδιδασ δασ γρανδεζασ χοmπριmεντο, 〈ρεα, mασσα, τεmπο, τεmπερατυρα ε χαπαχιδαδε, 
ρεχορρενδο α τρανσφορmα⌡εσ εντρε ασ υνιδαδεσ mαισ υσυαισ εm χοντεξτοσ σοχιοχυλτυραισ. Τραταmεντο δε ινφορmα⌡εσ εm ταβελασ 
σιmπλεσ ου δε δυπλα εντραδα ε εm γρ〈φιχοσ δε χολυνασ ου πιχτ⌠ριχοσ, χοm βασε εm ινφορmα⌡εσ δασ διφερεντεσ 〈ρεασ δο 
χονηεχιmεντο. 

3.5. ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΟΣ ΑΝΟΣ ΦΙΝΑΙΣ DΟ ΕΝΣΙΝΟ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ. 

3.5.1. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΠΕDΑΓΓΙΧΟΣ Ε ΧΟΝΤΕΞΤΥΑΙΣ  

Χονχεπο δε εδυχαο, ενσινο ε απρενδιζαγεm. Οσ συϕειτοσ ε ο χυρρχυλο δα Εδυχαο Ινφαντιλ, Ανοσ Ινιχιαισ δο Ενσινο 

Φυνδαmενταλ, Ανοσ Φιναισ δο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε α φορmαο ιντεγραλ ε χιδαδ. Προϕετο Πολτιχο Πεδαγ⌠γιχο δα Εσχολα. Ο τραβαληο 

χοmο πρινχπιο εδυχατιϖο ε α πεσθυισα χοmο πρινχπιο mετοδολ⌠γιχο ε α ρεφλεξο σοβρε α πρ〈τιχα πεδαγ⌠γιχα. Ινχλυσο ε εξχλυσο νο 

χοντεξτο δασ πρ〈τιχασ εδυχατιϖασ νοσ σιστεmασ φορmαισ δε εδυχαο. Πλανεϕαmεντο ε Οργανιζαο δο Τραβαληο Πεδαγ⌠γιχο νοσ Ανοσ 

Φιναισ δο Ενσινο Φυνδαmενταλ. Αϖαλιαο δα απρενδιζαγεm ε αϖαλιαο εξτερνα δε αλτα εσχαλα. Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο 

Ναχιοναλ ν≡ 9.394/96: Ττυλο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Ις, ς ε ςΙ. Ο Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε. Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ παρα α 

Εδυχαο Β〈σιχα (Εδυχαο Ινφαντιλ, Ενσινο Φυνδαmενταλ ε συασ mοδαλιδαδεσ) Α Βασε Ναχιοναλ Χοmυm Χυρριχυλαρ に ΒΝΧΧ. Πλανο 

Ναχιοναλ ε Πλανο Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο. Α γεστο δεmοχρ〈τιχα ε παρτιχιπατιϖα δα εσχολα.  

3.5.1. ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

Α) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΑΡΤΕΣ 

Ο ενσινο δε αρτε νο Ενσινο Φυνδαmενταλ. Ασ πρ〈τιχασ αρτστιχασ ε διφερεντεσ διmενσ⌡εσ δα ϖιδα σοχιαλ, χυλτυραλ, πολτιχα, ηιστ⌠ριχα, 
εχονmιχα, εσττιχα ε τιχα. Φορmασ διστιντασ δασ αρτεσ ϖισυαισ τραδιχιοναισ ε χοντεmπορνεασ, εm οβρασ δε αρτιστασ βρασιλειροσ ε 
εστρανγειροσ δε διφερεντεσ ποχασ ε εm διφερεντεσ mατριζεσ εσττιχασ ε χυλτυραισ, δε mοδο α αmπλιαρ α εξπερινχια χοm διφερεντεσ 
χοντεξτοσ ε πρ〈τιχασ αρτστιχο−ϖισυαισ ε χυλτιϖαρ α περχεπο, ο ιmαγιν〈ριο, α χαπαχιδαδε δε σιmβολιζαρ ε ο ρεπερτ⌠ριο ιmαγτιχο. 
Dιφερεντεσ αρτεσ ϖισυαισ ιντεγραδασ ◊σ λινγυαγενσ αυδιοϖισυαισ (χινεmα, ανιmα⌡εσ, ϖδεοσ ετχ.), γρ〈φιχασ (χαπασ δε λιϖροσ, ιλυστρα⌡εσ 
δε τεξτοσ διϖερσοσ ετχ.), χενογρ〈φιχασ, χορεογρ〈φιχασ, mυσιχαισ ετχ. Ελεmεντοσ χονστιτυτιϖοσ δασ αρτεσ ϖισυαισ (ποντο, λινηα, φορmα, 
διρεο, χορ, τοm, εσχαλα, διmενσο, εσπαο, mοϖιmεντο ετχ.) να απρεχιαο δε διφερεντεσ προδυ⌡εσ αρτστιχασ. Dιφερεντεσ φορmασ δε 
εξπρεσσο αρτστιχα (δεσενηο, πιντυρα, χολαγεm, θυαδρινηοσ, δοβραδυρα, εσχυλτυρα, mοδελαγεm, ινσταλαο, ϖδεο, 
φοτογραφια, περφορmανχε ετχ.). Προχεσσοσ δε χριαο εm αρτεσ ϖισυαισ, χοm βασε εm τεmασ ου ιντερεσσεσ αρτστιχοσ, δε mοδο 
ινδιϖιδυαλ, χολετιϖο ε χολαβορατιϖο, φαζενδο υσο δε mατεριαισ, ινστρυmεντοσ ε ρεχυρσοσ χονϖενχιοναισ, αλτερνατιϖοσ ε διγιταισ. 
Χατεγοριζαο δε αρτιστασ: αρτεσο, προδυτορ χυλτυραλ, χυραδορ, δεσιγνερ, εντρε ουτρασ, εσταβελεχενδο ρελα⌡εσ εντρε οσ προφισσιοναισ 
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δο σιστεmα δασ αρτεσ ϖισυαισ. Απρεχιαο mυσιχαλ, υσοσ ε φυν⌡εσ δα mσιχα εm σευσ χοντεξτοσ δε προδυο ε χιρχυλαο, 
ρελαχιονανδο ασ πρ〈τιχασ mυσιχαισ ◊σ διφερεντεσ διmενσ⌡εσ δα ϖιδα σοχιαλ, χυλτυραλ, πολτιχα, ηιστ⌠ριχα, εχονmιχα, εσττιχα ε τιχα. 
Dιφερεντεσ mειοσ ε εθυιπαmεντοσ χυλτυραισ δε χιρχυλαο δα mσιχα ε δο χονηεχιmεντο mυσιχαλ. Ο παπελ δε mσιχοσ ε γρυποσ δε 
mσιχα βρασιλειροσ ε εστρανγειροσ θυε χοντριβυραm παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δε φορmασ ε γνεροσ mυσιχαισ. Dιφερεντεσ εστιλοσ 
mυσιχαισ, χοντεξτυαλιζανδο−οσ νο τεmπο ε νο εσπαο, δε mοδο α απριmοραρ α χαπαχιδαδε δε απρεχιαο δα εσττιχα mυσιχαλ. Αρτε δο 
χορπο εm χενα: διφερεντεσ εστιλοσ χνιχοσ, χοντεξτυαλιζανδο−οσ νο τεmπο ε νο εσπαο δε mοδο α απριmοραρ α χαπαχιδαδε δε 
απρεχιαο δα εσττιχα τεατραλ. Μοδοσ δε χριαο, προδυο, διϖυλγαο, χιρχυλαο ε οργανιζαο δα ατυαο εm τεατρο.  

Β) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ 

Ο ενσινο δε Χινχιασ νο Ενσινο Φυνδαmενταλ. Μιστυρασ ηοmογνεασ ε ηετερογνεασ. Σεπαραο δε mατεριαισ. Ματεριαισ σινττιχοσ. 
Τρανσφορmα⌡εσ θυmιχασ. Χλυλα χοmο υνιδαδε δα ϖιδα. Ιντεραο εντρε οσ σιστεmασ λοχοmοτορ ε νερϖοσο. Λεντεσ χορρετιϖασ. 
Μ〈θυινασ σιmπλεσ. Φορmασ δε προπαγαο δο χαλορ. Εθυιλβριο τερmοδινmιχο ε ϖιδα να Τερρα. Ηιστ⌠ρια δοσ χοmβυστϖεισ ε δασ 
m〈θυινασ τρmιχασ. Dιϖερσιδαδε δε εχοσσιστεmασ. Φενmενοσ νατυραισ ε ιmπαχτοσ αmβιενταισ. Προγραmασ ε ινδιχαδορεσ δε σαδε 
πβλιχα. Χοmποσιο δο αρ. Εφειτο εστυφα. Χαmαδα δε οζνιο. Φενmενοσ νατυραισ (ϖυλχ⌡εσ, τερρεmοτοσ ε τσυναmισ). Πλαχασ 
τεχτνιχασ ε δεριϖα χοντινενταλ. Φοντεσ ε τιποσ δε ενεργια. Τρανσφορmαο δε ενεργια. Χ〈λχυλο δε χονσυmο δε ενεργια ελτριχα. 
Χιρχυιτοσ ελτριχοσ. Υσο χονσχιεντε δε ενεργια ελτριχα. Φοντεσ ε τιποσ δε ενεργια. Τρανσφορmαο δε ενεργια. Χ〈λχυλο δε χονσυmο δε 
ενεργια ελτριχα. Χιρχυιτοσ ελτριχοσ. Υσο χονσχιεντε δε ενεργια ελτριχα. Μεχανισmοσ ρεπροδυτιϖοσ σεξυαλιδαδε. Ασπεχτοσ 
θυαντιτατιϖοσ δασ τρανσφορmα⌡εσ θυmιχασ. Εστρυτυρα δα mατρια. Ραδια⌡εσ ε συασ απλιχα⌡εσ να σαδε. Ηερεδιταριεδαδε. Ιδειασ 
εϖολυχιονιστασ. Πρεσερϖαο δα βιοδιϖερσιδαδε.  

Χ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ 

Ο ενσινο δε Εδυχαο Φσιχα να εσχολα. Ασ τρανσφορmα⌡εσ να οργανιζαο ε να πρ〈τιχα δοσ εσπορτεσ εm συασ διφερεντεσ 
mανιφεστα⌡εσ (προφισσιοναλ ε χοmυνιτ〈ριο/λαζερ). Πρ〈τιχασ χορποραισ τεmατιζαδασ να εσχολα. Εσπορτεσ δε mαρχα, πρεχισο, ινϖασο ε 
τχνιχο−χοmβινατ⌠ριοσ, ε ϖαλοριζαο δο τραβαληο χολετιϖο ε ο προταγονισmο. Υσο δε ηαβιλιδαδεσ τχνιχο−τ〈τιχασ β〈σιχασ ε ρεγρασ. 
Εξερχχιοσ φσιχοσ ε χαπαχιδαδεσ φσιχασ: τιποσ (φορα, ϖελοχιδαδε, ρεσιστνχια, φλεξιβιλιδαδε) ε ασ σενσα⌡εσ χορποραισ προϖοχαδασ πελα 
συα πρ〈τιχα. Εσπορτεσ δε ρεδε/παρεδε, εσπορτεσ δε χαmπο ε ταχο, εσπορτεσ δε ινϖασο, εσπορτεσ δε χοmβατε: διφερεντεσ παπισ 
(ϕογαδορ, 〈ρβιτρο ε τχνιχο). Ελεmεντοσ τχνιχοσ ου τχνιχο−τ〈τιχοσ ινδιϖιδυαισ, χοmβινα⌡εσ τ〈τιχασ, σιστεmασ δε ϕογο ε ρεγρασ δασ 
mοδαλιδαδεσ εσπορτιϖασ πρατιχαδασ, βεm χοmο διφερενχιαρ ασ mοδαλιδαδεσ εσπορτιϖασ χοm βασε νοσ χριτριοσ δα λ⌠γιχα ιντερνα δασ 
χατεγοριασ δε εσπορτε: ρεδε/παρεδε, χαmπο ε ταχο, ινϖασο ε χοmβατε. Ασ τρανσφορmα⌡εσ ηιστ⌠ριχασ δο φενmενο εσπορτιϖο ε σευσ 
ατυαισ προβλεmασ (δοπινγ, χορρυπο, ϖιολνχια ετχ.) ε α φορmα χοmο ασ mδιασ οσ απρεσενταm. Εδυχαο Φσιχα ε Σαδε.  

D) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο ενσινο δε Γεογραφια νο Ενσινο Φυνδαmενταλ. Μοδιφιχα⌡εσ δασ παισαγενσ νοσ λυγαρεσ δε ϖιϖνχια ε οσ υσοσ δεσσεσ λυγαρεσ εm 
διφερεντεσ τεmποσ, τιποσ δε σοχιεδαδε, χοm δεσταθυε παρα οσ ποϖοσ οριγιν〈ριοσ. Μοϖιmεντοσ δο πλανετα ε συα ρελαο χοm α 
χιρχυλαο γεραλ δα ατmοσφερα, ο τεmπο ατmοσφριχο ε οσ παδρ⌡εσ χλιm〈τιχοσ. Ο χιχλο δα 〈γυα, ο εσχοαmεντο συπερφιχιαλ νο αmβιεντε 
υρβανο ε ρυραλ, οσ πρινχιπαισ χοmπονεντεσ δα mορφολογια δασ βαχιασ ε δασ ρεδεσ ηιδρογρ〈φιχασ ε α συα λοχαλιζαο νο mοδελαδο δα 
συπερφχιε τερρεστρε ε δα χοβερτυρα ϖεγεταλ. Παδρ⌡εσ χλιm〈τιχοσ, τιποσ δε σολο, ρελεϖο ε φορmα⌡εσ ϖεγεταισ. Μεδιδασ δε διστνχιασ να 
συπερφχιε πελασ εσχαλασ γρ〈φιχασ ε νυmριχασ δοσ mαπασ. Dιφερεντεσ φορmασ δε υσο δο σολο (ροταο δε τερρασ, τερραχεαmεντο, 
ατερροσ ετχ.) ε δε απροπριαο δοσ ρεχυρσοσ ηδριχοσ (σιστεmα δε ιρριγαο, τραταmεντο ε ρεδεσ δε διστριβυιο), βεm χοmο συασ 
ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ εm διφερεντεσ ποχασ ε λυγαρεσ. Ιντερα⌡εσ δασ σοχιεδαδεσ χοm α νατυρεζα, χοm βασε να διστριβυιο δοσ 
χοmπονεντεσ φσιχο−νατυραισ, ινχλυινδο ασ τρανσφορmα⌡εσ δα βιοδιϖερσιδαδε λοχαλ ε δο mυνδο. Ρεχυρσοσ ηδριχοσ ε ο υσο δασ 
πρινχιπαισ βαχιασ ηιδρογρ〈φιχασ νο Βρασιλ ε νο mυνδο, ενφατιζανδο ασ τρανσφορmα⌡εσ νοσ αmβιεντεσ υρβανοσ. Προδυο, χιρχυλαο ε 
χονσυmο δε mερχαδοριασ ε ασ αλτερα⌡εσ οχορριδασ εντρε ο περοδο mερχαντιλιστα ε ο αδϖεντο δο χαπιταλισmο. Dεσιγυαλδαδε σοχιαλ ε ο 
τραβαληο. Α ινφλυνχια ε ο παπελ δασ ρεδεσ δε τρανσπορτε ε χοmυνιχαο να χονφιγυραο δο τερριτ⌠ριο βρασιλειρο. Προχεσσοσ δε 
ινδυστριαλιζαο ε ινοϖαο τεχνολ⌠γιχα ε ασ τρανσφορmα⌡εσ σοχιοεχονmιχασ δο τερριτ⌠ριο βρασιλειρο. Χαρτογραφια. Dινmιχασ δοσ 
χοmπονεντεσ φσιχο−νατυραισ νο τερριτ⌠ριο ναχιοναλ, συα διστριβυιο ε βιοδιϖερσιδαδε (Φλορεστασ Τροπιχαισ, Χερραδοσ, Χαατινγασ, 
Χαmποσ Συλινοσ ε Ματασ δε Αραυχ〈ρια). Dιστριβυιο δα ποπυλαο mυνδιαλ ε δεσλοχαmεντοσ ποπυλαχιοναισ. Dιϖερσιδαδε ε δινmιχα 
δα ποπυλαο mυνδιαλ ε λοχαλ. Χονχειτοσ δε Εσταδο, ναο, τερριτ⌠ριο, γοϖερνο ε πασ παρα ο εντενδιmεντο δε χονφλιτοσ ε τενσ⌡εσ να 
χοντεmπορανειδαδε, χοm δεσταθυε παρα ασ σιτυα⌡εσ γεοπολτιχασ να Αmριχα ε να ℑφριχα ε συασ mλτιπλασ ρεγιοναλιζα⌡εσ α παρτιρ δο 
π⌠σ−γυερρα. Ατυαο δασ οργανιζα⌡εσ mυνδιαισ νοσ προχεσσοσ δε ιντεγραο χυλτυραλ ε εχονmιχα νοσ χοντεξτοσ αmεριχανο ε 
αφριχανο, ρεχονηεχενδο, εm σευσ λυγαρεσ δε ϖιϖνχια, mαρχασ δεσσεσ προχεσσοσ. Ιmπαχτοσ γεοεχονmιχοσ, γεοεστρατγιχοσ ε 
γεοπολτιχοσ δα ασχενσο δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ δα Αmριχα νο χεν〈ριο ιντερναχιοναλ εm συα ποσιο δε λιδερανα γλοβαλ ε να ρελαο 
χοm α Χηινα ε ο Βρασιλ. Α σιτυαο δο Βρασιλ ε δε ουτροσ πασεσ δα Αmριχα Λατινα ε δα ℑφριχα, ασσιm χοmο δα ποτνχια εσταδυνιδενσε 
να ορδεm mυνδιαλ δο π⌠σ−γυερρα. Παδρ⌡εσ εχονmιχοσ mυνδιαισ δε προδυο, διστριβυιο ε ιντερχmβιο δοσ προδυτοσ αγρχολασ ε 
ινδυστριαλιζαδοσ, τενδο χοmο ρεφερνχια οσ Εσταδοσ Υνιδοσ δα Αmριχα ε οσ πασεσ δενοmιναδοσ δε Βριχσ (Βρασιλ, Ρσσια, ⊆νδια, Χηινα 
ε ℑφριχα δο Συλ). Χονφλιτοσ ε α⌡εσ δοσ mοϖιmεντοσ σοχιαισ βρασιλειροσ, νο χαmπο ε να χιδαδε, χοmπαραδοσ α ουτροσ mοϖιmεντοσ 
σοχιαισ εξιστεντεσ νοσ πασεσ λατινο−αmεριχανοσ. Οσ οργανισmοσ δε ιντεγραο δο τερριτ⌠ριο αmεριχανο (Μερχοσυλ, ΟΕΑ, ΟΕΙ, Ναφτα, 
Υνασυλ, Αλβα, Χοmυνιδαδε Ανδινα, Αλαδι, εντρε ουτροσ). Α ινφλυνχια δο δεσενϖολϖιmεντο χιεντφιχο ε τεχνολ⌠γιχο να χαραχτεριζαο 
δοσ τιποσ δε τραβαληο ε να εχονοmια δοσ εσπαοσ υρβανοσ ε ρυραισ δα Αmριχα ε δα ℑφριχα. Προχεσσοσ δε δεσχονχεντραο, 
δεσχεντραλιζαο ε ρεχεντραλιζαο δασ ατιϖιδαδεσ εχονmιχασ α παρτιρ δο χαπιταλ εσταδυνιδενσε ε χηινσ εm διφερεντεσ ρεγι⌡εσ νο 
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mυνδο, χοm δεσταθυε παρα ο Βρασιλ. Ιδεντιδαδεσ ε ιντερχυλτυραλιδαδεσ ρεγιοναισ: Εσταδοσ Υνιδοσ δα Αmριχα, Αmριχα εσπανηολα ε 
πορτυγυεσα ε ℑφριχα. Χαραχτερστιχασ δε πασεσ ε γρυποσ δε πασεσ δα Αmριχα ε δα ℑφριχα νο θυε σε ρεφερε αοσ ασπεχτοσ ποπυλαχιοναισ, 
υρβανοσ, πολτιχοσ ε εχονmιχοσ, ε δισχυτιρ ασ δεσιγυαλδαδεσ σοχιαισ ε εχονmιχασ ε ασ πρεσσ⌡εσ σοβρε α νατυρεζα ε συασ ριθυεζασ 
(συα απροπριαο ε ϖαλοραο να προδυο ε χιρχυλαο), ο θυε ρεσυλτα να εσπολιαο δεσσεσ ποϖοσ. Πρινχιπαισ χαραχτερστιχασ 
προδυτιϖασ δοσ πασεσ λατινο−αmεριχανοσ (χοmο εξπλοραο mινεραλ να ςενεζυελα; αγριχυλτυρα δε αλτα εσπεχιαλιζαο ε εξπλοραο 
mινειρα νο Χηιλε; χιρχυιτο δα χαρνε νοσ παmπασ αργεντινοσ ε νο Βρασιλ; χιρχυιτο δα χανα−δε−αχαρ εm Χυβα; πολγονο ινδυστριαλ δο 
συδεστε βρασιλειρο ε πλαντα⌡εσ δε σοϕα νο χεντρο−οεστε; mαθυιλαδορασ mεξιχανασ, εντρε ουτροσ). Α ηεγεmονια ευροπεια να 
εχονοmια, να πολτιχα ε να χυλτυρα. Ιντερχmβιοσ ηιστ⌠ριχοσ ε χυλτυραισ εντρε Ευροπα, ℑσια ε Οχεανια. Τρανσφορmα⌡εσ δο εσπαο να 
σοχιεδαδε υρβανο−ινδυστριαλ. Ιντεγραο mυνδιαλ ε συασ ιντερπρετα⌡εσ: γλοβαλιζαο ε mυνδιαλιζαο.  

Ε) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΗΙΣΤΡΙΑ  

Ο ενσινο δε Ηιστ⌠ρια νο Ενσινο Φυνδαmενταλ. Α θυεστο δο τεmπο, σινχρονιασ ε διαχρονιασ: ρεφλεξ⌡εσ σοβρε ο σεντιδο δασ 
χρονολογιασ. Φορmασ δε ρεγιστρο δα ηιστ⌠ρια ε δα προδυο δο χονηεχιmεντο ηιστ⌠ριχο. Ασ οριγενσ δα ηυmανιδαδε, σευσ 
δεσλοχαmεντοσ ε οσ προχεσσοσ δε σεδενταριζαο. Ποϖοσ δα Αντιγυιδαδε να ℑφριχα (εγπχιοσ), νο Οριεντε Μδιο (mεσοποτmιχοσ) ε 
νασ Αmριχασ (πρ−χολοmβιανοσ). Οσ ποϖοσ ινδγενασ οριγιν〈ριοσ δο ατυαλ τερριτ⌠ριο βρασιλειρο ε σευσ η〈βιτοσ χυλτυραισ ε σοχιαισ. Ο 
Οχιδεντε Χλ〈σσιχο: ασπεχτοσ δα χυλτυρα να Γρχια ε εm Ροmα. Ασ νο⌡εσ δε χιδαδανια ε πολτιχα να Γρχια ε εm Ροmα. Dοmνιοσ ε 
εξπανσο δασ χυλτυρασ γρεγα ε ροmανα. “ｷｪﾐｷaｷI;SﾗゲàSﾗàIﾗﾐIWｷデﾗàSWàさｷﾏヮYヴｷﾗざàWà;ゲàﾉﾙｪｷI;ゲàSWàIﾗﾐケ┌ｷゲデ;がàIﾗﾐaﾉｷデﾗàWàﾐWｪﾗIｷ;N?ﾗàSWゲゲ;à
φορmα δε οργανιζαο πολτιχα. Ασ διφερεντεσ φορmασ δε οργανιζαο πολτιχα να ℑφριχα: ρεινοσ, ιmπριοσ, χιδαδεσ−εσταδοσ ε σοχιεδαδεσ 
λινηαγειρασ ου αλδειασ. Α πασσαγεm δο mυνδο αντιγο παρα ο mυνδο mεδιεϖαλ. Α φραγmενταο δο ποδερ πολτιχο να Ιδαδε Μδια. Ο 
Μεδιτερρνεο χοmο εσπαο δε ιντεραο εντρε ασ σοχιεδαδεσ δα Ευροπα, δα ℑφριχα ε δο Οριεντε Μδιο. Σενηορεσ ε σερϖοσ νο mυνδο 
αντιγο ε νο mεδιεϖαλ. Εσχραϖιδο ε τραβαληο λιϖρε εm διφερεντεσ τεmποραλιδαδεσ ε εσπαοσ (Ροmα Αντιγα, Ευροπα mεδιεϖαλ ε ℑφριχα). 
Λ⌠γιχασ χοmερχιαισ να Αντιγυιδαδε ροmανα ε νο mυνδο mεδιεϖαλ. Ο παπελ δα ρελιγιο χριστ, δοσ mοστειροσ ε δα χυλτυρα να Ιδαδε 
Μδια. Α χονστρυο δα ιδεια δε mοδερνιδαδε ε σευσ ιmπαχτοσ να χονχεπο δε Ηιστ⌠ρια. áàｷSWｷ;àSWàさNﾗ┗ﾗàM┌ﾐSﾗざà;ﾐデWàﾗàM┌ﾐSﾗà
Αντιγο: περmαννχιασ ε ρυπτυρασ δε σαβερεσ ε πρ〈τιχασ να εmεργνχια δο mυνδο mοδερνο. Σαβερεσ δοσ ποϖοσ αφριχανοσ ε πρ−
χολοmβιανοσ εξπρεσσοσ να χυλτυρα mατεριαλ ε ιmατεριαλ. Ηυmανισmοσ: υmα νοϖα ϖισο δε σερ ηυmανο ε δε mυνδο. Ρενασχιmεντοσ 
αρτστιχοσ ε χυλτυραισ. Ρεφορmασ ρελιγιοσασ: α χριστανδαδε φραγmενταδα. Ασ δεσχοβερτασ χιεντφιχασ ε α εξπανσο mαρτιmα. Α φορmαο 
ε ο φυνχιοναmεντο δασ mοναρθυιασ ευροπειασ: α λ⌠γιχα δα χεντραλιζαο πολτιχα ε οσ χονφλιτοσ να Ευροπα. Α χονθυιστα δα Αmριχα ε 
ασ φορmασ δε οργανιζαο πολτιχα δοσ ινδγενασ ε ευροπευσ: χονφλιτοσ, δοmιναο ε χονχιλιαο. Α εστρυτυραο δοσ ϖιχε−ρεινοσ νασ 
Αmριχασ. Ρεσιστνχιασ ινδγενασ, ινϖασ⌡εσ ε εξπανσο να Αmριχα πορτυγυεσα. Ασ λ⌠γιχασ ιντερνασ δασ σοχιεδαδεσ αφριχανασ. Ασ 
φορmασ δε οργανιζαο δασ σοχιεδαδεσ αmερνδιασ. Α εσχραϖιδο mοδερνα ε ο τρ〈φιχο δε εσχραϖιζαδοσ. Α θυεστο δο ιλυmινισmο ε δα 
ιλυστραο. Ασ ρεϖολυ⌡εσ ινγλεσασ ε οσ πρινχπιοσ δο λιβεραλισmο. Ρεϖολυο Ινδυστριαλ ε σευσ ιmπαχτοσ να προδυο ε χιρχυλαο δε 
ποϖοσ, προδυτοσ ε χυλτυρασ. Ρεϖολυο Φρανχεσα ε σευσ δεσδοβραmεντοσ. Ρεβελι⌡εσ να Αmριχα πορτυγυεσα: ασ χονϕυρα⌡εσ mινειρα ε 
βαιανα. Ινδεπενδνχια δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ δα Αmριχα Ινδεπενδνχιασ να Αmριχα εσπανηολα. Α ρεϖολυο δοσ εσχραϖιζαδοσ εm Σο 
Dοmινγο ε σευσ mλτιπλοσ σιγνιφιχαδοσ ε δεσδοβραmεντοσ: ο χασο δο Ηαιτι. Οσ χαmινηοσ ατ α ινδεπενδνχια δο Βρασιλ. Βρασιλ: 
Πριmειρο Ρειναδο. Ο Περοδο Ρεγενχιαλ ε ασ χοντεστα⌡εσ αο ποδερ χεντραλ. Ο Βρασιλ δο Σεγυνδο Ρειναδο: πολτιχα ε εχονοmια. Α Λει 
δε Τερρασ ε σευσ δεσδοβραmεντοσ να πολτιχα δο Σεγυνδο Ρειναδο Τερριτ⌠ριοσ ε φροντειρασ: α Γυερρα δο Παραγυαι. Α εσχραϖιδο νο 
Βρασιλ δο σχυλο ΞΙΞ: ρεϖολτασ δε εσχραϖιζαδοσ, αβολιχιονισmο ε πολτιχασ mιγρατ⌠ριασ νο Βρασιλ Ιmπεριαλ. Πολτιχασ δε εξτερmνιο δο 
ινδγενα δυραντε ο Ιmπριο. Ναχιοναλισmο, ρεϖολυ⌡εσ ε ασ νοϖασ να⌡εσ ευροπειασ. Οσ Εσταδοσ Υνιδοσ δα Αmριχα ε α Αmριχα 
Λατινα νο σχυλο ΞΙΞ. Ο ιmπεριαλισmο ευροπευ ε α παρτιληα δα ℑφριχα ε δα ℑσια. Ο νασχιmεντο δα Ρεπβλιχα νο Βρασιλ ε οσ προχεσσοσ 
ηιστ⌠ριχοσ ατ α mεταδε δο σχυλο ΞΞ. Ο mυνδο εm χονφλιτο: α Πριmειρα Γυερρα Μυνδιαλ. Α θυεστο δα Παλεστινα. Α Ρεϖολυο Ρυσσα. 
Α χρισε χαπιταλιστα δε 1929. Α εmεργνχια δο φασχισmο ε δο ναζισmο Α Σεγυνδα Γυερρα Μυνδιαλ. ϑυδευσ ε ουτρασ ϖτιmασ δο 
ηολοχαυστο. Ο χολονιαλισmο να ℑφριχα. Ασ γυερρασ mυνδιαισ, α χρισε δο χολονιαλισmο ε ο αδϖεντο δοσ ναχιοναλισmοσ αφριχανοσ ε 
ασι〈τιχοσ. Α Οργανιζαο δασ Να⌡εσ Υνιδασ (ΟΝΥ) ε α θυεστο δοσ Dιρειτοσ Ηυmανοσ. Ο Βρασιλ δα ερα ϑΚ ε ο ιδεαλ δε υmα ναο 
mοδερνα: α υρβανιζαο ε σευσ δεσδοβραmεντοσ εm υm πασ εm τρανσφορmαο. Α διταδυρα χιϖιλ−mιλιταρ ε οσ προχεσσοσ δε 
ρεσιστνχια. Ασ θυεστ⌡εσ ινδγενα ε νεγρα ε α διταδυρα. Ο προχεσσο δε ρεδεmοχρατιζαο. Α Χονστιτυιο δε 1988 ε α εmανχιπαο 
δασ χιδαδανιασ (αναλφαβετοσ, ινδγενασ, νεγροσ, ϕοϖενσ ετχ.). Α ηιστ⌠ρια ρεχεντε δο Βρασιλ: τρανσφορmα⌡εσ πολτιχασ, εχονmιχασ, 
σοχιαισ ε χυλτυραισ δε 1989 α Φερνανδο Ηενριθυε Χαρδοσο. Οσ προταγονισmοσ δα σοχιεδαδε χιϖιλ ε ασ αλτερα⌡εσ δα σοχιεδαδε 
βρασιλειρα. Α θυεστο δα ϖιολνχια χοντρα ποπυλα⌡εσ mαργιναλιζαδασ. Ο Βρασιλ ε συασ ρελα⌡εσ ιντερναχιοναισ να ερα δα γλοβαλιζαο. Α 
Γυερρα Φρια: χονφροντοσ δε δοισ mοδελοσ πολτιχοσ. Α Ρεϖολυο Χηινεσα ε ασ τενσ⌡εσ εντρε Χηινα ε Ρσσια. Α Ρεϖολυο Χυβανα ε ασ 
τενσ⌡εσ εντρε Εσταδοσ Υνιδοσ δα Αmριχα ε Χυβα. Ασ εξπερινχιασ διτατοριαισ να Αmριχα Λατινα. Οσ προχεσσοσ δε δεσχολονιζαο να 
ℑφριχα ε να ℑσια. Οσ χονφλιτοσ δο σχυλο ΞΞΙ ε α θυεστο δο τερρορισmο. Πλυραλιδαδεσ ε διϖερσιδαδεσ ινδενιτ〈ριασ να ατυαλιδαδε. Ασ 
παυτασ δοσ ποϖοσ ινδγενασ νο σχυλο ΞΞΙ ε συασ φορmασ δε ινσερο νο δεβατε λοχαλ, ρεγιοναλ, ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ. Α ηιστ⌠ρια 
ρεχεντε δο Βρασιλ: τρανσφορmα⌡εσ πολτιχασ, εχονmιχασ, σοχιαισ ε χυλτυραισ δο γοϖερνο Λυλα α Βολσοναρο.  

Φ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΙΝΓΛ⊇Σ  

1. Ο ενσινο δε Λνγυα εστρανγειρα νο Ενσινο Φυνδαmενταλ.2.  Φυν⌡εσ ε υσοσ δα λνγυα ινγλεσα εm σαλα δε αυλα (Χλασσροοm λανγυαγε). 
3. Εστρατγιασ δε χοmπρεενσο δε τεξτοσ οραισ: παλαϖρασ χογνατασ ε πιστασ δο χοντεξτο δισχυρσιϖο. 4. Πρεσεντε σιmπλεσ ε χοντνυο 
(φορmασ αφιρmατιϖα, νεγατιϖα ε ιντερρογατιϖα). 5. Ιmπερατιϖο. Χασο γενιτιϖο ふけゲぶく 6. Αδϕετιϖοσ ποσσεσσιϖοσ. 7. Προνοmεσ δο χασο ρετο ε 
δο χασο οβλθυο. 8. ςερβο mοδαλ χαν (πρεσεντε ε πασσαδο). 9. Φορmαο δε παλαϖρασ: πρεφιξοσ ε συφιξοσ. 10. ςερβοσ παρα ινδιχαρ ο 
φυτυρο. 11. Χοmπαρατιϖοσ ε συπερλατιϖοσ. 12. Uゲﾗゲà SWà ﾉｷﾐｪ┌;ｪWﾏà Wﾏà ﾏWｷﾗà Sｷｪｷデ;ﾉぎà さｷﾐデWヴﾐWデZゲざくà 13. Χονεχτορεσ (λινκινγ ωορδσ). 
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Ορα⌡εσ χονδιχιοναισ (τιποσ 1 ε 2). 14. ςερβοσ mοδαισ: σηουλδ, mυστ, ηαϖε το, mαψ ε mιγητ. 15.  Χοmπρεενσο δε τεξτοσ εσχριτοσ εm 
λνγυα ινγλεσα. 16. Ιτενσ γραmατιχαισ ρελεϖαντεσ παρα χοmπρεενσο δοσ χοντεδοσ σεmντιχοσ. 17. Τιπολογια τεξτυαλ; εστρυτυρα 
τεξτυαλ; mαρχαδορεσ δε δισχυρσο; ιντενο δο αυτορ; ρελα⌡εσ αναφ⌠ριχασ; ρελα⌡εσ χαταφ⌠ριχασ; φορmατο δε παλαϖρασ. 18. ςερσο δο 
Πορτυγυσ παρα ο Ινγλσ: φιδελιδαδε αο τεξτο−φοντε; ρεσπειτο ◊ θυαλιδαδε ε αο ρεγιστρο δο τεξτο−φοντε; χορρεο mορφοσσιντ〈τιχα ε 
λεξιχαλ. 19. Τραδυο δο Ινγλσ παρα ο Πορτυγυσ: φιδελιδαδε αο τεξτο−φοντε; ρεσπειτο ◊ θυαλιδαδε ε αο ρεγιστρο δο τεξτο−φοντε; 
χορρεο mορφοσσιντ〈τιχα ε λεξιχαλ. 20. Ρεσυmο: χαπαχιδαδε δε σντεσε ε δε ρεελαβοραο εm Ινγλσ χορρετο. 

 

Γ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ  

Ο ενσινο δε Λνγυα Πορτυγυεσα νο Ενσινο Φυνδαmενταλ. Λειτυρα ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ ϖερβαισ ε νο ϖερβαισ. Ασ λινγυαγενσ χοmο 

εσπαο δε ιντεραο ηυmανα, αχεσσο αο χονηεχιmεντο ε εξερχχιο δα χιδαδανια. Ο παπελ δασ λινγυαγενσ (αρτε, λνγυα πορτυγυεσα ε 

εδυχαο φσιχα) νασ mανιφεστα⌡εσ χυλτυραισ. Α λιτερατυρα ινφαντο−ϕυϖενιλ χοmο εξπρεσσο εσττιχα. Ειξοσ οργανιζαδορεσ δοσ 

χοντεδοσ δασ αυλασ δε Λνγυα Πορτυγυεσα: οραλιδαδε, λειτυρα, εσχριτα, αν〈λισε ε ρεφλεξο σοβρε α λνγυα. Ασπεχτοσ Φονο−ορτογρ〈φιχο: 

Ασ ρελα⌡εσ ρεγυλαρεσ ε ιρρεγυλαρεσ εντρε φονεmασ ε γραφεmασ να εσχριτα δο πορτυγυσ δο Βρασιλ. Εσχριτα δε παλαϖρασ χοm χορρεο 

ορτογρ〈φιχα, οβεδεχενδο ◊σ χονϖεν⌡εσ δα λνγυα εσχριτα. Ελεmεντοσ νοταχιοναισ δα εσχριτα: Ποντυαο αδεθυαδα δε τεξτοσ. Λξιχο−

mορφολογια: Dιφερενασ δε σεντιδο εντρε παλαϖρασ δε υmα σριε σινονmια ε αντονmια. Παλαϖρασ πριmιτιϖασ, παλαϖρασ δεριϖαδασ χοm οσ 

πρεφιξοσ ε συφιξοσ. Μορφοσσινταξε: Ασ χλασσεσ δε παλαϖρασ αβερτασ (συβσταντιϖοσ, ϖερβοσ, αδϕετιϖοσ ε αδϖρβιοσ) ε φεχηαδασ (αρτιγοσ, 

νυmεραισ, πρεποσι⌡εσ, χονϕυν⌡εσ, προνοmεσ) ε αναλισαρ συασ φυν⌡εσ σιντ〈τιχο−σεmντιχασ νασ ορα⌡εσ ε σευ φυνχιοναmεντο 

(χονχορδνχια, ρεγνχια). Ο φυνχιοναmεντο δασ φλεξ⌡εσ (νmερο, γνερο, τεmπο, πεσσοα ετχ.) δε χλασσεσ γραmατιχαισ εm ορα⌡εσ 

(χονχορδνχια). Ασ χλασσεσ δε παλαϖρασ χοm ασ φυν⌡εσ σιντ〈τιχασ (συϕειτο, πρεδιχαδο, οβϕετο, mοδιφιχαδορ ετχ.). Σινταξε: Ασ φυν⌡εσ 

σιντ〈τιχασ (συϕειτο, πρεδιχαδο, οβϕετο, mοδιφιχαδορ ετχ.) Α οργανιζαο σιντ〈τιχα χαννιχα δασ σεντενασ δο πορτυγυσ δο Βρασιλ ε 

ρελαχιον〈−λα ◊ οργανιζαο δε περοδοσ χοmποστοσ (πορ χοορδεναο ε συβορδιναο). Α χορρελαο εντρε οσ φενmενοσ δε 

χονχορδνχια, ρεγνχια ε ρετοmαδα (προγρεσσο τεm〈τιχα に αν〈φορα, χατ〈φορα) ε α οργανιζαο σιντ〈τιχα δασ σεντενασ δο πορτυγυσ 

δο Βρασιλ. Σεmντιχα: Οσ εφειτοσ δε σεντιδο νοσ τεξτοσ δεχορρεντεσ δε φενmενοσ λξιχο−σεmντιχοσ, ταισ χοmο 

αυmεντατιϖο/διmινυτιϖο; σινονmια/αντονmια; πολισσεmια ου ηοmονmια; φιγυρασ δε λινγυαγεm; mοδαλιζα⌡εσ επιστmιχασ, 

δεντιχασ, απρεχιατιϖασ; mοδοσ ε ασπεχτοσ ϖερβαισ. Ρεχυρσοσ δε χοεσο σεθυενχιαλ (αρτιχυλαδορεσ) ε ρεφερενχιαλ (λξιχα ε προνοmιναλ), 

χονστρυ⌡εσ πασσιϖασ ε ιmπεσσοαισ, δισχυρσο διρετο ε ινδιρετο ε ουτροσ ρεχυρσοσ εξπρεσσιϖοσ αδεθυαδοσ αο γνερο τεξτυαλ. Ελεmεντοσ 

νοταχιοναισ δε εσχριτα: Ασ διφερεντεσ φυν⌡εσ ε εφειτοσ δε σεντιδοσ προϖοχαδοσ νοσ τεξτοσ πελο υσο δε σιναισ δε ποντυαο (ποντο 

φιναλ, ποντο δε ιντερρογαο, ποντο δε εξχλαmαο, ϖργυλα, ποντο ε ϖργυλα, δοισ−ποντοσ) ε δε ποντυαο ε σιναλιζαο δοσ δι〈λογοσ 

(δοισ−ποντοσ, τραϖεσσο, ϖερβοσ δε διζερ). Α αχεντυαο γρ〈φιχα ε ασ ρελα⌡εσ χοm α προσ⌠δια. Ασ ρεγυλαριδαδεσ ε ιρρεγυλαριδαδεσ 

ορτογρ〈φιχασ δο πορτυγυσ δο Βρασιλ να εσχριτα δε τεξτοσ. διφερενχιαρ δεσενηοσ/γραφισmοσ (σmβολοσ) δε γραφεmασ/λετρασ (σιγνοσ). 

Φιγυρασ δε Λινγυαγεm: Οσ εφειτοσ δε σεντιδο δο υσο δε φιγυρασ δε λινγυαγεm χοmο ιρονια, ευφεmισmο, ανττεσε, αλιτεραο, 

ασσοννχια, δεντρε ουτρασ. 

Η) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ Ι に ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ  

Ο ενσινο δε Ματεm〈τιχα νο Ενσινο Φυνδαmενταλ. Α Ματεm〈τιχα ε ο δεσενϖολϖιmεντο δοσ πενσαmεντοσ ινδυτιϖο, λ⌠γιχο−δεδυτιϖο, 
γεοmτριχο−εσπαχιαλ ε νο δετερmινστιχο. Χονχειτοσ φυνδαmενταισ: προπορχιοναλιδαδε, εθυιϖαλνχια, ιγυαλδαδε, ινχλυσο, ρελαο, 
φυνο, εστατστιχα, εσχαλα, δεντρε ουτροσ. Ν∨ΜΕΡΟΣ: Σιστεmα δε νυmεραο δεχιmαλ: χαραχτερστιχασ, λειτυρα, εσχριτα ε χοmπαραο 
δε νmεροσ νατυραισ ε δε νmεροσ ραχιοναισ ρεπρεσενταδοσ να φορmα δεχιmαλ. Οπερα⌡εσ (αδιο, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο 
ε ποτενχιαο) χοm νmεροσ νατυραισ. Dιϖισο ευχλιδιανα. Α παριδαδε δε υm νmερο νατυραλ. Μλτιπλοσ ε διϖισορεσ δε υm νmερο 
νατυραλ. Φρα⌡εσ: σιγνιφιχαδοσ (παρτε/τοδο, θυοχιεντε), εθυιϖαλνχια, χοmπαραο, αδιο ε συβτραο; χ〈λχυλο δα φραο δε υm 
νmερο νατυραλ; αδιο ε συβτραο δε φρα⌡εσ. Οπερα⌡εσ (αδιο, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο ε ποτενχιαο) χοm νmεροσ 
ραχιοναισ. Χ〈λχυλο δε πορχενταγενσ πορ mειο δε εστρατγιασ διϖερσασ. Νmεροσ ιντειροσ: υσοσ, ηιστ⌠ρια, ορδεναο, ασσοχιαο χοm 
ποντοσ δα ρετα νυmριχα ε οπερα⌡εσ. Ποτενχιαο ε ραδιχιαο. Ποτνχιασ χοm εξποεντεσ νεγατιϖοσ ε φραχιον〈ριοσ. Νmεροσ ρεαισ: 
νοταο χιεντφιχα ε προβλεmασ. Dζιmασ περι⌠διχασ: φραο γερατριζ. Νmεροσ ιρραχιοναισ: ρεχονηεχιmεντο ε λοχαλιζαο δε αλγυνσ να 
ρετα νυmριχα. ΑΛΓΕΒΡΑ: Λινγυαγεm αλγβριχα: ϖαρι〈ϖελ ε ινχ⌠γνιτα. Εθυιϖαλνχια δε εξπρεσσ⌡εσ αλγβριχασ: ιδεντιφιχαο δα 
ρεγυλαριδαδε δε υmα σεθυνχια νυmριχα. Προβλεmασ ενϖολϖενδο γρανδεζασ διρεταmεντε προπορχιοναισ ε γρανδεζασ ινϖερσαmεντε 
προπορχιοναισ. Εθυα⌡εσ πολινοmιαισ δο 1≡ γραυ. Σιστεmα δε εθυα⌡εσ πολινοmιαισ δε 1≡ γραυ: ρεσολυο αλγβριχα ε ρεπρεσενταο 
νο πλανο χαρτεσιανο. Εθυαο πολινοmιαλ δε 2≡ γραυ. Φυν⌡εσ: ρεπρεσεντα⌡εσ νυmριχα, αλγβριχα ε γρ〈φιχα. Εξπρεσσ⌡εσ αλγβριχασ: 
φατοραο ε προδυτοσ νοτ〈ϖεισ. Ρεσολυο δε εθυα⌡εσ πολινοmιαισ δο 2≡ γραυ πορ mειο δε φατορα⌡εσ. ΓΕΟΜΕΤΡΙΑ: Πλανο 
χαρτεσιανο: ασσοχιαο δοσ ϖρτιχεσ δε υm πολγονο α παρεσ ορδεναδοσ. Πρισmασ ε πιρmιδεσ: πλανιφιχα⌡εσ ε ρελα⌡εσ εντρε σευσ 
ελεmεντοσ (ϖρτιχεσ, φαχεσ ε αρεστασ). Πολγονοσ: χλασσιφιχα⌡εσ θυαντο αο νmερο δε ϖρτιχεσ, ◊σ mεδιδασ δε λαδοσ ε νγυλοσ ε αο 
παραλελισmο ε περπενδιχυλαρισmο δοσ λαδοσ. Τεορεmα δε Πιτ〈γορασ: ϖεριφιχα⌡εσ εξπεριmενταισ ε δεmονστραο. ΓΡΑΝDΕΖΑΣ Ε 
ΜΕDΙDΑΣ: Προβλεmασ σοβρε mεδιδασ ενϖολϖενδο γρανδεζασ χοmο χοmπριmεντο, mασσα, τεmπο, τεmπερατυρα, 〈ρεα, χαπαχιδαδε ε 
ϖολυmε. ℜνγυλοσ: νοο, υσοσ ε mεδιδα. Περmετρο δε υm θυαδραδο χοmο γρανδεζα προπορχιοναλ ◊ mεδιδα δο λαδο. 
ΠΡΟΒΑΒΙΛΙDΑDΕΣ Ε ΕΣΤΑΤ⊆ΣΤΙΧΑΣ: Χ〈λχυλο δε προβαβιλιδαδε χοmο α ραζο εντρε ο νmερο δε ρεσυλταδοσ φαϖορ〈ϖεισ ε ο τοταλ δε 
ρεσυλταδοσ ποσσϖεισ εm υm εσπαο αmοστραλ εθυιπροϖ〈ϖελ. Χ〈λχυλο δε προβαβιλιδαδε πορ mειο δε mυιτασ ρεπετι⌡εσ δε υm 
εξπεριmεντο (φρεθυνχιασ δε οχορρνχιασ ε προβαβιλιδαδε φρεθυεντιστα). Λειτυρα ε ιντερπρεταο δε ταβελασ ε γρ〈φιχοσ (δε χολυνασ ου 
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βαρρασ σιmπλεσ ου mλτιπλασ) ρεφερεντεσ α ϖαρι〈ϖεισ χατεγ⌠ριχασ ε ϖαρι〈ϖεισ νυmριχασ. Τενδνχιασ εm Εδυχαο Ματεm〈τιχα 
(mοδελαγεm, ινϖεστιγαο, ρεσολυο δε προβλεmασ ε ετνοmατεm〈τιχα).  

Ι) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ 1 に ΑΕΕ 

Φυνδαmεντοσ ε πρινχπιοσ δα εδυχαο ινχλυσιϖα: ηιστ⌠ριχο ε mαρχοσ λεγαισ. Α εσχολα χοmυm ινχλυσιϖα: ασπεχτοσ τε⌠ριχοσ ε πρ〈τιχοσ. Ο 
ατενδιmεντο εδυχαχιοναλ εσπεχιαλιζαδο χοmο σερϖιο δα εδυχαο εσπεχιαλ ε ασ Σαλασ δε Ρεχυρσοσ Μυλτιφυνχιοναισ. Ο πβλιχο−αλϖο δα 
Εδυχαο Εσπεχιαλ να Περσπεχτιϖα δα Εδυχαο Ινχλυσιϖα に αλυνοσ χοm δεφιχινχια, αλυνοσ χοm τρανστορνοσ γλοβαισ δο 
δεσενϖολϖιmεντο, αλυνοσ χοm αλτασ ηαβιλιδαδεσ/συπερδοταο: προχεσσο δε ενσινο−απρενδιζαγεm, δεσενϖολϖιmεντο δε ταλεντοσ ε 
ηαβιλιδαδεσ φσιχασ, σενσοριαισ, ιντελεχτυαισ ε σοχιαισ. Ο προφεσσορ δε ατενδιmεντο εδυχαχιοναλ εσπεχιαλιζαδο: φορmαο, ατριβυι⌡εσ, 
αρτιχυλαο ιντερσετοριαλ. Α οργανιζαο ε α οφερτα δο Ατενδιmεντο Εδυχαχιοναλ Εσπεχιαλιζαδο: πλανεϕαmεντο δε εστυδο δε χασο, 
ελαβοραο δε πλανο δε ατενδιmεντο εδυχαχιοναλ εσπεχιαλιζαδο, οργανιζαο δε ρεχυρσοσ ε σερϖιοσ δε αχεσσιβιλιδαδε, 
δισπονιβιλιζαο ε υσαβιλιδαδε πεδαγ⌠γιχα δε ρεχυρσοσ δε τεχνολογια ασσιστιδα. 

ϑ) ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ 1 に ΛΙΒΡΑΣ  

Πολτιχασ λινγυστιχασ παρα συρδοσ ε ασ λνγυασ δε σιναισ; Εδυχαο βιλνγυε ε εδυχαο δε συρδοσ νο Βρασιλ; Α φορmαο δε προφεσσορεσ 
παρα ατυαρ να εδυχαο δε πεσσοασ συρδασ; Μετοδολογια δε ενσινο δα Λιβρασ χοmο πριmειρα ε σεγυνδα λνγυασ (Λ1 ε Λ2); Ηιστ⌠ρια δα 
εδυχαο δοσ συρδοσ νο Βρασιλ ε α τραϕετ⌠ρια δα ΛΙΒΡΑΣ; Ασπεχτοσ γραmατιχαισ δα ΛΙΒΡΑΣ; Λεγισλαο; Χυλτυρα, χοmυνιδαδε ε 
ιδεντιδαδεσ συρδασ; Αλφαβετο, νmεροσ, ιδεντιφιχαο πεσσοαλ, τεmπο, χυmπριmεντοσ, ϖερβοσ, χαλενδ〈ριο, νατυρεζα, χορεσ, προφισσ⌡εσ, 
mειοσ δε τρανσπορτε, ϖεστυ〈ριο, λυγαρεσ, ανιmαισ, φαmλια, mειοσ δε χοmυνιχαο, αντνιmοσ, χιδαδεσ ε εσταδοσ βρασιλειροσ, ατιτυδεσ 
ε σεντιmεντοσ. 

ΑΝΕΞΟ ΙΙ − ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΧΟΜ DΑΤΑΣ ΠΡΟςℑςΕΙΣ 

ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ, Μ⊃DΙΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

ΙΤΕΜ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ 
DΑΤΑ 

ΠΕΡ⊆ΟDΟ 

1. Dιϖυλγαο δο Εδιταλ Νορmατιϖο. 20/09 

2. Πραζο παρα ιmπυγναο δο Εδιταλ Νορmατιϖο. 20 α 23/09 

3. Περοδο δε αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δε ιmπυγναο (σε ηουϖερ) 24 α 25/09 

4. Dιϖυλγαο δα ρετιφιχαο απ⌠σ αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δε ιmπυγναο. 26/09 

5. Περοδο δε ινσχριο νο χονχυρσο πβλιχο 30/09 α 27/10 

6. 
Νο mοmεντο δα ινσχριο, ο χανδιδατο ποδερ〈 σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε ο διρειτο δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ 
αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια.  

30/09 α 27/10 

7. Περοδο δε σολιχιταο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο. 30/09 α 3/10 

8. Dιϖυλγαο δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δε ισενο δε ταξα. 6/10/2019 

9. Περοδο δε ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο. 7 ε 8/10/2019 

10. Dιϖυλγαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δοσ πεδιδοσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 10/10/2019 

11. 
Dιϖυλγαο δο ρεσυλταδο δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε δο διρειτο δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ 
χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια. 

30/10/2019 

12. 
Περοδο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο ινδεφεριmεντο δασ σολιχιτα⌡εσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε δοσ χανδιδατοσ 
θυε σε δεχλαραραm χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια. 

31/10 ε 1≡/11/2019 

13. Dιϖυλγαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δο πεδιδο ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ δεφιχιεντεσ  20/11/2019 

14. Dιϖυλγαο δο χοmπροϖαντε χονστανδο ο λοχαλ ε ηορ〈ριοσ δασ προϖασ οβϕετιϖα ε δισχυρσιϖα 23/11 

15. 
Απλιχαο δα προϖα οβϕετιϖα. Χαργοσ δε Νϖελ Συπεριορ (Περοδο Ματυτινο). Χαργοσ δε Νϖελ Μδιο ε Μδιο Τχνιχο (Περοδο 
ςεσπερτινο) 

1≡/12/2019 

16. Dιϖυλγαο δο Γαβαριτο Πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 3/12/2019 

17. Περοδο δε ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα. 4/12 α 5/12/2019 

18. Dιϖυλγαο δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα ε χονϖοχαο παρα α προϖα δε ττυλοσ 2/01/2020 

19. Περοδο δε ιντερποσιο δε ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα 3/01 α 4/01/2020 

20. Ρεχεβιmεντο δοσ ττυλοσ να σεδε δο ΙΒΡΑΕ, εm Βρασλια. 3/01 α 8/01/2020 

21. Ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα δε ττυλοσ 15/01/2020 

22. Ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα δε ττυλοσ 16 ε 17/01/2020 

23. Ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα προϖα δε ττυλοσ  21/01/2020 

24. Ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα προϖα οβϕετιϖα 21/01/2010 

25. Περχια mδιχα  23/01/2010 

26. Ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα περχια mδιχα 27/01/2020 

27. Ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα περχια mδιχα  28 ε 29/01/2020 

28. Ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα περχια mδιχα   3/02/2020 

29. Ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ δο χονχυρσο παρα προϖιmεντο δοσ χαργοσ θυε νο τερο Χυρσο δε Φορmαο  3/02/2020 

30. Χυρσο δε Φορmαο 4/02 α 8/02/2020 

31. Προϖα δε ςεριφιχαο δε Απρενδιζαγεm δο Χυρσο δε Φορmαο 9/02/2020 

32. Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δα προϖα δε ςεριφιχαο δε Απρενδιζαγεm  17/02/2020 

33. Ρεχυρσο χοντρα α Προϖα δε ςεριφιχαο δε Απρενδιζαγεm 18/02 α 19/02/2020 

34. Ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δα Προϖα δε ςεριφιχαο δε Απρενδιζαγεm  24/02/2020 

35. Ηοmολογαο δο ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δοσ χαργοσ δε Αγεντε Χοmυνιτ〈ριο δε Σαδε ε Αγεντε δε Χοmβατε ◊σ Ενδεmιασ 24/02/2019 
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