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ΤΡΙΒΥΝΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΠΑΡℑ 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ Ο ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ςΑΓΑΣ Ε Α ΦΟΡΜΑ∩℘Ο DΕ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ ΕΜ 

ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ Ε DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ DΟ ΤΡΙΒΥΝΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΠΑΡℑ (Τϑ/ΠΑ) 
ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 1 に Τϑ/ΠΑ, DΕ 15 DΕ ΟΥΤΥΒΡΟ DΕ 2019 

 
Ο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Παρ〈, τενδο εm ϖιστα ο δισποστο να Λει Εσταδυαλ ν≡ 5.810, δε 

24 δε ϕανειρο δε 1994, ε να Λει Εσταδυαλ ν≡ 6.969, δε 9 δε mαιο δε 2007, ε συασ αλτερα⌡εσ, τορνα πβλιχα α 
ρεαλιζαο δε χονχυρσο πβλιχο παρα ο προϖιmεντο δε ϖαγασ ε α φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα εm χαργοσ 
δε νϖελ συπεριορ ε δε νϖελ mδιο, mεδιαντε ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε εδιταλ. 
1 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 
1.1 Ο χονχυρσο πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε εδιταλ ε εξεχυταδο πελο Χεντρο Βρασιλειρο δε Πεσθυισα εm 
Αϖαλιαο ε Σελεο ε δε Προmοο δε Εϖεντοσ (Χεβρασπε). 
1.1.1 Ο Χεβρασπε ρεαλιζαρ〈 ο χονχυρσο υτιλιζανδο ο Μτοδο Χεσπε, ο θυαλ εστ〈 εm χονσταντε εϖολυο, σενδο 
δεσενϖολϖιδο ε απερφειοαδο α παρτιρ δε πεσθυισασ αχαδmιχασ, αλγοριτmοσ, προχεσσοσ εστατστιχοσ ε ουτρασ 
τχνιχασ σοφιστιχαδασ. Τυδο ισσο παρα εντρεγαρ ρεσυλταδοσ χονφι〈ϖεισ, οβτιδοσ χοm ινοϖαο ε αλτα θυαλιδαδε 
τχνιχα. 
1.2 Α σελεο παρα οσ χαργοσ δε θυε τρατα εστε εδιταλ χοmπρεενδερ〈 ασ σεγυιντεσ φασεσ, δε ρεσπονσαβιλιδαδε 
δο Χεβρασπε: 
α) προϖασ οβϕετιϖασ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, παρα τοδοσ οσ χαργοσ; 
β) προϖα δισχυρσιϖα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, σοmεντε παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ; 
χ) αϖαλιαο δε ττυλοσ, δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο, σοmεντε παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ. 
1.3 Ασ προϖασ οβϕετιϖασ, παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ, α προϖα δισχυρσιϖα ε α αϖαλιαο δε ττυλοσ, σοmεντε παρα 
οσ χανδιδατοσ αοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, α αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ δοσ χανδιδατοσ θυε σολιχιταρεm 
χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε ο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο δα χονδιο 
δεχλαραδα παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ σερο ρεαλιζαδασ νασ χιδαδεσ δε 
Αλταmιρα/ΠΑ, Βελm/ΠΑ, Μαραβ〈/ΠΑ, Παραγοmινασ/ΠΑ, Ρεδενο/ΠΑ ε Σανταρm/ΠΑ. 
1.3.1 Ηαϖενδο ινδισπονιβιλιδαδε δε λοχαισ συφιχιεντεσ ου αδεθυαδοσ νασ λοχαλιδαδεσ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, 
εστασ ποδερο σερ ρεαλιζαδασ εm ουτρασ λοχαλιδαδεσ. 
1.4 Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ εσταρο συβορδιναδοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο ∨νιχο δο Εσταδο δο Παρ〈 (Λει Εσταδυαλ 
ν≡ 5.810/1994). 
2 DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 
2.1 Αλm δα ρεmυνεραο δο χαργο εφετιϖο, αο σερϖιδορ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο δο Εσταδο δο Παρ〈  αινδα 
χονχεδιδο αυξλιο αλιmενταο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 1.259,28 ε ο αυξλιο τρανσπορτε. 
2.2 Α ρεmυνεραο δοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ (Οφιχιαλ δε ϑυστια Αϖαλιαδορ ου Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο) ποδερ〈 
αινδα σερ αχρεσχιδα δε Αδιχιοναλ δε Τιτυλαο, οβσερϖαδα α ρελαο διρετα χοm ο χαργο θυε οχυπα, εm 
περχεντυαλ χαλχυλαδο σοβρε ο ϖενχιmεντο−βασε δο ρεφεριδο χαργο, νοσ σεγυιντεσ περχεντυαισ: 
α) εσπεχιαλιζαο εm 15%; 
β) mεστραδο εm 20%; ε 
χ) δουτοραδο εm 25%. 
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2.3 Ασ ατριβυι⌡εσ δεσχριτασ νεστε εδιταλ σο mεραmεντε εξεmπλιφιχατιϖασ, ε νο συβστιτυι α δεσχριο γεραλ 
δασ ατριβυι⌡εσ δοσ χαργοσ πρεϖιστασ να Λει Εσταδυαλ ν≡ 6.969/2007. 
2.4 Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 
ΧΑΡΓΟ 1: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ: ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε γραδυαο δε νϖελ συπεριορ εm 
θυαλθυερ 〈ρεα δε φορmαο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα 
Εδυχαο (ΜΕΧ). 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δοσ τραβαληοσ δασ 〈ρεασ αδmινιστρατιϖα, φινανχειρα, 
χοντ〈βιλ, οραmεντ〈ρια, οργανιζαχιοναλ ε δε ουτρασ 〈ρεασ αφινσ, συβσιδιανδο ο τχνιχο ρεσπονσ〈ϖελ ου ο 
συπεριορ ιmεδιατο χοm δαδοσ ε ινφορmα⌡εσ; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ 
θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ ε δε τρειναmεντο διϖερσοσ δε 
ιντερεσσε δα αδmινιστραο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 2: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Αδmινιστραο, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: αναλισαρ ε ελαβοραρ παρεχερεσ δε χαρ〈τερ αδmινιστρατιϖο ρελαχιοναδοσ 
α ασσυντοσ δασ 〈ρεασ δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ, φινανχειρο, οραmεντ〈ριο, πατριmονιαλ ε αφιm, υτιλιζανδο−σε δε 
νορmασ ε δα λεγισλαο περτινεντεσ; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε 
ποσσαm ϖιρ α συργιρ, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 3: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ (DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ) 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Χινχια δα Χοmπυταο, 
Ενγενηαρια δα Χοmπυταο, Τεχν⌠λογο εm Προχεσσαmεντο δε Dαδοσ ου εm Σιστεmα δε Ινφορmαο, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: εσπεχιφιχαρ σιστεmασ δε αχορδο χοm ασ νορmασ ε mετοδολογιασ 
αδοταδασ πελο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Παρ〈 ε ◊σ χαραχτερστιχασ ε νεχεσσιδαδεσ ινστιτυχιοναισ; πρεσταρ 
ασσεσσοραmεντο τχνιχο να προδυο δε σολυ⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ αρθυιτετυρασ, ◊σ πλαταφορmασ, αοσ ρεχυρσοσ ε ◊σ 
αλτερνατιϖασ δε δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ ου αινδα να αθυισιο δε σιστεmασ δεσενϖολϖιδοσ πορ τερχειροσ, 
αλm δε αχοmπανηαρ ε αϖαλιαρ συα ιmπλανταο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 4: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ (ΣΥΠΟΡΤΕ) 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Χινχια δα Χοmπυταο, 
Ενγενηαρια δα Χοmπυταο, Τεχν⌠λογο εm Προχεσσαmεντο δε Dαδοσ ου εm Σιστεmα δε Ινφορmαο, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
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DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: αναλισαρ, δεσενϖολϖερ ε ιmπλανταρ σολυ⌡εσ εm χονεχτιϖιδαδε, 
οβϕετιϖανδο α ιντεγραο ε δισπονιβιλιζαο δε ινφορmαο ε ο αχεσσο α βασε δε δαδοσ εξτερνασ δε ιντερεσσε 
δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο δο Εσταδο δο Παρ〈; ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε πλανεϕαmεντο, χοντρολε ε αδmινιστραο ϖισανδο 
α ιmπλεmενταο δασ πολτιχασ δε σεγυρανα, ο αχεσσο ε α ιντεγριδαδε δασ βασεσ δε δαδοσ; δεσενϖολϖερ, 
χοορδεναρ ε δεφινιρ ατιϖιδαδεσ δε συπορτε οπεραχιοναλ, χονφιγυραο ε ινσταλαο δε ηαρδωαρε, mανυτενο 
ε ινσταλαο δε σερϖιοσ ε σιστεmασ οπεραχιοναισ εm σερϖιδορεσ δε ρεδε. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 5: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΡΘΥΙΤΕΤΥΡΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Αρθυιτετυρα, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εφετυαρ λεϖανταmεντο δε νεχεσσιδαδε παρα ελαβοραο δε 
αντεπροϕετο δε ενγενηαρια δε οβρασ νοϖασ, ρεφορmασ ε αmπλια⌡εσ; πλανεϕαρ, εξεχυταρ ε αχοmπανηαρ προϕετοσ 
δα 〈ρεα δε αρθυιτετυρα; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α 
συργιρ, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 6: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΟΝΟΜΙΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Βιβλιοτεχονοmια, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ σερϖιοσ δε χλασσιφιχαο ε χαταλογαο δε mανυσχριτοσ ε δε 
λιϖροσ ραροσ ε πρεχιοσοσ, δε mαποτεχασ, δε πυβλιχα⌡εσ οφιχιαισ ε σεριαδασ, δε βιβλιογραφια; οργανιζαρ οσ σερϖιοσ 
δε δοχυmενταο; αδmινιστραρ ε διριγιρ βιβλιοτεχασ; παδρονιζαρ οσ σερϖιοσ δε βιβλιοτεχονοmια; δεσεmπενηαρ 
ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, δα mεσmα νατυρεζα ε νϖελ δε 
χοmπλεξιδαδε, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 7: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ ΧΟΝΤℑΒΕΙΣ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Χινχιασ Χοντ〈βεισ, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ χοm α ελαβοραο, εξεχυο ε 
αχοmπανηαmεντο δε πλανοσ οραmεντ〈ριοσ; χονφεχχιοναρ θυαδροσ ε ταβελασ εσπεχφιχασ ρελαχιοναδασ αο σετορ 
φινανχειρο−χοντ〈βιλ; παρτιχιπαρ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, δε εθυιπεσ mυλτιπροφισσιοναισ, οβϕετιϖανδο δαρ 
χοντριβυι⌡εσ εm ασσυντο δα 〈ρεα εχονmιχο−φινανχειρο−χοντ〈βιλ; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ 
ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
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α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 8: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο ΣΟΧΙΑΛ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε βαχηαρελ εm Χοmυνιχαο Σοχιαλ, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ χοm ο πλανεϕαmεντο οπεραχιοναλ ε 
εξεχυο δε προϕετοσ, εστυδοσ, προγραmασ, χαmπανηασ, ενχοντροσ, χυρσοσ ε εϖεντοσ εm γεραλ; εξεχυταρ 
ατιϖιδαδεσ δε φορmα ιντεγραδα ε χοοπερατιϖα χοm ασ δεmαισ υνιδαδεσ δο Τριβυναλ, χολαβορανδο παρα ο 
δεσενϖολϖιmεντο δοσ γρυποσ δε τραβαληο; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ 
θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 9: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: DΙΡΕΙΤΟ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε βαχηαρελ εm Dιρειτο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο 
δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: ελαβοραρ παρεχερεσ, mινυτασ δε ατοσ, λεισ ε ουτροσ δοχυmεντοσ δε 
χαρ〈τερ τχνιχο/ϕυρδιχο; ρεδιγιρ ατοσ προχεσσυαισ χοmο δεσπαχηο, δεχισ⌡εσ ε σεντενασ, σοβ οριενταο δο 
mαγιστραδο δε συα υνιδαδε ϕυδιχι〈ρια; χολαβοραρ να ελαβοραο δε διαγν⌠στιχο ε ελαβοραο δε πλανο δε αο, 
σοβ οριενταο δο mαγιστραδο δε συα υνιδαδε ϕυδιχι〈ρια; προχεδερ ασ βαιξασ προχεσσυαισ θυε σε φιζερεm 
νεχεσσ〈ριασ νο δεχορρερ δο προχεσσο; παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ διϖερσοσ 
δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm 
ϖιρ α συργιρ, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 10: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΧΟΝΟΜΙΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε βαχηαρελ εm Χινχιασ Εχονmιχασ, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ αο πλανεϕαmεντο, ◊ ελαβοραο, ◊ 
εξεχυο, ε αο αχοmπανηαmεντο να 〈ρεα σοχιοεχονmιχα ε φινανχειρα; παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιφυνχιοναισ 
ε εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ χοm ο πλανεϕαmεντο τχνιχο ε οπεραχιοναλ, αχοmπανηαmεντο ε αϖαλιαο 
δε προγραmασ ε προϕετοσ; χονφεχχιοναρ θυαδροσ ε ταβελασ εσπεχφιχασ ρελαχιοναδασ αο σετορ εχονmιχο−
φινανχειρο; αναλισαρ ε ελαβοραρ παρεχερεσ δε χαρ〈τερ σοχιοεχονmιχο ρελαχιοναδοσ ◊σ 〈ρεασ δε χοmπρασ, 
σερϖιοσ ε mατεριαισ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 11: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 
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ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε βαχηαρελ εm Ενφερmαγεm, εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα Αδmινιστραο; οργανιζαρ ε διριγιρ οσ σερϖιοσ δε Ενφερmαγεm ε δε συασ ατιϖιδαδεσ 
τχνιχασ ε αυξιλιαρεσ δα ινστιτυιο; πλανεϕαρ, οργανιζαρ, χοορδεναρ, εξεχυταρ ε αϖαλιαρ οσ σερϖιοσ δα ασσιστνχια 
δε Ενφερmαγεm; εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε φορmα ιντεγραδα ε χοοπερατιϖα χοm ασ δεmαισ υνιδαδεσ δο Τριβυναλ, 
χολαβορανδο παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δοσ γρυποσ δε τραβαληο; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου 
ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, δα mεσmα νατυρεζα ε νϖελ δε χοmπλεξιδαδε, χονφορmε ασ 
νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 12: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Ενφερmαγεm, αχρεσχιδο 
δε εσπεχιαλιζαο εm Ενφερmαγεm δο Τραβαληο (χοm χαργα−ηορ〈ρια δε 360 ηορασ), εξπεδιδο πορ ινστιτυιο 
δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: πλανεϕαρ, οργανιζαρ ε εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε ενφερmαγεm δο 
τραβαληο, εmπρεγανδο προχεσσο δε ροτινα ε(ου) εσπεχφιχοσ, διαγνοστιχαρ ασ νεχεσσιδαδεσ δε ενφερmαγεm δο 
デヴ;H;ﾉｴﾗ”àWﾉ;Hﾗヴ;ヴ πλανο δε ασσιστνχια α σερ πρεσταδα πελα εθυιπε δε ενφερmαγεm δο τραβαληο εm σερϖιο δε 
ヮヴﾗデWN?ﾗがàヴWI┌ヮWヴ;N?ﾗがàヮヴWゲWヴ┗;N?ﾗàWàヴW;Hｷﾉｷデ;N?ﾗàS;àゲ;┎SWàSﾗゲàゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲ”àヴW;ﾉｷ┣;ヴ χονσυλτορια, αυδιτορια ε 
εmιτιρ παρεχερ σοβρε mατρια δε ενφερmαγεm δο τραβαληο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 13: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΧΙςΙΛ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Ενγενηαρια Χιϖιλ, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ ινδιϖιδυαλmεντε ου εm εθυιπε, ατιϖιδαδεσ δε πλανεϕαmεντο 
εσπεχιφιχαο, εξεχυο, αχοmπανηαmεντο mονιτοραmεντο, mανυτενο, φισχαλιζαο ε αϖαλιαο δε 
προϕετοσ δε ενγενηαρια, υρβανστιχοσ εm πρδιοσ, εδιφχιοσ ε οβρασ χϖεισ να χαπιταλ ε νο ιντεριορ; εφετυαρ 
λεϖανταmεντο δε νεχεσσιδαδεσ παρα ελαβοραο δε αντεπροϕετοσ δε ενγενηαρια δε οβρασ νοϖασ, ρεφορmασ, 
αmπλια⌡εσ; βεm χοmο δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α 
συργιρ, δα mεσmα νατυρεζα ε νϖελ δε χοmπλεξιδαδε, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 14: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Ενγενηαρια, αχρεσχιδα 
δε εσπεχιαλιζαο εm Ενγενηαρια δο Τραβαληο (χοm χαργα−ηορ〈ρια mνιmα δε 360 ηορασ), εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
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DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ ινδιϖιδυαλmεντε ου εm εθυιπε, ατιϖιδαδεσ δε πλανεϕαmεντο, 
ινσπεο, εξεχυο, mονιτοραmεντο, φισχαλιζαο ε αϖαλιαο εm συα 〈ρεα δε ατυαο, εmπρεγανδο προχεσσο 
δε ροτινα ε(ου) εσπεχφιχοσ; ρεαλιζαρ χονσυλτορια ε εmιτιρ παρεχερ τχνιχο σοβρε mατρια δε ενγενηαρια δο 
τραβαληο; εφετυαρ λεϖανταmεντο δε νεχεσσιδαδεσ παρα ελαβοραο δε αντεπροϕετοσ; δεσεmπενηαρ ουτρασ 
ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, δα mεσmα νατυρεζα ε νϖελ δε 
χοmπλεξιδαδε, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 15: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΕΛ⊃ΤΡΙΧΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Ενγενηαρια Ελτριχα, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: εξεχυταρ, ατιϖιδαδεσ δε πλανεϕαmεντο, εσπεχιφιχαο, εξεχυο, 
αχοmπανηαmεντο mονιτοραmεντο, mανυτενο, φισχαλιζαο ε αϖαλιαο δε προϕετοσ δε ενγενηαρια ελτριχα 
WﾏàヮヴYSｷﾗゲがà WSｷaｹIｷﾗゲà WàﾗHヴ;ゲà Iｹ┗Wｷゲà ﾐ;à C;ヮｷデ;ﾉà Wà ﾐﾗà IﾐデWヴｷﾗヴ”à WaWデ┌;ヴà ﾉW┗;ﾐデ;ﾏWﾐデﾗà SWà ﾐWIWゲゲｷS;SWゲà ヮ;ヴ;à
ελαβοραο SWà;ﾐデWヮヴﾗﾃWデﾗゲàSWàWﾐｪWﾐｴ;ヴｷ;àWﾉYデヴｷI;àWﾏàﾗHヴ;ゲàﾐﾗ┗;ゲがàヴWaﾗヴﾏ;ゲがà;ﾏヮﾉｷ;NﾛWゲ”àWﾉ;Hﾗヴ;ヴàWゲデ┌Sﾗがà
πεσθυισα, αν〈λισε δε ϖιαβιλιδαδε φινανχειρα, εχονmιχα ε αmβιενταλ, εmιτινδο παρεχερ τχνιχο, λαυδοσ, 
ρελατ⌠ριοσ, δεταληαmεντο δε εσπεχιφιχα⌡εσ ε ουτροσ δοχυmεντοσ δεχορρεντεσ δε ινφορmα⌡εσ τχνιχασ θυε 
aﾗヴﾐWN;ﾏà ゲ┌HゲｹSｷﾗゲà ヮ;ヴ;à Iﾗデ;N?ﾗà SWà ヮヴWNﾗゲà Wﾏà ﾉｷIｷデ;NﾛWゲà Wà SWIｷゲﾛWゲà ゲ┌ヮWヴｷﾗヴWゲ”à ヮヴWゲデ;ヴà ;ゲゲｷゲデZﾐIｷ;à Wà
;ゲゲWゲゲﾗヴｷ;àﾐ;àゲ┌;à=ヴW;àSWà;デ┌;N?ﾗ”àSWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗Wヴà;デｷ┗ｷS;SWゲàヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;S;ゲàIﾗﾏàﾗàヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗàﾗヮWヴ;Iｷﾗﾐ;ﾉがà
εξεχυο, αχοmπανηαmεντο ε αϖαλιαο δε προϕετοσ, πλανοσ, εστυδοσ, προγραmασ, χαmπανηασ, ενχοντροσ, 
χυρσοσ ε εϖεντοσ να συα 〈ρεα δε ατυαο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 16: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΣΤΑΤ⊆ΣΤΙΧΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε βαχηαρελ εm Εστατστιχα ου εm Χινχιασ 
Εχονmιχασ, αχρεσχιδο δε εσπεχιαλιζαο εm Εστατστιχα (χοm χαργα−ηορ〈ρια mνιmα δε 360 ηορασ), εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: χονστρυιρ ινστρυmεντοσ δε χολετα, αν〈λισε ε προχεσσαmεντο δε δαδοσ 
θυε ποσσιβιλιτεm α ρεαλιζαο δε χ〈λχυλοσ ατυαριαισ θυε συβσιδιαm οσ προχεσσοσ ϕυδιχιαισ; ρεαλιζαρ 
λεϖανταmεντοσ ε χολετασ πορ αmοστρασ, χριανδο βανχο δε δαδοσ παρα εσχοληα δε mτοδοσ ε τχνιχασ θυε 
ϖιαβιλιζεm οσ τραβαληοσ εσπεχφιχοσ δε συα 〈ρεα δε ατυαο; δεσενϖολϖερ σιστεmα δε χοδιφιχαο δε δαδοσ; 
ελαβοραρ mοδελοσ εστατστιχοσ θυε ιδεντιφιθυεm προβλεmασ ε σιτυα⌡εσ δε ιντερεσσε δα 〈ρεα ϕυδιχι〈ρια, 
σελεχιονανδο mτοδοσ ε τχνιχασ, προχεσσανδο σιmυλα⌡εσ χοmπυταχιοναισ; ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε πεσθυισα 
mατεm〈τιχα, τρατανδο δαδοσ ε ινφορmα⌡εσ, δεσενϖολϖενδο προδυτοσ ε σιστεmασ θυε ϖιαβιλιζεm α εξεχυο 
δε αυδιτορια ατυαριαλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 17: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΦΙΣΧΑΛ DΕ ΑΡΡΕΧΑDΑ∩℘Ο 
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ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Dιρειτο ου εm Χινχιασ 
Χοντ〈βεισ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: ασσιστιρ α Χορρεγεδορια Γεραλ δε ϑυστια να Χορρειο ε Φισχαλιζαο 
δασ Σερϖεντιασ ϑυδιχιαισ ε Εξτραϕυδιχιαισ ε ασ υνιδαδεσ δε αποιο α πρεσταο ϕυρισδιχιοναλ δα Χοορδεναο Γεραλ 
δε Αρρεχαδαο; λαϖραρ τερmοσ, ιντιmα⌡εσ, νοτιφιχα⌡εσ δε λαναmεντο, αυτο δε ινφραο ε αυτο δε 
απρεενσο; αυξιλιαρ να φισχαλιζαο δο ρεχοληιmεντο ε δα χοβρανα δα ταξα ϕυδιχι〈ρια ε δασ χυστασ ϕυδιχιαισ; 
αυξιλιαρ να φισχαλιζαο δο ρεχοληιmεντο ε δα χοβρανα δοσ εmολυmεντοσ; αχοmπανηαρ ο χυmπριmεντο δασ 
δετερmινα⌡εσ δεχορρεντεσ δε χορρει⌡εσ, φισχαλιζα⌡εσ ε ινσπε⌡εσ, πορ παρτε δασ υνιδαδεσ χοmπετεντεσ, 
νοσ πραζοσ εσταβελεχιδοσ; δετεχταρ να εφετιϖαο δο τραβαληο χορρειχιοναλ, ποντοσ δε εστρανγυλαmεντοσ, δε 
δεφιχινχιασ να πρεσταο δοσ σερϖιοσ ϕυρισδιχιοναισ; εξεχυταρ ινσπεο ϖιρτυαλ ϕυντο αοσ σερϖιοσ δελεγαδοσ; 
αυξιλιαρ νο χοντρολε δα ρεγυλαριδαδε δο σερϖιο χαρτορ〈ριο ε δοσ ατοσ πορ ελε πρατιχαδοσ; ρεαλιζαρ α φισχαλιζαο 
δοσ ατοσ πρατιχαδοσ πελοσ χαρτ⌠ριοσ εξτραϕυδιχιαισ; χονφρονταρ οσ ρεγιστροσ δοσ σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ χοm 
οσ ατοσ πρατιχαδοσ πελασ σερϖεντιασ ϕυδιχιαισ ε εξτραϕυδιχιαισ; αχοmπανηαρ ο χυmπριmεντο δασ δετερmινα⌡εσ 
δεχορρεντεσ δε χορρειο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 18: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ συπεριορ εm Μεδιχινα, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ ταρεφασ ρελαχιοναδασ ◊ εξεχυο δο ατενδιmεντο mδιχο 
αmβυλατοριαλ ε εmεργενχιαλ, ◊ ασσιστνχια mδιχα πρεϖεντιϖα ε χυρατιϖα, χονφορmε α εσπεχιαλιδαδε mδιχα, α 
χλιεντελα δεφινιδα εm λεγισλαο, ρεπρεσενταδα πορ mαγιστραδοσ, σερϖιδορεσ ε σευσ δεπενδεντεσ; 
δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, χονφορmε ασ 
νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 19: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ συπεριορ εm Μεδιχινα, 
αχρεσχιδο δε εσπεχιαλιζαο εm Μεδιχινα δο Τραβαληο (χοm χαργα−ηορ〈ρια δε 360 ηορασ), εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; χοορδεναρ ο Προγραmα δε Χοντρολε Μδιχο δε Σαδε Οχυπαχιοναλ 
(ΠΧΜΣΟ); χολαβοραρ να πρεϖενο δε δοενασ εm γεραλ, χοm εσπεχιαλ ατενο ◊θυελασ ρελαχιοναδασ χοm ασ 
διϖερσασ ατιϖιδαδεσ δο τραβαληο; εξεχυταρ εξαmεσ mδιχοσ περι⌠διχοσ, πρ−αδmισσιοναισ ε δεmισσιοναισ; 
αναλισαρ, ρεγιστραρ ε ενχαmινηαρ παρα τραταmεντο οσ σερϖιδορεσ αχοmετιδοσ πορ δοενασ οχυπαχιοναισ ε ασ 
ϖτιmασ δε αχιδεντεσ δε τραβαληο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 
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ΧΑΡΓΟ 20: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ ΠΣΙΘΥΙℑΤΡΙΧΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε νϖελ συπεριορ εm Μεδιχινα, 
αχρεσχιδο δε Ρεσιδνχια Μδιχα εm Πσιθυιατρια ου ττυλο δε Π⌠σ−Γραδυαο εm Πσιθυιατρια, δε, νο mνιmο, 
360 ηορασ, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: πρεσταρ ατενδιmεντο χοmο mδιχο πσιθυιατρα α mαγιστραδοσ ε 
σερϖιδορεσ ε σευσ δεπενδεντεσ; ατυαρ να ρεαλιζαο δε περχιασ mδιχασ, θυανδο σολιχιταδο να θυαλιδαδε δε 
περιτο; παρτιχιπαρ δε ϕυντασ mδιχασ; ατυαρ εm προγραmασ δε σαδε εm χονϕυντο χοm ουτροσ προφισσιοναισ ε 
να εδυχαο mδιχα χοντινυαδα; ατυαρ να ρεαλιζαο δε εξαmεσ αδmισσιοναισ δε mαγιστραδοσ ε σερϖιδορεσ; 
αϖαλιαρ λαυδοσ, ατεσταδοσ ε δεχλαρα⌡εσ εmιτιδασ πορ mδιχοσ νο περτενχεντεσ αο θυαδρο δο Τριβυναλ; 
εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ρελατιϖασ αο πλανεϕαmεντο οπεραχιοναλ, εξεχυο, αχοmπανηαmεντο ε αϖαλιαο δε 
προϕετοσ, πλανοσ, προγραmασ, χαmπανηασ, εστυδοσ, ενχοντροσ ε εϖεντοσ ρελαχιοναδοσ α σαδε ιντεγραλ δοσ 
mαγιστραδοσ ε σερϖιδορεσ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 21: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΟDΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Οδοντολογια, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; ατενδερ ασ χονσυλτασ δα εσπεχιαλιδαδε οδοντολ⌠γιχα νο αmβυλατ⌠ριο 
δεντ〈ριο αοσ mαγιστραδοσ, φυνχιον〈ριοσ ε σευσ δεπενδεντεσ; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου 
ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 22: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΕDΑΓΟΓΙΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Πεδαγογια, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ α αδmινιστραο δε ρεχυρσοσ 
ηυmανοσ, δεσενϖολϖιmεντο δε πεσσοασ, τρειναmεντο, εστυδοσ, πεσθυισασ, αν〈λισεσ οργανιζαχιοναισ, 
πλανεϕαmεντο δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ; παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιδισχιπλιναρεσ, εmιτινδο παρεχερεσ τχνιχοσ 
σεmπρε θυε σολιχιταδο παρα ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ ου αδmινιστρατιϖοσ; αχοmπανηαρ, αναλισαρ ε 
mαντερ σιστεmατιχαmεντε οργανιζαδα α λεγισλαο ρελατιϖα ◊ συα 〈ρεα δε τραβαληο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 23: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΣΙΧΟΛΟΓΙΑ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Πσιχολογια, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: ρεαλιζαρ αϖαλια⌡εσ πσιχολ⌠γιχασ; ρεαλιζαρ εντρεϖιστασ χοm mενορεσ ε 
σευσ ρεσπονσ〈ϖεισ λεγαισ, ϖισανδο αο ατενδιmεντο δε ορδεm ϕυδιχιαλ; αχοmπανηαρ mατρια δε ιντερεσσε δο 
Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Παρ〈; παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιδισχιπλιναρεσ, εmιτινδο παρεχερεσ τχνιχοσ 
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σεmπρε θυε σολιχιταδο παρα ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ ου αδmινιστρατιϖοσ; αχοmπανηαρ, αναλισαρ ε 
mαντερ σιστεmατιχαmεντε οργανιζαδα α λεγισλαο ρελατιϖα ◊ συα 〈ρεα δε τραβαληο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 24: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΣΕΡςΙ∩Ο ΣΟΧΙΑΛ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Σερϖιο Σοχιαλ, εξπεδιδο 
πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, ε ρεγιστρο νο ⌠ργο δε χλασσε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: ρεαλιζαρ εντρεϖιστασ χοm mενορεσ ε σευσ ρεσπονσ〈ϖεισ λεγαισ, ϖισανδο 
αο ατενδιmεντο δε ορδενσ ϕυδιχιαισ; εφετυαρ ϖισιτασ δοmιχιλιαρεσ, παρα οβτερ ινφορmα⌡εσ σοχιοεχονmιχασ; 
εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ α Ασσιστνχια Σοχιαλ, θυε ϖισεm α ιντεγραο δασ πεσσοασ αο σευ αmβιεντε 
φυνχιοναλ, φαmιλιαρ ε σοχιαλ; παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιδισχιπλιναρεσ, εmιτινδο παρεχερεσ τχνιχοσ σεmπρε θυε 
σολιχιταδο παρα ινστρυο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ ου αδmινιστρατιϖοσ; αχοmπανηαρ, αναλισαρ ε mαντερ 
σιστεmατιχαmεντε οργανιζαδα α λεγισλαο ρελατιϖα ◊ συα 〈ρεα δε τραβαληο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36. 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 25: ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α ΑςΑΛΙΑDΟΡ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε βαχηαρελ εm Dιρειτο, εξπεδιδο πορ 
ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: φαζερ χιτα⌡εσ, ιντιmα⌡εσ, πρισ⌡εσ, πενηορεσ, αρρεστοσ, σεθυεστρο ε 
δεmαισ διλιγνχιασ πρ⌠πριασ δο οφχιο ε ορδεναδασ πελο ϑυιζ, λαϖρανδο δε τυδο οσ χοmπετεντεσ αυτοσ, τερmοσ 
ε χερτιδ⌡εσ, σεmπρε θυε ποσσϖελ να πρεσενα δε δυασ τεστεmυνηασ; χονϖοχαρ ου ιντιmαρ πεσσοασ ιδνεασ 
θυε οσ αυξιλιεm νασ διλιγνχιασ ου τεστεmυνηεm οσ ατοσ δε σευ οφχιο; αυτεντιχαρ ασ χιτα⌡εσ ε νοτιφιχα⌡εσ 
θυε φιζερεm, χοm α δεχλαραο δα παρτε δε φιχαρ ∀χιεντε∀ ◊ mαργεm δο mανδαδο ου δα πετιο, ου χοm δυασ 
τεστεmυνηασ, θυε ασσινεm α χερτιδο, εm χασο δε ρεχυσα δο χιταδο, ου δε νο ποδερ ασσιναρ; ζελαρ πελο 
πρεστγιο δα ϕυστια, πορ συασ πρερρογατιϖασ ε πελα διγνιδαδε δε συασ φυν⌡εσ; οβεδεχερ αοσ πραζοσ 
προχεσσυαισ; πρεσταρ εσχλαρεχιmεντο, πορ χερτιδο, θυανδο σολιχιταδο πελο ϑυιζ; φυνχιοναρ χοmο περιτοσ 
οφιχιαισ, παρα ο φιm δε δετερmιναρ ο ϖαλορ δοσ βενσ, ρενδιmεντοσ, διρειτοσ ε α⌡εσ, δεσχρεϖενδο χαδα χοισα 
χοm α πρεχισα ινδιχαο ε δανδο−ληε, ινδιϖιδυαλmεντε, ο ρεσπεχτιϖο ϖαλορ; ιδεντιφιχαρ−σε εm συασ 
mανιφεστα⌡εσ φυνχιοναισ; φυνχιοναρ, νοσ προχεσσοσ δε χοmπετνχια δο ϑυζο Πριϖατιϖο δα Φαζενδασ Εσταδυαλ 
ε Μυνιχιπαλ; χυmπριρ ουτρασ δετερmινα⌡εσ ορδεναδασ πελοσ mαγιστραδοσ α θυε εστιϖερεm συβορδιναδοσ; 
παρτιχιπαρ δε τρειναmεντοσ διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ατινεντεσ ◊ 
χατεγορια θυε ληεσ φορεm ατριβυδασ; εξεχυταρ ασ συασ ατιϖιδαδεσ δε φορmα δε φορmα ιντεγραδα ε χοοπερατιϖα 
χοm ασ δεmαισ υνιδαδεσ δο Τριβυναλ δε ϑυστια χολαβορανδο παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δοσ γρυποσ δε τραβαληο; 
δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, δα mεσmα νατυρεζα 
ε νϖελ δε χοmπλεξιδαδε χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα ου δο Τριβυναλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: α ρεmυνεραο  χοmποστα πορ: 
α) ϖενχιmεντο β〈σιχο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 4.066,70; 
β) γρατιφιχαο δε νϖελ συπεριορ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 3.253,36; 
χ) γρατιφιχαο ρισχο δε ϖιδα νο ϖαλορ δε Ρ∃ 2.846,69; 
Αλm δα ρεmυνεραο δεσχριτα, αο οφιχιαλ δε ϕυστια αϖαλιαδορ  χονχεδιδα γρατιφιχαο πορ ατιϖιδαδε εξτερνα 
νο ϖαλορ δε Ρ∃ 1.553,00. 
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ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

2.5 Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 
ΧΑΡΓΟ 26: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε ενσινο mδιο ου χυρσο τχνιχο 
εθυιϖαλεντε, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ⌠ργο χοmπετεντε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: δεσεmπενηαρ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ ◊ ρεδαο δε εξπεδιεντεσ 
σιmπλεσ ε(ου) παδρονιζαδοσ, οπεραο δε mιχροχοmπυταδορ, ατενδιmεντο αο πβλιχο; δεσενϖολϖερ α⌡εσ 
ρελατιϖασ αο ανδαmεντο δοσ προχεσσοσ ϕυδιχιαισ ε αδmινιστρατιϖοσ, βεm χοmο τρανσπορτεσ δε προχεσσοσ ε 
δοχυmεντοσ εm γεραλ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: Ρ∃ 3.207,90 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 27: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΟΝΣΥΛΤΡΙΟ DΕΝΤℑΡΙΟ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε ενσινο mδιο ου χυρσο τχνιχο 
εθυιϖαλεντε, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ⌠ργο χοmπετεντε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: οριενταρ αοσ παχιεντεσ α ρεσπειτο δε ηιγιενε βυχαλ; mαρχαρ χονσυλτασ; 
πρεενχηερ ε ανοταρ φιχηασ χλνιχασ; mαντερ εm ορδεm αρθυιϖο ε φιχη〈ριο; ρεϖελαρ ε mονταρ ραδιογραφιασ ιντρα−
οραισ; ινστρυmενταρ ο χιρυργιο−δεντιστα ε ο τχνιχο εm ηιγιενε δενταλ ϕυντο ◊ χαδειρα οπερατ⌠ρια; προmοϖερ 
ισολαmεντο δο χαmπο οπερατ⌠ριο; σελεχιοναρ mολδειρασ; χονφεχχιοναρ mοδελοσ εm γεσσο; απλιχαρ mτοδοσ 
πρεϖεντιϖοσ παρα χοντρολε δα χ〈ριε δενταλ; προχεδερ ◊ χονσερϖαο ε α mανυτενο δο εθυιπαmεντο 
οδοντολ⌠γιχο; ρεαλιζαρ λαϖαγεm δεσινφεχο ε εστεριλιζαο δο ινστρυmενταλ ε δο χονσυλτ⌠ριο; παρτιχιπαρ δε 
χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο; παρτιχιπαρ δε τρειναmεντοσ διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ 
ουτρασ ταρεφασ ατινεντεσ ◊ χατεγορια θυε ληεσ φορεm ατριβυδασ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: Ρ∃ 3.207,90 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 28: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΑDΟΡ DΕ ΧΟΜΠΥΤΑDΟΡ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε ενσινο mδιο ου χυρσο τχνιχο 
εθυιϖαλεντε, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ⌠ργο χοmπετεντε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: προχεδερ ◊ χοδιφιχαο δε προγραmασ δε χοmπυταδορ, εστυδανδο οσ 
οβϕετιϖοσ προποστοσ, αναλισανδο ασ χαραχτερστιχασ δοσ δαδοσ δε εντραδα ε ο προχεσσαmεντο νεχεσσ〈ριο ◊ 
οβτενο δοσ δαδοσ δε σαδα δεσεϕαδοσ; εξεχυταρ α χοmπιλαο δε λινγυαγενσ δε προγραmαο, ϖισανδο α 
χονφεριρ ε αχερταρ α σινταξε δο προγραmα; ρεαλιζαρ τεστεσ εm χονδι⌡εσ οπεραχιοναισ σιmυλαδασ, ϖισανδο α 
ϖεριφιχαρ σε ο προγραmα εξεχυτα χορρεταmεντε δεντρο δο εσπεχιφιχαδο ε χοm α περφορmανχε αδεθυαδα; 
mοδιφιχαρ προγραmασ, αλτερανδο ο προχεσσαmεντο, α χοδιφιχαο ε δεmαισ ελεmεντοσ, ϖισανδο α χορρεο δε 
φαληασ ε(ου) ατενδερ αλτερα⌡εσ δε σιστεmασ ε νεχεσσιδαδεσ νοϖασ; απερφειοαρ χονηεχιmεντοσ τχνιχοσ, 
ατραϖσ δε πεσθυισασ, εστυδο δε mανυαισ ε παρτιχιπαο εm χυρσοσ, ϖισανδο ◊ οτιmιζαο δα υτιλιζαο δοσ 
ρεχυρσοσ δισπονϖεισ να ινστιτυιο; ρεαλιζαρ σιmυλα⌡εσ ε χριαρ αmβιεντεσ δε προδυο α φιm δε αφεριρ οσ 
ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲà Sﾗゲà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲきà Iヴｷ;ヴà SﾗI┌ﾏWﾐデ;NﾛWゲà IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴWゲがà Iﾗﾏﾗà さηελπσざà Wàﾏ;ﾐ┌;ｷゲà SWà ﾗヮWヴ;N?ﾗきà
οριενταρ οσ υσυ〈ριοσ νοσ προχεδιmεντοσ δε οπεραο δε εθυιπαmεντοσ ε σοφτωαρεσ; ρεσολϖερ προβλεmασ 
τχνιχοσ ε οπεραχιοναισ ϕυντο αοσ υσυ〈ριοσ δε ινφορm〈τιχα να υτιλιζαο δοσ ρεχυρσοσ ε προγραmασ δε 
χοmπυταδορ; ινσταλαρ ε χονφιγυραρ εθυιπαmεντοσ ε προγραmασ δε Ινφορm〈τιχα; προγραmαρ εθυιπαmεντοσ πορ 
mειο δε συασ λινγυαγενσ νατιϖασ; παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο; παρτιχιπαρ δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ ατινεντεσ ◊ χατεγορια θυε ληεσ φορεm 
ατριβυδασ. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: Ρ∃ 3.207,90 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 
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ΧΑΡΓΟ 29: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε ενσινο mδιο ου χυρσο τχνιχο 
εθυιϖαλεντε, αχρεσχιδο δε χυρσο δε φορmαο εm Τχνιχο εm Ενφερmαγεm, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
ρεχονηεχιδα πελο ⌠ργο χοmπετεντε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: παρτιχιπαρ δε χοmισσ⌡εσ, θυανδο δεσιγναδο, ε δε τρειναmεντοσ 
διϖερσοσ δε ιντερεσσε δα αδmινιστραο; ασσιστιρ αο ενφερmειρο νο πλανεϕαmεντο, να προγραmαο, να 
οριενταο ε να συπερϖισο δασ ατιϖιδαδεσ δε ασσιστνχια δε Ενφερmαγεm; δεσεmπενηαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
χορρελατασ ου ουτρασ ατριβυι⌡εσ θυε ποσσαm ϖιρ α συργιρ, δα mεσmα νατυρεζα ε νϖελ δε χοmπλεξιδαδε 
χονφορmε ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα.  
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: Ρ∃ 3.207,90 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 

ΧΑΡΓΟ 30: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟ: χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο δε ενσινο mδιο ου χυρσο τχνιχο 
εθυιϖαλεντε, αχρεσχιδο δε χυρσο δε φορmαο εm Τχνιχο εm Σεγυρανα δο Τραβαληο εξπεδιδο πορ ινστιτυιο 
δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ⌠ργο χοmπετεντε. 
DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΣΥΜℑΡΙΑ DΑΣ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ: ｷﾐゲヮWIｷﾗﾐ;ヴà ;ゲà SWヮWﾐSZﾐIｷ;ゲàSﾗà TヴｷH┌ﾐ;ﾉ”à Wﾏｷデｷヴà ヮ;ヴWIWヴà デYIﾐｷIﾗがà
ゲ┌ｪWヴｷﾐSﾗà;àWﾉｷﾏｷﾐ;N?ﾗàﾗ┌àﾏｷﾐｷﾏｷ┣;N?ﾗàSﾗゲàヴｷゲIﾗゲà;ﾏHｷWﾐデ;ｷゲ”àεmιτιρ παρεχερ τχνιχο θυαντο ◊ ηιγιενε νο 
デヴ;H;ﾉｴﾗ”àヮヴﾗヮﾗヴàﾏWSｷS;ゲàケ┌WàﾏWﾉｴﾗヴWﾏà;àヴWﾐﾗ┗;N?ﾗàWà;àIｷヴI┌ﾉ;N?ﾗàSWà;ヴàﾐﾗàﾉﾗI;ﾉàSWàデヴ;H;ﾉｴﾗ”àｷﾐゲヮWIｷﾗﾐ;ヴà
ﾗゲàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàSWàIﾗﾏH;デWà;àｷﾐIZﾐSｷﾗ”àｷﾐ┗Wゲデｷｪ;ヴàWà;ﾐ;ﾉｷゲ;ヴà;IｷSWﾐデWゲàﾗIﾗヴヴｷSﾗゲがàヮヴﾗヮﾗﾐSﾗàﾏWSｷS;ゲàIﾗヴヴWデｷ┗;ゲ”à
οριενταρ να σιναλιζαο δε σεγυρανα νο τραβαληο. 
ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο: Ρ∃ 3.207,90 
ϑΟΡΝΑDΑ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 30 ηορασ σεmαναισ. 
3 DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝςΕΣΤΙDΥΡΑ ΝΟ ΧΑΡΓΟ 
3.1 Σερ απροϖαδο νο χονχυρσο πβλιχο. 
3.2 Τερ α ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα ου πορτυγυεσα ε, νο χασο δε ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα, εσταρ αmπαραδο 
πελο Εστατυτο δε Ιγυαλδαδε εντρε Βρασιλειροσ ε Πορτυγυεσεσ, χοm ρεχονηεχιmεντο δο γοζο δοσ διρειτοσ 
πολτιχοσ, νοσ τερmοσ δο ♣ 1≡ δο αρτ. 12 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ. 
3.3 Εσταρ εm γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ. 
3.4 Εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ mιλιταρεσ, εm χασο δε χανδιδατο δο σεξο mασχυλινο. 
3.5 Εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ. 
3.6 Ποσσυιρ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο εξερχχιο δο χαργο, χονφορmε ο ιτεm 2 δεστε εδιταλ. 
3.7 Τερ ιδαδε mνιmα δε 18 ανοσ χοmπλετοσ να δατα δα ποσσε.  
3.8 Τερ ιδαδε m〈ξιmα δε 69 ανοσ χοmπλετοσ να δατα δα ποσσε, νοσ τερmοσ δο ινχισο ΙΙ δο αρτ. 14 δα Λει Εσταδυαλ 
ν≡ 5.810/1994.  
3.9 Τερ απτιδο φσιχα ε mενταλ παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο, α σερ ϖεριφιχαδα εm ινσπεο δε 
σαδε ρεαλιζαδα εm ⌠ργο mδιχο οφιχιαλ δο εσταδο δο Παρ〈. 
3.10 Dεχλαραρ, εξπρεσσαmεντε, νο mοmεντο δα ποσσε, ο εξερχχιο ου νο δο χαργο, εmπρεγο ου φυνο 
πβλιχα νοσ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα Εσταδυαλ, Φεδεραλ ου Μυνιχιπαλ, παρα φινσ δε 
ϖεριφιχαο δο αχmυλο δε χαργοσ. 
3.11 Νο ηαϖερ σοφριδο σανο ιmπεδιτιϖα δο εξερχχιο δε χαργο πβλιχο. 
3.12 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 δεχλαραρ, να σολιχιταο δε ινσχριο, θυε τεm χινχια ε αχειτα θυε, χασο απροϖαδο, 
δεϖερ〈 εντρεγαρ οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο χαργο πορ οχασιο δα ποσσε.  
3.13 Χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δεστε εδιταλ. 
4 DΑΣ ςΑΓΑΣ 
4.1 Ασ ϖαγασ παρα εστε χονχυρσο εστο εσπεχιφιχαδασ νο θυαδρο χονσταντε δο Ανεξο Ι δεστε εδιταλ. 
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4.2 Ο προϖιmεντο δοσ χαργοσ φιχαρ〈 α χριτριο δα Αδmινιστραο δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Παρ〈 ε 
οβεδεχερ〈, ριγοροσαmεντε, ◊ ορδεm δε χλασσιφιχαο πορ χαργο/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια, χονφορmε α οπο φειτα νο 
ατο δα ινσχριο. 
4.3 Ο χανδιδατο χλασσιφιχαδο ποδερ〈 σερ νοmεαδο παρα θυαλθυερ υmα δασ χιδαδεσ αβρανγιδασ πελα ρεγιο 
ϕυδιχι〈ρια πελα θυαλ οπτου νο mοmεντο δα ινσχριο. 
4.3.1 Ο χανδιδατο mεληορ χλασσιφιχαδο τερ〈 διρειτο δε πρεφερνχια να εσχοληα δα Χοmαρχα, χασο νο ατο δε 
χονϖοχαο δο χανδιδατο, σεϕα οφερταδα mαισ δε υmα ϖαγα παρα χοmαρχασ διφερεντεσ δα ρεγιο ϕυδιχι〈ρια θυε 
οπτου, ρεσσαλϖαδασ ασ ηιπ⌠τεσεσ δο συβιτεm 4.3.2 δεστε εδιταλ. 
4.3.2 Οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα οχυπαρ ϖαγα δεστιναδα αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ου ◊ ϖαγα 
δεστιναδα αοσ χανδιδατοσ νεγροσ, εξερχερο ο διρειτο δε πρεφερνχια να εσχοληα δα Χοmαρχα εm χονφορmιδαδε 
χοm ο δισποστο νοσ συβιτενσ 5.1.5 ε 6.1.3. 
4.3.3 Οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα οχυπαρ ϖαγα δεστιναδα αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ου ◊ ϖαγα 
δεστιναδα αοσ χανδιδατοσ νεγροσ, νο τερο πριοριδαδε δε εσχοληα εm δετριmεντο δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ 
παρα οχυπαρ ϖαγα δεστιναδα ◊ αmπλα χονχορρνχια. 
4.3.4 Οσ χανδιδατοσ νο τερο πρεφερνχια δε εσχοληα εντρε ασ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ mεσmα Χοmαρχα. 
4.4 Χασο νο ηαϕα χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα δετερmιναδο χαργο εm υmα ρεγιο ϕυδιχι〈ρια, α ϖαγα δεϖερ〈 σερ 
οφερταδα αο χανδιδατο mεληορ χλασσιφιχαδο να λιστα γεραλ δο ρεφεριδο χαργο, ε, ασσιm, συχεσσιϖαmεντε, ατ ο 
πρεενχηιmεντο δα ϖαγα. 
4.4.1 Ο χανδιδατο θυε αθυιεσχερ ◊ οφερτα περδερ〈 ο σευ διρειτο ◊ χλασσιφιχαο να ρεγιο ϕυδιχι〈ρια παρα α θυαλ 
χονχορρευ. Χασο ρεχυσε, νο περδερ〈 ο σευ διρειτο ◊ χλασσιφιχαο να ρεγιο ϕυδιχι〈ρια παρα α θυαλ χονχορρευ, 
ποδενδο α οφερτα ρεχαιρ παρα ο πρ⌠ξιmο χλασσιφιχαδο να λιστα γεραλ ε, ασσιm, συχεσσιϖαmεντε. 
4.5 Ο χαδαστρο δε ρεσερϖα ϖιγερ〈 πελο mεσmο περοδο εm θυε ϖιγερ ο χονχυρσο πβλιχο ου ατ θυε σε εσγοτεm 
οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, ο θυε οχορρερ πριmειρο. 
5 DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 
5.1 Dασ ϖαγασ δεστιναδασ α χαδα χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια ε δασ θυε ϖιερεm α σερ χριαδασ 
δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο, 5% σερο προϖιδασ να φορmα δο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 15 δα Λει 
Εσταδυαλ ν≡ 5.810/1994, δοσ αρτσ. 3≡ ε 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298, δε 20 δε δεζεmβρο δε 1999, ε συασ 
αλτερα⌡εσ, δα Λει Φεδεραλ ν≡ 13.146, δε 6 δε ϕυληο δε 2015, ε δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 9.508, δε 24 δε σετεmβρο 
δε 2018, ε συασ αλτερα⌡εσ. 
5.1.1 Ο περχεντυαλ mνιmο δε ρεσερϖα σερ〈 οβσερϖαδο να ηιπ⌠τεσε δε απροϖειταmεντο δε ϖαγασ 
ρεmανεσχεντεσ ε να φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα. 
5.1.2 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο συβιτεm 5.1 δεστε εδιταλ ρεσυλτε εm νmερο φραχιοναδο, 
εστε δεϖερ〈 σερ ελεϖαδο ατ ο πριmειρο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε, δεσδε θυε νο υλτραπασσε 20% δασ ϖαγασ 
οφερεχιδασ πορ χαργο, νοσ τερmοσ δο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 15 δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 5.810/1994. 
5.1.3 Σοmεντε ηαϖερ〈 ρεσερϖα ιmεδιατα δε ϖαγασ παρα οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια νοσ χαργοσ χοm νmερο 
δε ϖαγασ ιγυαλ ου συπεριορ α χινχο. 
5.1.4 Ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ποδερο σερ οχυπαδασ πορ χανδιδατοσ δα αmπλα 
χονχορρνχια να ηιπ⌠τεσε δε νο ηαϖερ ινσχριο ου απροϖαο δε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια νο χονχυρσο. 
5.1.5 Ο πριmειρο χανδιδατο χοm δεφιχινχια χλασσιφιχαδο νο χονχυρσο σερ〈 χονϖοχαδο παρα οχυπαρ α 5♠ ϖαγα 
αβερτα, ρελατιϖα αο χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια παρα ο θυαλ χονχορρευ, ενθυαντο οσ δεmαισ 
χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια χλασσιφιχαδοσ σερο χονϖοχαδοσ παρα οχυπαρ α 21♠, 41♠ ε α 61♠ ϖαγασ, ε ασσιm 
συχεσσιϖαmεντε, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο, δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο. 
5.1.6 Παρα φινσ δο δισποστο νοσ συβιτενσ 5.1, 5.1.4 ε 5.1.5 δεστε εδιταλ σερο χονσιδεραδασ απενασ ασ ϖαγασ 
εφετιϖαmεντε πρεενχηιδασ mεδιαντε νοmεαο ε ποσσε δε χανδιδατοσ, νο σενδο χονσιδεραδασ ασ ϖαγασ 
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ρελαχιοναδασ ◊σ νοmεα⌡εσ τορναδασ σεm εφειτο ε ασ ϖαγασ ρελαχιοναδασ αοσ χανδιδατοσ θυε ρενυνχιαρεm ◊ 
νοmεαο, πελο φατο δε νο ρεσυλταρ, δεσσεσ ατοσ, ο προϖιmεντο δε νοϖασ ϖαγασ. 
5.1.7 Παρα ο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ mενχιοναδασ νο συβιτεm 5.1.5 δεστε εδιταλ, σερο χονϖοχαδοσ 
εξχλυσιϖαmεντε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια χλασσιφιχαδοσ, ατ θυε οχορρα ο εσγοταmεντο δα λισταγεm 
ρεσπεχτιϖα, θυανδο πασσαρο α σερ χονϖοχαδοσ, παρα πρεενχη−λασ, χανδιδατοσ δα αmπλα χονχορρνχια. 
5.1.8 Α ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια νο ιmπεδε α χονϖοχαο δε χανδιδατοσ 
χλασσιφιχαδοσ να αmπλα χονχορρνχια, παρα α οχυπαο δασ ϖαγασ συβσεθυεντεσ ◊θυελασ ρεσερϖαδασ. 
5.1.9 Σερο χονσιδεραδασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια αθυελασ θυε σε ενθυαδραρεm νο αρτ. 2≡ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 
13.146/2015, ε νασ χατεγοριασ δισχριmιναδασ νοσ αρτσ. 3≡ ε 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298/1999, χοm ασ 
αλτερα⌡εσ ιντροδυζιδασ πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 5.296, δε 2 δε δεζεmβρο δε 2004, νο ♣ 1≡ δο αρτ. 1≡ δα Λει 
Φεδεραλ ν≡ 12.764, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2012 (Τρανστορνο δο Εσπεχτρο Αυτιστα), ε ασ χοντεmπλαδασ πελο 
εν┌ﾐIｷ;SﾗàS;à“┎ﾏ┌ﾉ;àﾐ┨àンΑΑàSﾗà“┌ヮWヴｷﾗヴàTヴｷH┌ﾐ;ﾉàSWàJ┌ゲデｷN;àふ“TJぶぎàさOàヮﾗヴデ;SﾗヴàSWà┗ｷゲ?ﾗàﾏﾗﾐﾗI┌ﾉ;ヴàデWﾏàSｷヴWｷデﾗà
SWà IﾗﾐIﾗヴヴWヴがà Wﾏà IﾗﾐI┌ヴゲﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗがà <ゲà ┗;ｪ;ゲà ヴWゲWヴ┗;S;ゲà ;ﾗゲà SWaｷIｷWﾐデWゲざがà ﾗHゲWヴ┗;Sﾗゲà ﾗゲà Sｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ﾗゲà S;à
Χονϖενο σοβρε οσ Dιρειτοσ δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια ε σευ Προτοχολο Φαχυλτατιϖο, ρατιφιχαδοσ πελο Dεχρετο 
Φεδεραλ ν≡ 6.949, δε 25 δε αγοστο δε 2009. 
5.2 Παρα χονχορρερ α υmα δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈:  
α) νο ατο δα ινσχριο, ινφορmαρ θυε δεσεϕα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια; 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, α ιmαγεm δε παρεχερ εmιτιδο νο m〈ξιmο 12 mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα δε πυβλιχαο 
δεστε εδιταλ πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ φορmαδα πορ τρσ προφισσιοναισ, εντρε ελεσ υm 
mδιχο. Ο παρεχερ δεϖε ατεσταρ α εσπχιε ε ο γραυ ου ο νϖελ δε συα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο 
χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (ΧΙD−10), βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα 
δεφιχινχια. Dεϖε, αινδα, χοντερ ασ ασσινατυρασ ε οσ χαριmβοσ δοσ προφισσιοναισ εσπεχιαλιζαδοσ χοm ο νmερο 
δε συασ ινσχρι⌡εσ νοσ ρεσπεχτιϖοσ χονσεληοσ φισχαλιζαδορεσ δα προφισσο, χονφορmε α συα εσπεχιαλιδαδε, να 
φορmα δο συβιτεm 5.2.1 δεστε εδιταλ. 
5.2.1 Ο παρεχερ εmιτιδο πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ οβσερϖαρ〈:  
α) οσ ιmπεδιmεντοσ νασ φυν⌡εσ ε νασ εστρυτυρασ δο χορπο; 
β) οσ φατορεσ σοχιοαmβιενταισ, πσιχολ⌠γιχοσ ε πεσσοαισ; 
χ) α λιmιταο νο δεσεmπενηο δε ατιϖιδαδεσ; 
δ) α ρεστριο δε παρτιχιπαο. 
5.3 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 ενϖιαρ, δασ 10 ηορασ δο δια 22 δε ουτυβρο δε 2019 ◊σ 18 ηορασ δο 
δια 20 δε νοϖεmβρο δε 2019 (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ), ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο νο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, ιmαγεm λεγϖελ δο παρεχερ 
α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ. Απ⌠σ εσσε περοδο, α σολιχιταο σερ〈 ινδεφεριδα, σαλϖο νοσ χασοσ 
δε φορα mαιορ ε νοσ θυε φορεm δε ιντερεσσε δα Αδmινιστραο. 
5.3.1 Ο ενϖιο δασ ιmαγενσ δο δοχυmεντο χονσταντε δο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ  δε ρεσπονσαβιλιδαδε 
εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο Χεβρασπε νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α 
χηεγαδα δεσσε δοχυmεντο α σευ δεστινο, σεϕα δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, σεϕα δεχορρεντε δε φαληασ 
δε χοmυνιχαο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. 
5.3.2 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ ο οριγιναλ ου α χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο δο 
δοχυmεντο χονσταντε δο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ. Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο Χεβρασπε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 
ενϖιαρ ο ρεφεριδο δοχυmεντο πορ mειο δε χαρτα ρεγιστραδα, παρα α χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ 
ινφορmα⌡εσ. 
5.3.3 Α ιmαγεm δο παρεχερ τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε χονχυρσο πβλιχο ε νο σερ〈 δεϖολϖιδα, ασσιm 
χοmο νο σερ〈 φορνεχιδα χ⌠πια δεσσε δοχυmεντο. 
5.4 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ποδερ〈 ρεθυερερ, να φορmα δο συβιτεm 7.4.9 δεστε εδιταλ, ατενδιmεντο 
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εσπεχιαλ, νο ατο δα ινσχριο, παρα ο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δεϖενδο ινδιχαρ ασ χονδι⌡εσ δε θυε 
νεχεσσιτα παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ, χονφορmε ο πρεϖιστο νο ινχισο ΙΙΙ δο αρτ. 3≡ ε νο αρτ. 4≡ δο Dεχρετο 
Φεδεραλ ν≡ 9.508/2018. 
5.4.1 Ο χανδιδατο θυε σε ενθυαδραρ να ηιπ⌠τεσε πρεϖιστα νο συβιτεm 5.4 δεστε εδιταλ ποδερ〈 σολιχιταρ 
ατενδιmεντο εσπεχιαλ υνιχαmεντε παρα α χονδιο εσταβελεχιδα νο σευ παρεχερ δε εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ 
ε ιντερδισχιπλιναρ χονφορmε δισπ⌡ε ο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ. 
5.4.1.1 Ρεσσαλϖαδασ ασ δισποσι⌡εσ πρεϖιστασ νεστε εδιταλ, οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια παρτιχιπαρο δο 
χονχυρσο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε τανγε αο χοντεδο δε προϖασ, ◊ 
αϖαλιαο ε αοσ χριτριοσ δε απροϖαο, αο ηορ〈ριο ε αο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ, ◊ νοτα mνιmα εξιγιδα 
παρα οσ δεmαισ χανδιδατοσ ε τοδασ ασ δεmαισ νορmασ δε ρεγνχια δο χονχυρσο. 
5.5 Ο χανδιδατο θυε φορ χονσιδεραδο πεσσοα χοm δεφιχινχια, απ⌠σ α αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ, τερ〈 σευ νοmε 
ε α ρεσπεχτιϖα ποντυαο πυβλιχαδοσ εm λιστα νιχα δε χλασσιφιχαο γεραλ πορ χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο 
ϕυδιχι〈ρια. 
5.6 Α ρελαο προϖισ⌠ρια δοσ χανδιδατοσ χοm ινσχριο δεφεριδα παρα χονχορρερ να χονδιο δε πεσσοα χοm 
δεφιχινχια σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 2 δε δεζεmβρο δε 2019.  
5.6.1 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα α ρελαο προϖισ⌠ρια δοσ χανδιδατοσ χοm ινσχριο 
δεφεριδα παρα χονχορρερ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 οβσερϖαρ οσ προχεδιmεντοσ 
δισχιπλιναδοσ να ρεσπεχτιϖα ρελαο προϖισ⌠ρια. 
5.6.2 Νο περοδο δε ιντερποσιο δε ρεχυρσο νο ηαϖερ〈 α ποσσιβιλιδαδε δε ενϖιο δα δοχυmενταο πενδεντε 
ανεξα αο ρεχυρσο ου χοmπλεmενταο δεστα. 
5.7 Α ινοβσερϖνχια δο δισποστο νο συβιτεm 5.2 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο δε παρτιχιπαρ δο 
χερταmε χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια. 
5.8 Ο χανδιδατο θυε νο σε δεχλαραρ πεσσοα χοm δεφιχινχια νο ατο δε ινσχριο νο τερ〈 διρειτο δε παρτιχιπαρ 
δο χερταmε νεσσα χονδιο. Απενασ ο ενϖιο δο παρεχερ νο  συφιχιεντε παρα δεφεριmεντο δα σολιχιταο δο 
χανδιδατο. 
5.9 DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο ΒΙΟΠΣΙΧΟΣΣΟΧΙΑΛ 

5.9.1 Ο χανδιδατο θυε, νο mοmεντο δα ινσχριο, ινφορmαρ θυε δεσεϕα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ 
πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σε νο ελιmιναδο νο χονχυρσο, σερ〈 χονϖοχαδο παρα σε συβmετερ ◊ αϖαλιαο 
βιοπσιχοσσοχιαλ προmοϖιδα πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο Χεβρασπε, 
φορmαδα πορ τρσ προφισσιοναισ χαπαχιταδοσ ατυαντεσ νασ 〈ρεασ δασ δεφιχινχιασ θυε ο χανδιδατο ποσσυιρ, 
δεντρε οσ θυαισ υm δεϖερ〈 σερ mδιχο, ε τρσ προφισσιοναισ δα χαρρειρα α θυε ο χανδιδατο χονχορρερ〈, θυε 
αναλισαρ〈 α θυαλιφιχαο δο χανδιδατο χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια, νοσ τερmοσ δο ♣ 1≡ δο αρτ. 2≡ δα Λει 
Φεδεραλ ν≡ 13.146/2015, ε συασ αλτερα⌡εσ, δοσ αρτσ. 3≡ ε 4≡ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298/1999, δο ♣ 1≡ δο 
αρτ. 1≡ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 12.764, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2012, ε δα Σmυλα ν≡ 377, δο ΣΤϑ, βεm χοmο δο 
Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 9.508/2018, ε συασ αλτερα⌡εσ.  
5.9.2 Α εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ εmιτιρ〈 παρεχερ θυε οβσερϖαρ〈:  
α) ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο χανδιδατο νο ατο δε ινσχριο νο χονχυρσο πβλιχο; 
β) α νατυρεζα δασ ατριβυι⌡εσ ε δασ ταρεφασ εσσενχιαισ αο χαργο α δεσεmπενηαρ; 
χ) α ϖιαβιλιδαδε δασ χονδι⌡εσ δε αχεσσιβιλιδαδε ε ασ αδεθυα⌡εσ δο αmβιεντε δε τραβαληο να εξεχυο δασ 
ταρεφασ; 
δ) α ποσσιβιλιδαδε δε υσο, πελο χανδιδατο, δε εθυιπαmεντοσ ου δε ουτροσ mειοσ θυε υτιλιζε δε φορmα ηαβιτυαλ; 
ε 
ε) ο ρεσυλταδο δα αϖαλιαο χοm βασε νο δισποστο νο ♣ 1≡ δο αρτ. 2≡ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 13.146/2015, σεm 
πρεϕυζο δα αδοο δε χριτριοσ αδιχιοναισ.  
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5.9.3 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ ◊ αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ χοm υmα ηορα δε αντεχεδνχια, 
mυνιδοσ δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ ε δε παρεχερ δε εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ 
(οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) εmιτιδο νο m〈ξιmο 12 mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα δε ρεαλιζαο δα 
αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ θυε ατεστε α εσπχιε ε ο γραυ ου ο νϖελ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο 
χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (ΧΙD−10), βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα 
δεφιχινχια, χονφορmε συβιτεm 5.2.1 δεστε εδιταλ ε δε αχορδο χοm ο mοδελο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε 
εδιταλ, ε, σε φορ ο χασο, δε εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ εσπεχφιχοσ θυε χοmπροϖεm α δεφιχινχια. 
5.9.4 Ο παρεχερ δε εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), 
σερο ρετιδοσ πελο Χεβρασπε πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δα αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ ε νο σερ〈 δεϖολϖιδο εm 
ηιπ⌠τεσε αλγυmα. 
5.9.5 Θυανδο σε τραταρ δε δεφιχινχια αυδιτιϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ, αλm δε παρεχερ δε εθυιπε 
mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ, εξαmε αυδιοmτριχο (αυδιοmετρια) (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm 
χαρτ⌠ριο) ρεαλιζαδο νο m〈ξιmο 12 mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα δε ρεαλιζαο δα αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ. 
5.9.6 Θυανδο σε τραταρ δε δεφιχινχια ϖισυαλ, ο παρεχερ δε εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ, δεϖερ〈 
χοντερ ινφορmα⌡εσ εξπρεσσασ σοβρε α αχυιδαδε ϖισυαλ αφεριδα χοm ε σεm χορρεο ε σοβρε α σοmατ⌠ρια δα 
mεδιδα δο χαmπο ϖισυαλ εm αmβοσ οσ οληοσ. 
5.9.7 Περδερ〈 ο διρειτο δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ο χανδιδατο θυε, πορ 
οχασιο δα αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ, νο απρεσενταρ παρεχερ δε εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ 
(οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο), θυε απρεσενταρ παρεχερ δε εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε 
ιντερδισχιπλιναρ, εmιτιδο εm περοδο συπεριορ α 12 mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα δε ρεαλιζαο δα αϖαλιαο 
βιοπσιχοσσοχιαλ ου θυε δειξαρ δε χυmπριρ ασ εξιγνχιασ δε θυε τραταm οσ συβιτενσ 5.9.5 ε 5.9.6 δεστε εδιταλ, 
βεm χοmο ο θυε νο φορ χονσιδεραδο πεσσοα χοm δεφιχινχια να αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ ου, αινδα, ο θυε 
νο χοmπαρεχερ ◊ αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ. 
5.9.8 Ασ ϖαγασ δεφινιδασ νο συβιτεm 5.1 δεστε εδιταλ θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ χοm 
δεφιχινχια απροϖαδοσ σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, οβσερϖαδα α ορδεm γεραλ δε χλασσιφιχαο 
πορ χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια. 
6 DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΝΕΓΡΟΣ 
6.1 Dασ ϖαγασ δεστιναδασ αο χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια ε δασ θυε ϖιερεm α συργιρ δυραντε ο 
πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο, 20% σερο προϖιδασ να φορmα δα Ρεσολυο ΧΝϑ ν≡ 203, δε 23 δε ϕυνηο δε 
2015. 
6.1.1 Α ρεσερϖα δε ϖαγασ σερ〈 απλιχαδα θυανδο ο νmερο δε ϖαγασ οφερεχιδασ νο χονχυρσο πβλιχο φορ ιγυαλ ου 
συπεριορ α τρσ. 
6.1.2 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο συβιτεm 6.1 δεστε εδιταλ ρεσυλτε εm νmερο φραχιοναδο, 
εστε σερ〈 ελεϖαδο ατ ο πριmειρο νmερο ιντειρο συβσεθυεντε, εm χασο δε φραο ιγυαλ ου mαιορ θυε 0,5, ου 
διmινυδο παρα ο νmερο ιντειρο ιmεδιαταmεντε ινφεριορ, εm χασο δε φραο mενορ θυε 0,5, νοσ τερmοσ δο ♣ 
2≡ δο αρτ. 2≡ δα Ρεσολυο ΧΝϑ ν≡ 203/2015. 
6.1.3 Ο πριmειρο χανδιδατο νεγρο χλασσιφιχαδο νο χονχυρσο σερ〈 χονϖοχαδο παρα οχυπαρ α 3♠ ϖαγα αβερτα, 
ρελατιϖα αο χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια παρα ο θυαλ χονχορρευ, ενθυαντο οσ δεmαισ χανδιδατοσ 
νεγροσ χλασσιφιχαδοσ σερο χονϖοχαδοσ παρα οχυπαρ α 8♠, α 13♠, α 18♠ ε α 23♠ ϖαγασ, ε ασσιm συχεσσιϖαmεντε, 
οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο, δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο. 
6.1.4 Παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈, νο ατο δα ινσχριο, οπταρ πορ χονχορρερ ◊σ 
ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ νεγροσ, πρεενχηενδο α αυτοδεχλαραο δε θυε  πρετο ου παρδο, χονφορmε θυεσιτο χορ 
ου ραα υτιλιζαδο πελα Φυνδαο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε Γεογραφια ε Εστατστιχα (ΙΒΓΕ). 
6.1.5 Α αυτοδεχλαραο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε χονχυρσο πβλιχο. 
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6.1.6 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο mοmεντο δα ινσχριο σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, 
δεϖενδο εστε ρεσπονδερ πορ θυαλθυερ φαλσιδαδε. 
6.1.6.1 Πρεσυmιρ−σε−ο ϖερδαδειρασ ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο δο χερταmε, 
σεm πρεϕυζο δα απυραο δασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ αδmινιστρατιϖα, χιϖιλ ε πεναλ να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο δε 
δεχλαραο φαλσα. 
6.1.7 Α ρελαο προϖισ⌠ρια δοσ χανδιδατοσ θυε σε αυτοδεχλαραραm νεγροσ, να φορmα δα Ρεσολυο ΧΝϑ ν≡ 
203/2015, σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 2 δε δεζεmβρο δε 2019. 
6.1.8 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ δεσιστιρ δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ νεγροσ δεϖερ〈 αλτεραρ α οπο δε 
χονχορρνχια, πορ mειο δε λινκ δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, α παρτιρ δα δατα δε διϖυλγαο δα ρελαο χιταδα 
νο συβιτεm 6.1.7 δεστε εδιταλ, δασ 9 ηορασ δο πριmειρο δια ◊σ 18 ηορασ δο σεγυνδο δια (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε 
Βρασλια/DΦ), ινιντερρυπταmεντε. Απ⌠σ εσσε περοδο, νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε αλτεραο δεσσα οπο. 
6.2 DΟ ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟ DΕ ςΕΡΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΑ ΧΟΝDΙ∩℘Ο DΕΧΛΑΡΑDΑ ΠΑΡΑ ΧΟΝΧΟΡΡΕΡ ℵΣ ςΑΓΑΣ 
ΡΕΣΕΡςΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΝΕΓΡΟΣ 
6.2.1 Οσ χανδιδατοσ θυε σε αυτοδεχλαραραm νεγροσ σερο συβmετιδοσ, οβριγατοριαmεντε αντεσ δα 
ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ νο χονχυρσο, αο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο δα χονδιο δεχλαραδα παρα 
χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ. 
6.2.2 Παρα ο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο, ο χανδιδατο θυε σε αυτοδεχλαρου νεγρο δεϖερ〈 σε απρεσενταρ ◊ 
χοmισσο αϖαλιαδορα. 
6.2.2.1 Α χοmισσο αϖαλιαδορα σερ〈 φορmαδα πορ τρσ ιντεγραντεσ ε δεϖερ〈 τερ σευσ ιντεγραντεσ διστριβυδοσ 
πορ γνερο, χορ ε, πρεφερενχιαλmεντε, νατυραλιδαδε. 
6.2.3 Dυραντε ο προχεσσο δε ϖεριφιχαο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρεσπονδερ ◊σ περγυντασ θυε φορεm φειτασ πελα 
χοmισσο αϖαλιαδορα. 
6.2.4 Ο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο σερ〈 φιλmαδο πελο Χεβρασπε παρα φινσ δε ρεγιστρο δε αϖαλιαο ε α 
φιλmαγεm σερ〈 δε υσο εξχλυσιϖο δα βανχα εξαmιναδορα. 
6.2.5 Α αϖαλιαο δα χοmισσο αϖαλιαδορα χονσιδεραρ〈 ο φεν⌠τιπο δο χανδιδατο. 
6.2.5.1 Σερ〈 χονσιδεραδο νεγρο ο χανδιδατο θυε ασσιm φορ ρεχονηεχιδο χοmο ταλ πελα mαιορια δοσ mεmβροσ 
δα χοmισσο αϖαλιαδορα. 
6.2.6 Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm ρεχονηεχιδοσ πελα χοmισσο αϖαλιαδορα χοmο νεγροσ, σε ρεχυσαρεm α σερ 
φιλmαδοσ, νο ρεσπονδερεm ◊σ περγυντασ θυε φορεm φειτασ πελα χοmισσο αϖαλιαδορα ου οσ θυε νο 
χοmπαρεχερεm παρα ο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο να δατα, νο ηορ〈ριο ε νο λοχαλ α σερεm εσταβελεχιδοσ εm 
χονσυλτα ινδιϖιδυαλ χοντινυαρο παρτιχιπανδο δο χονχυρσο χονχορρενδο ◊σ ϖαγασ δε αmπλα χονχορρνχια, χασο 
τενηαm ποντυαο παρα φιγυραρ εντρε οσ χλασσιφιχαδοσ. 
6.2.7 Να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο δε δεχλαραο φαλσα, ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ε, σε ηουϖερ 
σιδο νοmεαδο, φιχαρ〈 συϕειτο ◊ ανυλαο δα συα νοmεαο, απ⌠σ προχεδιmεντο αδmινιστρατιϖο εm θυε ληε 
σεϕαm ασσεγυραδοσ ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα, σεm πρεϕυζο δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ. 
6.2.8 Ο ενθυαδραmεντο ου νο δο χανδιδατο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα νο σε χονφιγυρα εm ατο 
δισχριmινατ⌠ριο δε θυαλθυερ νατυρεζα. 
6.2.9 Α αϖαλιαο δα χοmισσο αϖαλιαδορα θυαντο αο ενθυαδραmεντο, ου νο, δο χανδιδατο να χονδιο δε 
πεσσοα νεγρα, τερ〈 ϖαλιδαδε απενασ παρα εστε χονχυρσο. 
6.3 Α χοmισσο αϖαλιαδορα ποδερ〈 τερ αχεσσο α ινφορmα⌡εσ, φορνεχιδασ ου νο πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, θυε 
αυξιλιεm α αν〈λισε αχερχα δα χονδιο δο χανδιδατο χοmο πεσσοα νεγρα. 
6.4 Οσ χανδιδατοσ νεγροσ χονχορρερο χονχοmιταντεmεντε ◊σ ϖαγασ α ελεσ ρεσερϖαδασ ε ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ 
◊ αmπλα χονχορρνχια, δε αχορδο χοm α συα χλασσιφιχαο νο χονχυρσο. 
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6.5 Αλm δασ ϖαγασ δε θυε τρατα ο συβιτεm 6.1 δεστε εδιταλ, οσ χανδιδατοσ νεγροσ ποδερο οπταρ πορ χονχορρερ 
◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σε ατενδερεm α εσσα χονδιο, δε αχορδο χοm α συα 
χλασσιφιχαο νο χονχυρσο. 
6.6 Οσ χανδιδατοσ νεγροσ απροϖαδοσ δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ οφερεχιδο παρα αmπλα χονχορρνχια νο 
σερο χοmπυταδοσ παρα εφειτο δο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ. 
6.7 Οσ χανδιδατοσ νεγροσ απροϖαδοσ παρα ασ ϖαγασ α ελεσ δεστιναδασ ε ◊σ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια, χονϖοχαδοσ χονχοmιταντεmεντε παρα ο προϖιmεντο δοσ χαργοσ, δεϖερο mανιφεσταρ οπο πορ 
υmα δελασ. 
6.8 Να ηιπ⌠τεσε δε θυε τρατα ο συβιτεm 6.7 δεστε εδιταλ, χασο οσ χανδιδατοσ νο σε mανιφεστεm πρεϖιαmεντε, 
σερο νοmεαδοσ δεντρο δασ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ νεγροσ. 
6.9 Να ηιπ⌠τεσε δε ο χανδιδατο απροϖαδο ταντο να χονδιο δε νεγρο θυαντο να δε δεφιχιεντε σερ χονϖοχαδο 
πριmειραmεντε παρα ο προϖιmεντο δε ϖαγα δεστιναδα α χανδιδατο νεγρο, ου οπταρ πορ εστα να ηιπ⌠τεσε δο 
συβιτεm 6.7 δεστε εδιταλ, φαρ〈 ϕυσ αοσ mεσmοσ διρειτοσ ε βενεφχιοσ ασσεγυραδοσ αο σερϖιδορ χοm δεφιχινχια. 
6.10 Εm χασο δε δεσιστνχια δε χανδιδατο νεγρο απροϖαδο εm ϖαγα ρεσερϖαδα, α ϖαγα σερ〈 πρεενχηιδα πελο 
χανδιδατο νεγρο ποστεριορmεντε χλασσιφιχαδο. 
6.10.1 Να ηιπ⌠τεσε δε νο ηαϖερ χανδιδατοσ νεγροσ απροϖαδοσ εm νmερο συφιχιεντε παρα θυε σεϕαm 
οχυπαδασ ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ασ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ σερο ρεϖερτιδασ παρα α αmπλα χονχορρνχια ε σερο 
πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο νο χονχυρσο. 
6.11 Α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ρεσπειταρ〈 οσ χριτριοσ δε αλτερννχια ε δε προπορχιοναλιδαδε, 
θυε χονσιδεραm α ρελαο εντρε ο νmερο τοταλ δε ϖαγασ ε ο νmερο δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ χοm 
δεφιχινχια ε α χανδιδατοσ νεγροσ. 
7 DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
7.1 ΤΑΞΑΣ: 
α) νϖελ συπεριορ: Ρ∃ 110,00; 
β) νϖελ mδιο: Ρ∃ 90,00. 
7.2 Σερ〈 αδmιτιδα α ινσχριο σοmεντε ϖια ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, σολιχιταδα δασ 10 ηορασ δο δια 22 δε ουτυβρο δε 
2019 ◊σ 18 ηορασ δο δια 20 δε νοϖεmβρο δε 2019 (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ). 
7.2.1 Ο Χεβρασπε νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ σολιχιταο δε ινσχριο νο ρεχεβιδα πορ mοτιϖοσ δε ορδεm 
τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, δε φαληασ δε χοmυνιχαο, δε χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, πορ 
ερρο ου ατρασο δοσ βανχοσ ου εντιδαδεσ χονϖενιαδασ νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσαmεντο δο παγαmεντο δα 
ταξα δε ινσχριο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 
7.2.1.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σεγυιρ ριγοροσαmεντε ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα δε ινσχριο. 
7.2.2 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο πορ mειο δο βολετο βανχ〈ριο. 
7.2.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο, θυε σερ〈 δισπονιβιλιζαδο να π〈γινα δε 
αχοmπανηαmεντο δο χονχυρσο, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, απ⌠σ εφετυαδο ο ρεγιστρο πελο βανχο. 
7.2.3.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈 ρειmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο πελα π〈γινα δε αχοmπανηαmεντο δο χονχυρσο. 
7.2.4 Ο βολετο βανχ〈ριο ποδε σερ παγο εm θυαλθυερ βανχο, βεm χοmο νασ χασασ λοτριχασ ε νοσ Χορρειοσ, 
οβεδεχιδοσ οσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νεσσεσ χορρεσπονδεντεσ βανχ〈ριοσ. 
7.2.5 Ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο δεϖερ〈 σερ εφετυαδο ατ ο δια 13 δε δεζεmβρο δε 2019. 
7.2.6 Ασ ινσχρι⌡εσ εφετυαδασ σοmεντε σερο εφετιϖαδασ απ⌠σ α χοmπροϖαο δε παγαmεντο ου δο 
δεφεριmεντο δα σολιχιταο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 
7.3 Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο δο χανδιδατο εσταρ〈 δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, πορ mειο δα π〈γινα δε αχοmπανηαmεντο, απ⌠σ 
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α αχειταο δα ινσχριο, σενδο δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α οβτενο δεσσε δοχυmεντο. 
7.4 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ ΣΟΒΡΕ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
7.4.1 Αντεσ δε ρεαλιζαρ α σολιχιταο δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονηεχερ ο εδιταλ ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε 
πρεενχηε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα οσ χαργοσ/〈ρεασ/εσπεχιαλιδαδεσ αοσ θυαισ δεσεϕα χονχορρερ. Νο 
σιστεmα δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οπταρ πελοσ χαργοσ/〈ρεασ/εσπεχιαλιδαδεσ/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια αοσ θυαισ 
δεσεϕα χονχορρερ ε πορ υmα χιδαδε δε ρεαλιζαο δασ προϖασ.  
7.4.1.1 Σοmεντε σερ〈 αδmιτιδα υmα ινσχριο πορ χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια/τυρνο δε προϖασ. 
7.4.1.2 Dυραντε ο περοδο δε ινσχρι⌡εσ, σολιχιταο δε ινσχριο φειτα παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ ου παρα 
οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο ποδερ〈 σερ αλτεραδα νο θυε διζ ρεσπειτο α: χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο 
ϕυδιχι〈ρια, σιστεmα δε χονχορρνχια ε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, σενδο ϖεδαδα α αλτεραο δε νϖελ συπεριορ παρα 
νϖελ mδιο, ου δε νϖελ mδιο παρα νϖελ συπεριορ. 
7.4.1.2.1 Α αλτεραο δοσ δαδοσ δε θυε τρατα ο συβιτεm 7.4.1.2 δεστε εδιταλ σερ〈 φειτα mεδιαντε υmα νοϖα 
σολιχιταο δε ινσχριο, θυε συβστιτυιρ〈 α λτιmα ινσχριο ρεαλιζαδα. 
7.4.1.3 Ενχερραδο ο περοδο δε ινσχριο, ασ ινσχρι⌡εσ ρεαλιζαδασ νο σιστεmα δε ινσχριο θυε τενηαm σιδο 
εφετιϖαmεντε παγασ ου ισεντασ σερο αυτοmατιχαmεντε εφετιϖαδασ ε νο ποδερο σερ αλτεραδασ εm ηιπ⌠τεσε 
αλγυmα. 
7.4.2 ⊃ ϖεδαδα α ινσχριο χονδιχιοναλ, α εξτεmπορνεα, βεm χοmο α σολιχιταδα ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια 
ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο ου ϖια χορρειο ελετρνιχο. 
7.4.3 ⊃ ϖεδαδα α τρανσφερνχια δο ϖαλορ παγο α ττυλο δε ταξα παρα τερχειροσ, παρα ουτροσ χονχυρσοσ ου παρα 
ουτρο χαργο. 
7.4.4 Παρα εφετυαρ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ινφορmαρ ο νmερο δο σευ Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) 
ε ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, φοτογραφια ινδιϖιδυαλ, τιραδα νοσ λτιmοσ σεισ mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα δε πυβλιχαο δεστε 
εδιταλ, εm θυε νεχεσσαριαmεντε απαρεα α συα χαβεα δεσχοβερτα ε οσ σευσ οmβροσ. 
7.4.4.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σεγυιρ ριγοροσαmεντε ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα δε ινσχριο ρεφερεντεσ 
αο προχεδιmεντο δε ενϖιο δα φοτογραφια. 
7.4.4.1.1 Ο χανδιδατο χυϕα φοτογραφια, πορ νο οβεδεχερ ◊σ εσπεχιφιχα⌡εσ χονσταντεσ δο συβιτεm 7.4.4.1 δεστε 
εδιταλ, ιmπεα ου διφιχυλτε α συα ιδεντιφιχαο δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ποδερ〈, α χριτριο δο Χεβρασπε, 
σερ συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
7.4.4.1.1.1 Ο χανδιδατο θυε φορ συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ ποδερ〈 σερ φοτογραφαδο νο δια δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ.  
7.4.4.1.2 Ο ενϖιο δα φοτογραφια  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο Χεβρασπε νο σε 
ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δο αρθυιϖο α σευ δεστινο, σεϕα δε ορδεm 
τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, σεϕα δεχορρεντε δε φαληασ δε χοmυνιχαο ε ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο 
ενϖιο. 
7.4.4.1.3 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο ϖεριφιχαρ, εm λινκ εσπεχφιχο α σερ διϖυλγαδο να ιντερνετ, νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, νασ δατασ προϖ〈ϖεισ δε 21 ε 22 δε 
νοϖεmβρο δε 2019, σε α φοτο ενχαmινηαδα οβεδεχευ ριγοροσαmεντε ◊σ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο σιστεmα δε 
ινσχριο ε, πορταντο, φοι αχαταδα. Χασο νο τενηα σιδο ρεχονηεχιδα, ο χανδιδατο ποδερ〈 ρεαλιζαρ δασ 9 ηορασ 
◊σ 18 ηορασ (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ) δασ δατασ mενχιοναδασ, νοϖο ενϖιο δε υmα φοτο θυε ατενδα ◊σ 
δετερmινα⌡εσ δο σιστεmα. 
7.4.5 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ να σολιχιταο δε ινσχριο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, 
δισπονδο ο Χεβρασπε δο διρειτο δε εξχλυιρ δο χονχυρσο πβλιχο αθυελε θυε νο πρεενχηερ α σολιχιταο δε 
φορmα χοmπλετα, χορρετα ε ϖερδαδειρα. 
7.4.6 Ο ϖαλορ ρεφερεντε αο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο νο σερ〈 δεϖολϖιδο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σαλϖο εm 
χασο δε χανχελαmεντο δο χερταmε πορ χονϖενινχια δα Αδmινιστραο Πβλιχα. 
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7.4.7 Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου ο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο δεϖερ〈 σερ mαντιδο 
εm ποδερ δο χανδιδατο ε απρεσενταδο νοσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ ε δισχυρσιϖασ, θυανδο φορ 
ο χασο. 
7.4.8 DΟΣ ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ Ο ΠΕDΙDΟ DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΕ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 
7.4.8.1 Ηαϖερ〈 ισενο δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο σοmεντε παρα οσ χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελα Λει Εσταδυαλ 
ν≡ 6.988, δε 2 δε ϕυληο δε 2007, πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.593, δε 2 δε ουτυβρο δε 2008, ε πελο Dεχρετο 
Φεδεραλ ν≡ 6.135, δε 26 δε ϕυνηο δε 2007, ου πελα Λει Φεδεραλ ν≡ 13.656, δε 30 δε αβριλ δε 2018. 
7.4.8.1.1 Εσταρ〈 ισεντο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ο χανδιδατο θυε: 
α) φορ δεφιχιεντε ου τιϖερ νεχεσσιδαδεσ εσπεχιαισ ε πρεενχηερ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ πελα Λει Εσταδυαλ ν≡ 
6.988/2007;  
β) φορ mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα ε εστιϖερ ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ δο 
Γοϖερνο Φεδεραλ (Χαδ∨νιχο), δε θυε τρατα ο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.135/2007; 
χ) φορ δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα εm εντιδαδεσ ρεχονηεχιδασ πελο Μινιστριο δα Σαδε, νοσ τερmοσ δα Λει 
Φεδεραλ ν≡ 13.656/2018. 
7.4.8.2 Παρα σολιχιταρ α ισενο δα ταξα δε ινσχριο, οσ χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελα Λει Εσταδυαλ ν≡ 
6.988/2007 δεϖερο ενϖιαρ, νο περοδο εντρε 10 ηορασ δο δια 22 δε ουτυβρο δε 2019 ◊σ 18 ηορασ δο δια 20 
δε νοϖεmβρο δε 2019 (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ), ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, δισπονϖελ νο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, α σεγυιντε δοχυmενταο: 
α) ιmαγεm δο λαυδο mδιχο, εmιτιδο νο m〈ξιmο 12 mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα δε πυβλιχαο δεστε εδιταλ, θυε 
δεϖε ατεσταρ α εσπχιε ε ο γραυ ου ο νϖελ δε συα δεφιχινχια ου δα συα νεχεσσιδαδε εσπεχιαλ, χοm εξπρεσσα 
ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (ΧΙD−10), βεm χοmο α 
προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια ου δα νεχεσσιδαδε εσπεχιαλ. Dεϖε, αινδα, χοντερ α ασσινατυρα ε ο χαριmβο δο 
mδιχο χοm ο νmερο δε συα ινσχριο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα (ΧΡΜ); 
β) ιmαγεm δα χαρτειρινηα ου δεχλαραο δε χαδαστραmεντο δα ινστιτυιο δε δεφιχιεντεσ ου δε νεχεσσιδαδεσ 
εσπεχιαισ α θυαλ εστ〈 λιγαδο, νοσ τερmοσ δο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 1≡ δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 6.988/2007. 
7.4.8.3 Παρα σολιχιταρ α ισενο δα ταξα δε ινσχριο, οσ χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 
6.593/2008, ε πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 6.135/2007 δεϖερο πρεενχηερ ο ρεθυεριmεντο δισπονϖελ νο 
απλιχατιϖο δε ινσχριο χοm α ινδιχαο δο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ), ατριβυδο πελο Χαδ∨νιχο, 
βεm χοmο ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/εϖεντο, α ιmαγεm δα δεχλαραο χονσταντε δο Ανεξο Ις δεστε εδιταλ, 
λεγϖελ ε ασσιναδα, νο περοδο εντρε 10 ηορασ δο δια 22 δε ουτυβρο δε 2019 ◊σ 18 ηορασ δο δια 20 δε 
νοϖεmβρο δε 2019 (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ). 
7.4.8.4 Παρα σολιχιταρ α ισενο δα ταξα δε ινσχριο, οσ χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελα Λει Φεδεραλ ν≡ 
13.656/2018 δεϖερο ενϖιαρ, νο περοδο εντρε 10 ηορασ δο δια 22 δε ουτυβρο δε 2019 ◊σ 18 ηορασ δο δια 20 
δε νοϖεmβρο δε 2019 (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ), ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο, δισπονϖελ νο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, ιmαγεm λεγϖελ δε ατεσταδο 
ου δε λαυδο εmιτιδο πορ mδιχο δε εντιδαδε ρεχονηεχιδα πελο Μινιστριο δα Σαδε, ινσχριτο νο Χονσεληο 
Ρεγιοναλ δε Μεδιχινα, θυε χοmπροϖε θυε ο χανδιδατο εφετυου α δοαο δε mεδυλα ⌠σσεα, βεm χοmο α δατα 
δα δοαο. 
7.4.8.4.1 Σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ, ο χανδιδατο θυε πρεσταρ ινφορmαο φαλσα χοm ιντυιτο δε 
υσυφρυιρ δα ισενο δε θυε τρατα ο αρτ. 1≡ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 13.656/2018 εσταρ〈 συϕειτο α: 
α) χανχελαmεντο δα ινσχριο ε εξχλυσο δο χονχυρσο, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα αντεσ δα ηοmολογαο δε 
σευ ρεσυλταδο; 
β) εξχλυσο δα λιστα δε απροϖαδοσ, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα απ⌠σ ηοmολογαο δο ρεσυλταδο ε αντεσ δα 
νοmεαο παρα ο χαργο α θυε χονχορρε; 
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χ) δεχλαραο δε νυλιδαδε δο ατο δε νοmεαο, σε α φαλσιδαδε φορ χονσταταδα απ⌠σ α συα πυβλιχαο. 
7.4.8.5 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο χονσταντε δοσ συβιτενσ 7.4.8.2 α 7.4.8.4 δεστε εδιταλ  δε ρεσπονσαβιλιδαδε 
εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Ο Χεβρασπε νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α 
χηεγαδα δεσσα δοχυmενταο α σευ δεστινο, σεϕα δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, σεϕα δεχορρεντε δε 
φαληασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. Εσσεσ δοχυmεντοσ, θυε 
ϖαλερο σοmεντε παρα εστε προχεσσο, νο σερο δεϖολϖιδοσ νεm δελεσ σερο φορνεχιδασ χ⌠πιασ. 
7.4.8.5.1 Νο σερ〈 δεφεριδο ο πεδιδο δε ισενο δο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α ιmαγεm δα δοχυmενταο 
χονσταντε δοσ συβιτενσ 7.4.8.2 α 7.4.8.4 δεστε εδιταλ. 
7.4.8.6 Α σολιχιταο ρεαλιζαδα απ⌠σ ο περοδο χονσταντε δοσ συβιτενσ 7.4.8.2 α 7.4.8.4 δεστε εδιταλ σερ〈 
ινδεφεριδα, σαλϖο νοσ χασοσ θυε φορεm δε ιντερεσσε δα Αδmινιστραο Πβλιχα. 
7.4.8.7 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο χονσταντε δοσ συβιτενσ 7.4.8.2 α 
7.4.8.4 δεστε εδιταλ. 
7.4.8.7.1 Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο Χεβρασπε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δοχυmενταο πορ mειο 
δε χαρτα ρεγιστραδα παρα χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ. 
7.4.8.7.2 Dυραντε ο περοδο δε θυε τραταm οσ συβιτενσ 7.4.8.2 α 7.4.8.4 δεστε εδιταλ, ο χανδιδατο ποδερ〈 
δεσιστιρ δε σολιχιταρ α ισενο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ε οπταρ πελα ιmπρεσσο δο βολετο βανχ〈ριο, 
πορ mειο δα π〈γινα δε αχοmπανηαmεντο, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ. 
7.4.8.8 Ο Χεβρασπε χονσυλταρ〈 ο ⌠ργο γεστορ δο Χαδ∨νιχο παρα χονφιρmαρ α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ 
πρεσταδασ πελο χανδιδατο.  
7.4.8.9 Α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε 
δο χανδιδατο, ποδενδο εστε ρεσπονδερ, α θυαλθυερ mοmεντο, νο χασο δε σερεm πρεσταδασ ινφορmα⌡εσ 
ινϖερδιχασ ου δε σερεm υτιλιζαδοσ δοχυmεντοσ φαλσοσ, πορ χριmε χοντρα α φ πβλιχα, ο θυε αχαρρετα συα 
ελιmιναο δο χονχυρσο. Απλιχα−σε, αινδα, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 10 δο Dεχρετο ν≡ 83.936, δε 
6 δε σετεmβρο δε 1979. 
7.4.8.10 Νο σερ〈 χονχεδιδα α ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο αο χανδιδατο θυε: 
α) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε(ου) τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 
β) φραυδαρ ε(ου) φαλσιφιχαρ δοχυmενταο; 
χ) νο οβσερϖαρ α φορmα, ο πραζο ε οσ ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ νοσ συβιτενσ 7.4.8.2 α 7.4.8.4 δεστε εδιταλ. 
7.4.8.11 Νο σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια ρεθυεριmεντο 
αδmινιστρατιϖο, ϖια χορρειο ελετρνιχο, ου, αινδα, φορα δο πραζο. 
7.4.8.12 Χαδα πεδιδο δε ισενο σερ〈 αναλισαδο ε ϕυλγαδο πελο Χεβρασπε. 
7.4.8.13 Α ρελαο προϖισ⌠ρια δοσ χανδιδατοσ χοm πεδιδο δε ισενο δεφεριδο σερ〈 διϖυλγαδα να δατα προϖ〈ϖελ 
δε 2 δε δεζεmβρο δε 2019, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ.  
7.4.8.13.1 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα α ρελαο προϖισ⌠ρια δοσ χανδιδατοσ χοm πεδιδο 
δε ισενο δεφεριδο δεϖερ〈 οβσερϖαρ οσ προχεδιmεντοσ δισχιπλιναδοσ να ρεσπεχτιϖα ρελαο προϖισ⌠ρια. 
7.4.8.13.2 Νο περοδο δε ιντερποσιο δε ρεχυρσο νο ηαϖερ〈 α ποσσιβιλιδαδε δε ενϖιο δα δοχυmενταο 
πενδεντε ανεξα αο ρεχυρσο ου χοmπλεmενταο δεστα.  
7.4.8.14 Ο χανδιδατο χυϕο πεδιδο δε ισενο φορ ινδεφεριδο δεϖερ〈 εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο 
ατ ο δια 13 δε δεζεmβρο δε 2019, σοβ πενα δε σερ αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο χονχυρσο πβλιχο. 
7.4.9 DΟΣ ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ Α ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΕΣΠΕΧΙΑΛ 
7.4.9.1 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ ε(ου) αδαπταο δασ προϖασ οβϕετιϖασ ε 
δισχυρσιϖα, θυανδο φορ ο χασο, δεϖερ〈, χονφορmε ο πραζο δεσχριτο νο συβιτεm 7.4.9.7 δεστε εδιταλ:  
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α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, α(σ) οπο(⌡εσ) χορρεσπονδεντε(σ) αοσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ 
νεχεσσ〈ριοσ; 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, α ιmαγεm δε παρεχερ δε εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ, εmιτιδο νο m〈ξιmο 
12 mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα δε πυβλιχαο δεστε εδιταλ, χοντενδο ασ ασσινατυρασ ε οσ χαριmβοσ δοσ 
προφισσιοναισ εσπεχιαλιζαδοσ χοm οσ νmεροσ δε συασ ινσχρι⌡εσ νοσ ρεσπεχτιϖοσ χονσεληοσ φισχαλιζαδορεσ δασ 
προφισσ⌡εσ, χονφορmε ασ συασ εσπεχιαλιδαδεσ. 
7.4.9.1.1 Χασο οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ δε θυε ο χανδιδατο νεχεσσιτε παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ νο εστεϕαm 
εντρε αθυελεσ ελενχαδοσ νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ ο χαmπο ΟΥΤΡΟΣ 
δεσσα λιστα δε οπ⌡εσ ε, εm σεγυιδα, προχεδερ δε αχορδο χοm ο συβιτεm 7.4.9.6 δεστε εδιταλ. 
7.4.9.1.2 Οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ σολιχιταδοσ πελο χανδιδατο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερο σερ ϕυστιφιχαδοσ 
πελο παρεχερ, πορ ελε απρεσενταδο, ου σεϕα: 
α) ρεχυρσοσ εσπεχιαισ σολιχιταδοσ θυε νο σεϕαm ρεσπαλδαδοσ πελο παρεχερ σερο ινδεφεριδοσ; 
β) εϖεντυαισ ρεχυρσοσ θυε σεϕαm χιταδοσ νο παρεχερ δο χανδιδατο, mασ θυε νο σεϕαm πορ ελε σολιχιταδοσ νο 
σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο νο σερο χονσιδεραδοσ να αν〈λισε δα σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ δο 
χανδιδατο.  
7.4.9.2 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νεχεσσιταρ δε τεmπο αδιχιοναλ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ 
ε δισχυρσιϖα, θυανδο φορ ο χασο, δεϖερ〈, χονφορmε ο πραζο δεσχριτο νο συβιτεm 7.4.9.7 δεστε εδιταλ:  
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, α οπο χορρεσπονδεντε ◊ σολιχιταο δε τεmπο αδιχιοναλ παρα 
ρεαλιζαο δασ προϖασ; 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, α ιmαγεm δε παρεχερ χοm ϕυστιφιχατιϖα, εmιτιδο νο m〈ξιmο 12 mεσεσ αντεριορεσ ◊ δατα 
δε πυβλιχαο δεστε εδιταλ πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ φορmαδα πορ τρσ προφισσιοναισ, εντρε 
ελεσ υm mδιχο, χοντενδο ασ ασσινατυρασ ε οσ χαριmβοσ δοσ προφισσιοναισ εσπεχιαλιζαδοσ χοm ο νmερο δε 
συασ ινσχρι⌡εσ νοσ ρεσπεχτιϖοσ χονσεληοσ φισχαλιζαδορεσ δασ προφισσ⌡εσ, χονφορmε ασ συασ εσπεχιαλιδαδεσ. 
7.4.9.2.1 Ο χανδιδατο χοm ατενδιmεντο εσπεχιαλ δε τεmπο αδιχιοναλ δεφεριδο παρα α ρεαλιζαο δε συασ 
προϖασ, θυε νο σεϕα χονσιδεραδο δεφιχιεντε να αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ, σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο, πορ 
δεσχυmπριρ ο συβιτεm 14.2 δεστε εδιταλ.  
7.4.9.3 Α χανδιδατα θυε τιϖερ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ ε δα 
προϖα δισχυρσιϖα, θυανδο φορ ο χασο, δεϖερ〈, χονφορmε ο πραζο δεσχριτο νο συβιτεm 7.4.9.7 δεστε εδιταλ:  
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, α οπο χορρεσπονδεντε ◊ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ 
δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ; 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, α ιmαγεm δα χερτιδο δε νασχιmεντο δα χριανα (χασο α χριανα αινδα νο τενηα νασχιδο 
ατ α δατα εσταβελεχιδα νο συβιτεm 7.4.9.7 δεστε εδιταλ, α χ⌠πια δα χερτιδο δε νασχιmεντο ποδερ〈 σερ 
συβστιτυδα πορ δοχυmεντο εmιτιδο πελο mδιχο οβστετρα, χοm ο ρεσπεχτιϖο ΧΡΜ, θυε ατεστε α δατα προϖ〈ϖελ 
δο νασχιmεντο).  
7.4.9.3.1 Α χανδιδατα δεϖερ〈 λεϖαρ, νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, υm αχοmπανηαντε αδυλτο θυε φιχαρ〈 εm 
σαλα ρεσερϖαδα ε σερ〈 ο ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα. Α χανδιδατα θυε νο λεϖαρ αχοmπανηαντε αδυλτο 
νο ποδερ〈 περmανεχερ χοm α χριανα νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ.  
7.4.9.3.1.1 Ο Χεβρασπε νο δισπονιβιλιζαρ〈 αχοmπανηαντε παρα α γυαρδα δε χριανα. 
7.4.9.3.2 Α mυληερ τερ〈 ο διρειτο δε προχεδερ α αmαmενταο α χαδα ιντερϖαλο δε δυασ ηορασ, πορ ατ τριντα 
mινυτοσ. Ο τεmπο δεσπενδιδο πελα αmαmενταο σερ〈 χοmπενσαδο δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα εm ιγυαλ 
περοδο, νοσ τερmοσ δο αρτ. 3≡ δα Λει ν≡ 7.613/2012. 
7.4.9.4 Ο χανδιδατο τρανσγνερο θυε δεσεϕαρ σερ τραταδο πελο νοmε σοχιαλ δυραντε α ρεαλιζαο δασ φασεσ δο 
χονχυρσο, θυανδο φορ ο χασο, δεϖερ〈, χονφορmε ο πραζο δεσχριτο νο συβιτεm 7.4.9.7 δεστε εδιταλ:  
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, α οπο χορρεσπονδεντε ◊ υτιλιζαο δε νοmε σοχιαλ δυραντε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ, ινφορmανδο ο νοmε ε ο σοβρενοmε πελοσ θυαισ δεσεϕα σερ τραταδο; 
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β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, α ιmαγεm δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε.  
7.4.9.4.1 Ασ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ αοσ χανδιδατοσ τρανσγνεροσ σερο ρεαλιζαδασ δε αχορδο χοm ο νοmε ε ο 
γνερο χονσταντεσ νο ρεγιστρο χιϖιλ.  
7.4.9.5 Ο χανδιδατο θυε φορ αmπαραδο πελα Λει Φεδεραλ ν≡ 10.826/2003, ε συασ αλτερα⌡εσ, ε νεχεσσιταρ 
ρεαλιζαρ ασ φασεσ δο χονχυρσο, θυανδο φορ ο χασο, αρmαδο δεϖερ〈, χονφορmε ο πραζο δεσχριτο νο συβιτεm 
7.4.9.7 δεστε εδιταλ:  
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, α οπο χορρεσπονδεντε ◊ νεχεσσιδαδε δε πορταρ αρmα 
δυραντε ρεαλιζαο δασ προϖασ; 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, α ιmαγεm δο Χερτιφιχαδο δε Ρεγιστρο δε Αρmα δε Φογο ε δα Αυτοριζαο δε Πορτε, 
χονφορmε δεφινιδοσ να ρεφεριδα λει. 
7.4.9.5.1 Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm αmπαραδοσ πελα Λει Φεδεραλ ν≡ 10.826/2003, ε συασ αλτερα⌡εσ, νο 
ποδερο πορταρ αρmασ νο αmβιεντε δε προϖασ.  
7.4.9.6 Ο χανδιδατο θυε, πορ mοτιϖο δε δοενα ου πορ λιmιταο φσιχα, νεχεσσιταρ υτιλιζαρ, δυραντε α 
ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ ε δισχυρσιϖασ, οβϕετοσ, δισποσιτιϖοσ ου πρ⌠τεσεσ χυϕο υσο νο εστεϕα 
εξπρεσσαmεντε πρεϖιστο/περmιτιδο νεστε εδιταλ νεm ρελαχιοναδο νασ οπ⌡εσ δε ρεχυρσοσ εσπεχιαισ 
νεχεσσ〈ριοσ ελενχαδασ νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, δεϖερ〈, χονφορmε ο πραζο δεσχριτο νο συβιτεm 
7.4.9.7 δεστε εδιταλ:  
α) ασσιναλαρ, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, α οπο χορρεσπονδεντε αο χαmπο ΟΥΤΡΟΣ ε, εm σεγυιδα, 
δεσχρεϖερ, νο εσπαο δεστιναδο παρα εσσε φιm, νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο, οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ 
νεχεσσ〈ριοσ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα; 
β) ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, α ιmαγεm δο ρεσπεχτιϖο παρεχερ, νο χασο δοσ χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελα Λει Εσταδυαλ 
ν≡ 8.774/2018, θυε ϕυστιφιθυε ο ατενδιmεντο σολιχιταδο.  
7.4.9.7 Α δοχυmενταο χιταδα νοσ συβιτενσ 7.4.9.1 α 7.4.9.6 δεστε εδιταλ δεϖερ〈 σερ ενϖιαδα δε φορmα λεγϖελ 
ατ ασ 18 ηορασ δο δια 20 δε νοϖεmβρο δε 2019, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δε λινκ εσπεχφιχο νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ. Απ⌠σ εσσε περοδο, α σολιχιταο σερ〈 
ινδεφεριδα, σαλϖο νοσ χασοσ δε φορα mαιορ, ου α χριτριο δο Χεβρασπε. 
7.4.9.7.1 Ο φορνεχιmεντο δα δοχυmενταο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο.  
7.4.9.7.2 Ο Χεβρασπε νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα 
δοχυmενταο α σευ δεστινο, σεϕα δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, σεϕα δεχορρεντε δε φαληασ δε 
χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. Εσσεσ δοχυmεντοσ, θυε ϖαλερο σοmεντε 
παρα εστε προχεσσο, νο σερο δεϖολϖιδοσ νεm δελεσ σερο φορνεχιδασ χ⌠πιασ. 
7.4.9.7.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm 7.4.9.7 
δεστε εδιταλ. Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο Χεβρασπε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δοχυmενταο πορ mειο 
δε χαρτα ρεγιστραδα, παρα α χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ. 
7.4.9.8 Ο χανδιδατο θυε νο σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ νο σιστεmα ελετρνιχο δε ινσχριο ε νο 
εσπεχιφιχαρ θυαισ οσ ρεχυρσοσ σερο νεχεσσ〈ριοσ παρα ταλ ατενδιmεντο νο τερ〈 ατενδιmεντο εσπεχιαλ, αινδα 
θυε φαα ο ενϖιο, ϖια υπλοαδ, δα δοχυmενταο πρεϖιστα νοσ συβιτενσ 7.4.9.1 α 7.4.9.6 δεστε εδιταλ. Απενασ ο 
ενϖιο δο παρεχερ/δοχυmενταο νο  συφιχιεντε παρα α οβτενο δο ατενδιmεντο εσπεχιαλ.  
7.4.9.9 Νο χασο δε σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ θυε ενϖολϖα α υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ τεχνολ⌠γιχοσ, σε 
οχορρερ εϖεντυαλ φαληα δεσσεσ ρεχυρσοσ νο δια δε απλιχαο δασ προϖασ, ποδερ〈 σερ δισπονιβιλιζαδο 
ατενδιmεντο αλτερνατιϖο, οβσερϖαδασ ασ χονδι⌡εσ δε ϖιαβιλιδαδε.  
7.4.9.10 Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, εm θυαλθυερ χασο, σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο οσ χριτριοσ δε 
ϖιαβιλιδαδε ε δε ραζοαβιλιδαδε. 
7.4.9.11 Α ρελαο προϖισ⌠ρια δοσ χανδιδατοσ χοm ατενδιmεντο εσπεχιαλ δεφεριδο σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 2 δε δεζεmβρο 
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δε 2019.  
7.4.9.11.1 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα α ρελαο προϖισ⌠ρια δοσ χανδιδατοσ χοm 
ατενδιmεντο εσπεχιαλ δεφεριδο δεϖερ〈 οβσερϖαρ οσ προχεδιmεντοσ δισχιπλιναδοσ να ρεσπεχτιϖα ρελαο 
προϖισ⌠ρια. 
7.4.9.11.1.1 Νο περοδο δε ιντερποσιο δε ρεχυρσο, νο ηαϖερ〈 ποσσιβιλιδαδε δε ενϖιο δε δοχυmενταο 
πενδεντε ου χοmπλεmενταο δεστα. 
8 DΑΣ ΦΑΣΕΣ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ 
8.1 Ασ φασεσ δο χονχυρσο εστο δεσχριτασ νοσ θυαδροσ α σεγυιρ. 
8.1.1 Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

ΠΡΟςΑ/ΤΙΠΟ ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ ΧΑΡℑΤΕΡ 

(Π1) Οβϕετιϖα Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 30 Ελιmινατ⌠ριο  
ε 

χλασσιφιχατ⌠ριο 
(Π2) Οβϕετιϖα Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ  40 

(Π3) Dισχυρσιϖα に に 

(Π4) Αϖαλιαο δε ττυλοσ に に Χλασσιφιχατ⌠ριο 

8.1.2 Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 

ΠΡΟςΑ/ΤΙΠΟ ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ ΧΑΡℑΤΕΡ 

(Π1) Οβϕετιϖα Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 20 Ελιmινατ⌠ριο  
ε 

χλασσιφιχατ⌠ριο (Π2) Οβϕετιϖα Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ  30 

8.2 Ασ προϖασ οβϕετιϖασ ε α προϖα δισχυρσιϖα παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ τερο α δυραο δε 5 ηορασ ε 
σερο απλιχαδασ να δατα προϖ〈ϖελ δε 19 δε ϕανειρο δε 2020, νο τυρνο δα mανη. 
8.3 Ασ προϖασ οβϕετιϖασ παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο τερο α δυραο δε 3 ηορασ ε σερο απλιχαδασ να δατα 
προϖ〈ϖελ δε 19 δε ϕανειρο δε 2020, νο τυρνο δα ταρδε. 
8.4 Να δατα προϖ〈ϖελ δε 13 δε ϕανειρο δε 2020, σερ〈 πυβλιχαδο νο Dι〈ριο δε ϑυστια Ελετρνιχο δο Εσταδο δο 

Παρ〈 ε διϖυλγαδο να ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, εδιταλ θυε ινφορmαρ〈 α δισπονιβιλιζαο δα 
χονσυλτα αοσ λοχαισ ε αοσ ηορ〈ριοσ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
8.4.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ παρα ϖεριφιχαρ σευ λοχαλ δε προϖασ, πορ mειο δε 
βυσχα ινδιϖιδυαλ, δεϖενδο, παρα ταντο, ινφορmαρ οσ δαδοσ σολιχιταδοσ. 
8.4.2 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρεαλιζαρ ασ προϖασ νο λοχαλ δεσιγναδο πελο Χεβρασπε. 
8.4.3 Σερο δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ ε ο χοmπαρεχιmεντο νο ηορ〈ριο δετερmιναδο. 
8.4.4 Ο Χεβρασπε ποδερ〈 ενϖιαρ, χοmο χοmπλεmεντο ◊σ ινφορmα⌡εσ χιταδασ νο συβιτεm 8.4 δεστε εδιταλ, 
χοmυνιχαο πεσσοαλ διριγιδα αο χανδιδατο, πορ ε−mαιλ, σενδο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α 
mανυτενο/ατυαλιζαο δε σευ χορρειο ελετρνιχο, ο θυε νο ο δεσοβριγα δο δεϖερ δε οβσερϖαρ ο δισποστο 
νο συβιτεm 8.4 δεστε εδιταλ. 
9 DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ 
9.1 Ασ προϖασ οβϕετιϖασ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, αβρανγερο οσ οβϕετοσ δε αϖαλιαο 
χονσταντεσ δο ιτεm 15 δεστε εδιταλ, ε ϖαλερο: 
α) παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, 70,00 ποντοσ; 
β) παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο, 50,00 ποντοσ. 
9.2 Ασ θυεστ⌡εσ δασ προϖασ οβϕετιϖασ σερο δο τιπο mλτιπλα εσχοληα, χοm χινχο οπ⌡εσ (Α, Β, Χ, D ε Ε), σενδο 
υmα νιχα ρεσποστα χορρετα, δε αχορδο χοm ο χοmανδο δα θυεστο. Ηαϖερ〈, να φοληα δε ρεσποστασ, παρα χαδα 
θυεστο, χινχο χαmποσ δε mαρχαο: υm χαmπο παρα χαδα υmα δασ χινχο οπ⌡εσ Α, Β, Χ, D ε Ε, δεϖενδο ο 
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χανδιδατο πρεενχηερ ο χαmπο χορρεσπονδεντε ◊ ρεσποστα χονσιδεραδα πορ ελε χορρετα, δε αχορδο χοm ο 
χοmανδο δα θυεστο. 
9.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαρχαρ υm, ε σοmεντε υm, δοσ χινχο χαmποσ δα φοληα δε ρεσποστασ, σοβ πενα δε αρχαρ 
χοm οσ πρεϕυζοσ δεχορρεντεσ δε mαρχα⌡εσ ινδεϖιδασ. 
9.4 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 τρανσχρεϖερ ασ ρεσποστασ δασ προϖασ οβϕετιϖασ παρα α φοληα δε ρεσποστασ, θυε σερ〈 ο 
νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο δασ προϖασ. 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 ε να φοληα δε ρεσποστασ. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ηαϖερ〈 συβστιτυιο δα φοληα δε ρεσποστασ 
πορ mοτιϖο δε ερρο δο χανδιδατο. 
9.5 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 ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ να φοληα δε ρεσποστασ, ταισ χοmο mαρχαο ρασυραδα ου εmενδαδα ου χαmπο δε 
mαρχαο νο πρεενχηιδο ιντεγραλmεντε. 
9.6 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ, mανχηαρ ου, δε νενηυm mοδο, δανιφιχαρ α συα 
φοληα δε ρεσποστασ, σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαο δο σευ 
προχεσσαmεντο ελετρνιχο. 
9.7 Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα χονφερνχια δε σευσ δαδοσ πεσσοαισ, εm εσπεχιαλ δε σευ νοmε, δο σευ 
νmερο δε ινσχριο ε δο νmερο δε σευ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 
9.8 Νο σερ〈 περmιτιδο θυε ασ mαρχα⌡εσ να φοληα δε ρεσποστασ σεϕαm φειτασ πορ ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm 
χασο δε χανδιδατο α θυεm τενηα σιδο δεφεριδο ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα αυξλιο νο πρεενχηιmεντο/αυξλιο 
να λειτυρα. Νεσσε χασο, ο χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πελο απλιχαδορ εσπεχιαλιζαδο δο Χεβρασπε δεϖιδαmεντε 
τρειναδο ε ασ ρεσποστασ φορνεχιδασ σερο γραϖαδασ εm 〈υδιο.  
9.9 Σερο ανυλαδασ ασ προϖασ οβϕετιϖασ δο χανδιδατο θυε νο δεϖολϖερ α συα φοληα δε ρεσποστασ. 
9.10 Ο Χεβρασπε δισπονιβιλιζαρ〈 ο λινκ δε χονσυλτα δα ιmαγεm δα φοληα δε ρεσποστασ δοσ χανδιδατοσ θυε 
τενηαm ρεαλιζαδο ασ προϖασ οβϕετιϖασ, εξχετο α δοσ χανδιδατοσ ελιmιναδοσ να φορmα δοσ συβιτενσ 14.22 ε 
14.24 δεστε εδιταλ, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, εm 
ατ χινχο διασ τεισ α παρτιρ δα δατα δε διϖυλγαο δο ρεσυλταδο φιναλ νασ προϖασ οβϕετιϖασ. Α χονσυλτα ◊ ρεφεριδα 
ιmαγεm φιχαρ〈 δισπονϖελ πορ ατ 60 διασ χορριδοσ δα δατα δε πυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ νο χονχυρσο 
πβλιχο. 
9.10.1 Απ⌠σ ο πραζο δετερmιναδο νο συβιτεm 9.10 δεστε εδιταλ, νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε δισπονιβιλιζαο 
δα ιmαγεm δα φοληα δε ρεσποστασ. 
9.11 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ 
9.11.1 Ασ προϖασ οβϕετιϖασ δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ σερο χορριγιδασ πορ mειο δε προχεσσαmεντο ελετρνιχο 
δασ φοληασ δε ρεσποστασ. 
9.11.2 Α νοτα εm χαδα θυεστο δασ προϖασ οβϕετιϖασ, φειτα χοm βασε νασ mαρχα⌡εσ δα φοληα δε ρεσποστασ, 
σερ〈 ιγυαλ α: 1,00 ποντο, χασο α ρεσποστα δο χανδιδατο εστεϕα εm χονχορδνχια χοm ο γαβαριτο οφιχιαλ δεφινιτιϖο 
δασ προϖασ; 0,00, χασο α ρεσποστα δο χανδιδατο εστεϕα εm δισχορδνχια χοm ο γαβαριτο οφιχιαλ δεφινιτιϖο δασ 
προϖασ, νο ηαϕα mαρχαο ου ηαϕα mαρχαο δυπλα. 
9.11.3 Ο χ〈λχυλο δα νοτα εm χαδα προϖα οβϕετιϖα (ΝΠι), χοmυm ◊σ προϖασ δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ, σερ〈 ιγυαλ ◊ 
σοmα δασ νοτασ οβτιδασ εm τοδασ ασ θυεστ⌡εσ θυε α χοmπ⌡εm. 
9.11.4 Σερ〈 ρεπροϖαδο νασ προϖασ οβϕετιϖασ ε ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο αοσ χαργοσ δε νϖελ 
συπεριορ θυε σε ενθυαδραρ εm πελο mενοσ υm δοσ ιτενσ α σεγυιρ: 
α) οβτιϖερ νοτα ινφεριορ α 15,00 ποντοσ να προϖα οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ Π1; 
β) οβτιϖερ νοτα ινφεριορ α 20,00 ποντοσ να προϖα οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ Π2. 
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9.11.5 Σερ〈 ρεπροϖαδο νασ προϖασ οβϕετιϖασ ε ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο αοσ χαργοσ δε νϖελ 
mδιο θυε σε ενθυαδραρ εm πελο mενοσ υm δοσ ιτενσ α σεγυιρ: 
α) οβτιϖερ νοτα ινφεριορ α 10,00 ποντοσ να προϖα οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ Π1; 
β) οβτιϖερ νοτα ινφεριορ α 15,00 ποντοσ να προϖα οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ Π2. 
9.11.6 Ο χανδιδατο ελιmιναδο να φορmα δοσ συβιτενσ 9.11.4 ε 9.11.5 δεστε εδιταλ νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα 
νο χονχυρσο πβλιχο. 
9.11.7 Οσ χανδιδατοσ νο ελιmιναδοσ να φορmα δο συβιτεm 9.11.4, 9.11.5 ε 10.7.1 δεστε εδιταλ σερο λισταδοσ 
πορ χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια δε αχορδο χοm οσ ϖαλορεσ δεχρεσχεντεσ δα νοτα φιναλ νασ 
προϖασ οβϕετιϖασ, θυε σερ〈 χαλχυλαδα δε αχορδο χοm ασ σεγυιντεσ φ⌠ρmυλασ: 
α) παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, ΝΦΠΟ = (ΝΠ1 + ΝΠ2); 
β) παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο, ΝΦΠΟ = (ΝΠ1 + ΝΠ2) / 5. 
9.12 DΟΣ ΓΑΒΑΡΙΤΟΣ ΟΦΙΧΙΑΙΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ 
9.12.1 Οσ γαβαριτοσ οφιχιαισ πρελιmιναρεσ δασ προϖασ οβϕετιϖασ σερο διϖυλγαδοσ να ιντερνετ, νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, α παρτιρ δασ 19 ηορασ δα δατα προϖ〈ϖελ 
δε 21 δε ϕανειρο δε 2020 (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ). 
9.12.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσοσ χοντρα οσ γαβαριτοσ οφιχιαισ πρελιmιναρεσ δασ προϖασ 
οβϕετιϖασ δισπορ〈 δασ 9 ηορασ δο πριmειρο δια ◊σ 18 ηορασ δο σεγυνδο δια (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ) παρα 
φαζ−λο, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δεσσεσ γαβαριτοσ, ινιντερρυπταmεντε. 
9.12.3 Παρα ρεχορρερ χοντρα οσ γαβαριτοσ οφιχιαισ πρελιmιναρεσ δασ προϖασ οβϕετιϖασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 υτιλιζαρ 
ο Σιστεmα Ελετρνιχο δε Ιντερποσιο δε Ρεχυρσο, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, ε σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ αλι χοντιδασ. 
9.12.3.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈, αινδα, νο περοδο δε θυε τρατα ο συβιτεm 9.12.2 δεστε εδιταλ, απρεσενταρ ραζ⌡εσ 
παρα α mανυτενο δο γαβαριτο, πορ mειο δο Σιστεmα Ελετρνιχο δε Ιντερποσιο δε Ρεχυρσο, δισπονϖελ νο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, ε σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ αλι 
χοντιδασ. 
9.12.4 Τοδοσ οσ ρεχυρσοσ σερο αναλισαδοσ, ε ασ ϕυστιφιχατιϖασ δασ αλτερα⌡εσ/ανυλα⌡εσ δε γαβαριτο σερο 
διϖυλγαδασ νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ. Νο σερο 
ενχαmινηαδασ ρεσποστασ ινδιϖιδυαισ αοσ χανδιδατοσ. 
9.12.5 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο εm σευ πλειτο. Ρεχυρσο ινχονσιστεντε ου 
ιντεmπεστιϖο σερ〈 πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 
9.12.6 Ο ρεχυρσο νο ποδερ〈 χοντερ, εm ουτρο λοχαλ θυε νο ο απροπριαδο, θυαλθυερ παλαϖρα ου mαρχα θυε 
ιδεντιφιθυε σευ αυτορ, σοβ πενα δε σερ πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 
9.12.7 Σε δο εξαmε δε ρεχυρσοσ ρεσυλταρ α ανυλαο δε θυεστο ιντεγραντε δε προϖα, α ποντυαο 
χορρεσπονδεντε α εσσα θυεστο σερ〈 ατριβυδα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 
9.12.8 Σε ηουϖερ αλτεραο, πορ φορα δε ιmπυγνα⌡εσ, δε γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δε θυεστο ιντεγραντε 
δε προϖα, εσσα αλτεραο ϖαλερ〈 παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 
9.12.8.1 Σε ηουϖερ αλτεραο δε γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ ου δε θυεστο ιντεγραντε δε προϖα αδαπταδα, εm 
ραζο δε ερρο mατεριαλ να αδαπταο δα προϖα, εσσα αλτεραο ϖαλερ〈 σοmεντε αοσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαραm 
α ρεφεριδα προϖα αδαπταδα, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 
9.12.9 Νο σερ〈 αχειτο ρεχυρσο ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια ρεθυεριmεντο αδmινιστρατιϖο, ϖια χορρειο ελετρνιχο ου, 
αινδα, φορα δο πραζο. 
9.12.10 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε ρεϖισο δε ρεχυρσοσ ου ρεχυρσο χοντρα ο γαβαριτο 
οφιχιαλ δεφινιτιϖο. 
9.12.11 Ρεχυρσοσ χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α βανχα σερο πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδοσ. 
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9.12.12 Ο εδιταλ δε ρεσυλταδο φιναλ νασ προϖασ οβϕετιϖασ, παρα τοδοσ οσ χαργοσ, ε δε ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο να 
προϖα δισχυρσιϖα, σοmεντε παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, σερ〈 πυβλιχαδο νο Dι〈ριο δε ϑυστια Ελετρνιχο δο 

Εσταδο δο Παρ〈, ε διϖυλγαδο να ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 14 δε φεϖερειρο δε 2020. 
10 DΑ ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ 
10.1 Α προϖα δισχυρσιϖα ϖαλερ〈 30,00 ποντοσ ε χονσιστιρ〈 δα ρεδαο δε τεξτο δισσερτατιϖο δε, νο mνιmο, 20 
λινηασ, ε δε, νο m〈ξιmο, 30 λινηασ, α ρεσπειτο δε τεmασ δα ατυαλιδαδε. 
10.2 Α προϖα δισχυρσιϖα σερ〈 αϖαλιαδα ε ποντυαδα σεγυνδο οσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νο συβιτεm 10.7 δεστε 
εδιταλ. 
10.3 Ο τεξτο δεφινιτιϖο δα προϖα δισχυρσιϖα δεϖερ〈 σερ mανυσχριτο, εm λετρα λεγϖελ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα 
δε τιντα πρετα φαβριχαδα εm mατεριαλ τρανσπαρεντε, νο σενδο περmιτιδα α ιντερφερνχια ου α παρτιχιπαο δε 
ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο α θυεm τενηα σιδο δεφεριδο ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα α 
ρεαλιζαο δασ προϖασ. Νεσσε χασο, ο χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ απλιχαδορ εσπεχιαλιζαδο δο Χεβρασπε 
δεϖιδαmεντε τρειναδο, παρα ο θυαλ δεϖερ〈 διταρ ο τεξτο に ο θυαλ σερ〈 γραϖαδο εm 〈υδιο に εσπεχιφιχανδο 
οραλmεντε α γραφια δασ παλαϖρασ ε οσ σιναισ γρ〈φιχοσ δε ποντυαο. 
10.4 Α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο δα προϖα δισχυρσιϖα νο ποδερ〈 σερ ασσιναδα, ρυβριχαδα ου χοντερ, εm ουτρο 
λοχαλ θυε νο ο απροπριαδο, θυαλθυερ παλαϖρα ου mαρχα θυε ιδεντιφιθυε ο χανδιδατο, σοβ πενα δε ανυλαο δα 
προϖα δισχυρσιϖα. Ασσιm, α δετεχο δε θυαλθυερ mαρχα ιδεντιφιχαδορα νο εσπαο δεστιναδο ◊ τρανσχριο δο 
τεξτο δεφινιτιϖο αχαρρεταρ〈 α ανυλαο δα προϖα δισχυρσιϖα. 
10.5 Α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα αϖαλιαο δα προϖα δισχυρσιϖα. Α φοληα 
παρα ρασχυνηο δο χαδερνο δε προϖασ  δε πρεενχηιmεντο φαχυλτατιϖο ε νο  ϖ〈λιδα παρα α αϖαλιαο δα προϖα 
δισχυρσιϖα.  
10.6 Α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο νο σερ〈 συβστιτυδα πορ mοτιϖο δε ερρο δο χανδιδατο εm σευ νο 
πρεενχηιmεντο. 
10.7 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ 
10.7.1 Ρεσπειταδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα χολοχαο, σερο χορριγιδασ ασ προϖασ δισχυρσιϖασ δοσ χανδιδατοσ αοσ 
χαργοσ δε νϖελ συπεριορ απροϖαδοσ νασ προϖασ οβϕετιϖασ ε χλασσιφιχαδοσ χονφορmε Ανεξο Ι δεστε εδιταλ. 
10.7.1.1 Ο λιmιτε πρεϖιστο παρα α χορρεο δα προϖα δισχυρσιϖα ε παρα α αϖαλιαο δε ττυλοσ εσταβελεχιδο νο 
Ανεξο Ι δεστε εδιταλ νο σε απλιχα αοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm σε δεχλαραδο χοm δεφιχινχια, δε αχορδο χοm 
ο δισποστο νο Ενυνχιαδο Αδmινιστρατιϖο ν≡ 12 δο ΧΝϑ, νεm αοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm σε δεχλαραδο νεγροσ. 
10.7.1.2 Νο ηαϖενδο χανδιδατοσ θυε τενηαm σε δεχλαραδο πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου χανδιδατοσ νεγροσ 
απροϖαδοσ νασ προϖασ οβϕετιϖασ, σερο χορριγιδασ ασ προϖασ δισχυρσιϖασ δοσ δεmαισ χανδιδατοσ δα λισταγεm 
γεραλ δε απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ νασ προϖασ οβϕετιϖασ, ατ ο λιmιτε τοταλ εσταβελεχιδο νο Ανεξο Ι δεστε εδιταλ, 
ρεσπειταδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα χολοχαο. 
10.7.2 Ο χανδιδατο χυϕα προϖα δισχυρσιϖα νο φορ χορριγιδα να φορmα δο συβιτεm 10.7.1 δεστε εδιταλ εσταρ〈 
αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο ε νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο χονχυρσο. 
10.7.3 Α προϖα δισχυρσιϖα αϖαλιαρ〈 ο χοντεδο (χονηεχιmεντο δο τεmα) α χαπαχιδαδε δε εξπρεσσο να 
mοδαλιδαδε εσχριτα ε ο υσο δασ νορmασ δο ρεγιστρο φορmαλ χυλτο δα Λνγυα Πορτυγυεσα. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 
προδυζιρ, χονφορmε ο χοmανδο φορmυλαδο πελα βανχα εξαmιναδορα, τεξτο δισσερτατιϖο, πριmανδο πελα 
χοερνχια ε πελα χοεσο. 
10.7.3.1 Α προϖα δισχυρσιϖα δε χαδα χανδιδατο σερ〈 συβmετιδα α δυασ αϖαλια⌡εσ: υmα αϖαλιαο δε χοντεδο 
ε υmα αϖαλιαο δο δοmνιο δα mοδαλιδαδε εσχριτα δα Λνγυα Πορτυγυεσα. 
10.7.4 Α προϖα δισχυρσιϖα σερ〈 χορριγιδα χονφορmε οσ χριτριοσ α σεγυιρ. 
α) α απρεσενταο ε α εστρυτυρα τεξτυαισ ε ο δεσενϖολϖιmεντο δο τεmα τοταλιζαρο α νοτα ρελατιϖα αο δοmνιο 
δο χοντεδο (ΝΧ), χυϕα ποντυαο m〈ξιmα σερ〈 λιmιταδα αο ϖαλορ δε 30,00 ποντοσ; 
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β) α αϖαλιαο δο δοmνιο δα mοδαλιδαδε εσχριτα τοταλιζαρ〈 ο νmερο δε ερροσ (ΝΕ) δο χανδιδατο, 
χονσιδερανδο−σε ασπεχτοσ δε νατυρεζα γραmατιχαλ, ταισ χοmο: γραφια, mορφοσσινταξε ε προπριεδαδε ϖοχαβυλαρ; 
χ) σερ〈 δεσχονσιδεραδο, παρα εφειτο δε αϖαλιαο, θυαλθυερ φραγmεντο δε τεξτο θυε φορ εσχριτο φορα δο λοχαλ 
απροπριαδο ου θυε υλτραπασσαρ ο νmερο m〈ξιmο δε λινηασ εσταβελεχιδο νο συβιτεm 10.1 δεστε εδιταλ; 
δ) σερ〈 χαλχυλαδα, εντο, παρα χαδα χανδιδατο, α νοτα να προϖα δισχυρσιϖα (ΝΠD), πελα φ⌠ρmυλα ΝΠD = ΝΧ − ΝΕ 

 ΤΛ, εm θυε ΤΛ χορρεσπονδε αο νmερο δε λινηασ εφετιϖαmεντε εσχριτασ πελο χανδιδατο; 
ε) σε ΝΠD < 0, εντο σε χονσιδεραρ〈 ΝΠD = 0. 
10.7.4.1 Σερ〈 απεναδο ο τεξτο δισσερτατιϖο θυε δεσοβεδεχερ ◊ εξτενσο mνιmα δε λινηασ, δεδυζινδο−σε, δα 
ποντυαο ατριβυδα, 0,25 ποντο δε χαδα λινηα θυε φαλταρ παρα ατινγιρ ο mνιmο εξιγιδο. 
10.7.5 Νοσ χασοσ δε φυγα αο τεmα, ου δε νο ηαϖερ τεξτο, ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 νοτα να προϖα δισχυρσιϖα ιγυαλ 
α ζερο. 
10.7.6 Σερ〈 ρεπροϖαδο να προϖα δισχυρσιϖα ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ ΝΠD < 15,00 ποντοσ. 
10.7.6.1 Ο χανδιδατο θυε σε ενθυαδραρ νο συβιτεm 10.7.6 δεστε εδιταλ νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο 
χονχυρσο. 
10.7.7 Σερ〈 ανυλαδα α προϖα δισχυρσιϖα δο χανδιδατο θυε νο δεϖολϖερ συα φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο. 
10.7.8 Ο χανδιδατο θυε σε ενθυαδραρ νο συβιτεm 10.7.7 δεστε εδιταλ νο τερ〈 χλασσιφιχαο αλγυmα νο 
χονχυρσο. 
10.8 DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΧΟΝΤΡΑ Ο ΠΑDΡ℘Ο ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡ DΕ ΡΕΣΠΟΣΤΑ Ε ΧΟΝΤΡΑ Ο ΡΕΣΥΛΤΑDΟ ΠΡΟςΙΣΡΙΟ 
ΝΑ ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ 
10.8.1 Ο παδρο πρελιmιναρ δε ρεσποστα δα προϖα δισχυρσιϖα σερ〈 διϖυλγαδο να ιντερνετ, νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, α παρτιρ δασ 19 ηορασ δα δατα προϖ〈ϖελ 
δε 21 δε ϕανειρο δε 2020 (ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ). 
10.8.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσοσ χοντρα ο παδρο πρελιmιναρ δε ρεσποστα δα προϖα δισχυρσιϖα 
δισπορ〈 δο περοδο δασ 9 ηορασ δο δια 22 δε ϕανειρο δε 2020 ◊σ 18 ηορασ δο δια 23 δε ϕανειρο δε 2020 (ηορ〈ριο 
οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ) παρα φαζ−λο, α χονταρ δο δια συβσεθυεντε αο δα διϖυλγαο δο παδρο, πορ mειο δο 
Σιστεmα Ελετρνιχο δε Ιντερποσιο δε Ρεχυρσο, δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, ε σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ αλι χοντιδασ.  
10.8.3 Σε ηουϖερ αλτεραο, πορ φορα δε ιmπυγναο, δο παδρο πρελιmιναρ δε ρεσποστα δα προϖα δισχυρσιϖα, 
εσσα αλτεραο ϖαλερ〈 παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 
10.8.4 Απ⌠σ ο ϕυλγαmεντο δοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ χοντρα ο παδρο πρελιmιναρ δε ρεσποστα δα προϖα 
δισχυρσιϖα, σερ〈 δεφινιδο ο παδρο δεφινιτιϖο ε διϖυλγαδο ο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο να προϖα δισχυρσιϖα.  
10.8.5 Νο ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο να προϖα δισχυρσιϖα,  ϖεδαδο αο χανδιδατο νοϖαmεντε 
ιmπυγναρ εm τεσε ο παδρο δε ρεσποστα, εστανδο λιmιταδο ◊ χορρεο δε συα ρεσποστα δε αχορδο χοm ο παδρο 
δεφινιτιϖο. 
11 DΑ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ  
11.1 Ρεσπειταδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα χολοχαο, σερο χονϖοχαδοσ παρα α αϖαλιαο δε ττυλοσ οσ χανδιδατοσ 
αοσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ απροϖαδοσ να προϖα δισχυρσιϖα, IﾗﾐゲｷSWヴ;ﾐSﾗどゲWà;àゲﾗﾏ;àS;àﾐﾗデ;àaｷﾐ;ﾉàﾐ;ゲàヮヴﾗ┗;ゲà
ﾗHﾃWデｷ┗;ゲàWàS;àﾐﾗデ;àaｷﾐ;ﾉàﾐ;àヮヴﾗ┗;àSｷゲI┌ヴゲｷ┗;が παρα φινσ δε προσσεγυιmεντο νο χερταmε. 
11.1.1 Οσ χανδιδατοσ νο χονϖοχαδοσ παρα α αϖαλιαο δε ττυλοσ σερο ελιmιναδοσ ε νο τερο χλασσιφιχαο 
αλγυmα νο χονχυρσο. 
11.2 Α αϖαλιαο δε ττυλοσ ϖαλερ〈 5,00 ποντοσ, αινδα θυε α σοmα δοσ ϖαλορεσ δοσ ττυλοσ απρεσενταδοσ σεϕα 
συπεριορ α εσσε ϖαλορ, νοσ τερmοσ δο αρτ. 12 δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 5.810/1994. 
11.3 Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ ττυλοσ αβαιξο ρελαχιοναδοσ, εξπεδιδοσ ατ α δατα δο ενϖιο, οβσερϖαδοσ οσ 
λιmιτεσ δε ποντοσ δο θυαδρο α σεγυιρ. 
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ΘΥΑDΡΟ DΕ ΑΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ ΠΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑ Α ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 

ΑΛ⊆ΝΕΑ Τ⊆ΤΥΛΟ 
ςΑΛΟΡ DΕ 

ΧΑDΑ Τ⊆ΤΥΛΟ 
ςΑΛΟΡ ΜℑΞΙΜΟ 

DΟΣ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 

Α 

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

2,20 2,20 

Β 

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

1,20 1,20 

Χ 

Χερτιφιχαδο δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε 
εσπεχιαλιζαο, χοm χαργα−ηορ〈ρια mνιmα δε 360 η/α να 
εσπεχιαλιδαδε δο χαργο α θυε χονχορρε. Ταmβm σερ〈 αχειτα 
α δεχλαραο δε χονχλυσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε 
εσπεχιαλιζαο, δεσδε θυε αχοmπανηαδα δε ηιστ⌠ριχο 
εσχολαρ. 
 
Οσ χανδιδατοσ αοσ χαργοσ θυε ποσσυαm ρεθυισιτο αλτερνατιϖο, 
ου σεϕα, γραδυαο εσπεχφιχα να 〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε α θυε 
χονχορρε ΟΥ γραδυαο αχρεσχιδα δε χερτιφιχαδο δε π⌠σ−
γραδυαο, δεϖερο οβσερϖαρ ο συβιτεm 11.11.2.1.1 δεστε 
εδιταλ. 

0,50 1,00 

D 
Απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο να Αδmινιστραο Πβλιχα 
ου να ινιχιατιϖα πριϖαδα, παρα εmπρεγοσ/χαργοσ να 
εσπεχιαλιδαδε δο χαργο α θυε χονχορρε. 

0,20 0,60 

ΤΟΤΑΛ ΜℑΞΙΜΟ DΕ ΠΟΝΤΟΣ 5,00 

11.4 Ρεχεβερ〈 νοτα ζερο ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ α ιmαγεm δοσ ττυλοσ να φορmα, νο πραζο ε νο ηορ〈ριο 
εστιπυλαδοσ νο εδιταλ δε χονϖοχαο παρα α αϖαλιαο δε ττυλοσ. 
11.5 Νο σερο αχειτοσ ττυλοσ ενχαmινηαδοσ ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια χορρειο ελετρνιχο ε(ου) ϖια ρεθυεριmεντο 
αδmινιστρατιϖο. 
11.6 Νο mοmεντο δε ενϖιο δασ ιmαγενσ δοσ ττυλοσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, πορ mειο δο 
ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, ιmαγεm δε χαδα ττυλο. 
11.7 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ, βεm χοmο οσ εmιτιδοσ πορ ουτρα φορmα νο πρεϖιστα νεστε 
εδιταλ. 
11.8 Ο ενϖιο δα δοχυmενταο χονσταντε δο συβιτεm 11.6 δεστε εδιταλ  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο 
χανδιδατο. Ο Χεβρασπε νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ θυαλθυερ τιπο δε προβλεmα θυε ιmπεα α χηεγαδα δεσσα 
δοχυmενταο α σευ δεστινο, σεϕα δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, σεϕα δεχορρεντε δε φαληασ δε 
χοmυνιχαο, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm ο ενϖιο. Εσσεσ δοχυmεντοσ, θυε ϖαλερο 
σοmεντε παρα εσσε προχεσσο, νο σερο δεϖολϖιδοσ νεm δελε σερο φορνεχιδασ χ⌠πιασ. 
11.9 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ αοσ σευσ χυιδαδοσ α δοχυmενταο χονσταντε δο συβιτεm 11.6 δεστε εδιταλ.  
11.9.1 Χασο σεϕα σολιχιταδο πελο Χεβρασπε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ α ρεφεριδα δοχυmενταο πορ mειο δε 
χαρτα ρεγιστραδα, παρα α χονφιρmαο δα ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ.  
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11.10 Α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ενϖιο δα ιmαγεm δοσ ττυλοσ σερ〈 δε ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ποδενδο εστε ρεσπονδερ, α θυαλθυερ mοmεντο, νο χασο δε σερεm πρεσταδασ 
ινφορmα⌡εσ ινϖερδιχασ ου υτιλιζαδοσ δοχυmεντοσ φαλσοσ, πορ χριmε χοντρα α φ πβλιχα, ο θυε αχαρρετα συα 
ελιmιναο δο χονχυρσο. Απλιχα−σε, αινδα, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 10 δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 
83.936/1979. 
11.10.1 Σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ο ενϖιο δασ ιmαγενσ δοσ ττυλοσ νο περοδο ε να φορmα 
πρεϖιστοσ νεστε εδιταλ ε νο εδιταλ δε χονϖοχαο παρα εσσα φασε. 
11.11 DΟΣ DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ ΝΕΧΕΣΣℑΡΙΟΣ ℵ ΧΟΜΠΡΟςΑ∩℘Ο DΟΣ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 
11.11.1 Παρα α χοmπροϖαο δα χονχλυσο δο χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε δουτοραδο ου δε mεστραδο, 
σερ〈 αχειτα α ιmαγεm δο διπλοmα, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, εξπεδιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 
Ταmβm σερ〈 αχειτα ιmαγεm δε χερτιφιχαδο/δεχλαραο δε χονχλυσο δε χυρσο δε δουτοραδο ου mεστραδο, 
εξπεδιδο πορ ινστιτυιο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ, δεσδε θυε αχοmπανηαδο δα ιmαγεm δο ηιστ⌠ριχο εσχολαρ δο 
χανδιδατο, νο θυαλ χονστε ο νmερο δε χρδιτοσ οβτιδοσ, ασ 〈ρεασ εm θυε φοι απροϖαδο ε ασ ρεσπεχτιϖασ 
mεν⌡εσ, ο ρεσυλταδο δοσ εξαmεσ ε δο ϕυλγαmεντο δα τεσε ου δα δισσερταο. Χασο ο ηιστ⌠ριχο ατεστε α 
εξιστνχια δε αλγυmα πενδνχια ου φαλτα δε ρεθυισιτο δε χονχλυσο δο χυρσο, ο χερτιφιχαδο/δεχλαραο νο 
σερ〈 αχειτο. 
11.11.1.1 Παρα χυρσο δε δουτοραδο ου δε mεστραδο χονχλυδο νο εξτεριορ, σερ〈 αχειτα απενασ α ιmαγεm δο 
διπλοmα, δεσδε θυε ρεϖαλιδαδο πορ ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ νο Βρασιλ ε τραδυζιδο παρα α Λνγυα 
Πορτυγυεσα πορ τραδυτορ ϕυραmενταδο, νοσ τερmοσ δο συβιτεm 11.11.4 δεστε εδιταλ. 
11.11.1.2 Ουτροσ χοmπροϖαντεσ δε χονχλυσο δε χυρσο ου δισχιπλινα νο σερο αχειτοσ χοmο οσ ττυλοσ 
ρεφερεντεσ αο mεστραδο ε αο δουτοραδο. 
11.11.2 Παρα χοmπροϖαο δα χονχλυσο δο χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε εσπεχιαλιζαο, σερ〈 αχειτα 
ιmαγεm δε χερτιφιχαδο ατεστανδο θυε ο χυρσο ατενδε ◊σ νορmασ δα Λει Φεδεραλ 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 ιmαγεm δε 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 ε α χοmπροϖαο 
δα απρεσενταο ε απροϖαο δα mονογραφια, ατεστανδο θυε ο χυρσο ατενδε ◊σ νορmασ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 
9.394/1996, δο ΧΝΕ ου εστ〈 δε αχορδο χοm ασ νορmασ δο εξτιντο ΧΦΕ. 
11.11.2.1 Χασο ο χερτιφιχαδο νο ατεστε θυε ο χυρσο ατενδε ◊σ νορmασ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 9.394/1996 δο ΧΝΕ 
ου εστ〈 δε αχορδο χοm ασ νορmασ δο εξτιντο ΧΦΕ, δεϖερ〈 σερ ανεξαδα υmα ιmαγεm δα δεχλαραο δο 
ρεσπονσ〈ϖελ πελα οργανιζαο ε ρεαλιζαο δο χυρσο ατεστανδο θυε εστε ατενδευ α υmα δασ νορmασ 
εστιπυλαδασ νο συβιτεm 11.11.2 δεστε εδιταλ. 
11.11.2.1.1 Παρα οσ χαργοσ θυε ποσσυαm ρεθυισιτο αλτερνατιϖο, ου σεϕα, γραδυαο εσπεχφιχα να 〈ρεα α θυε 
χονχορρε ΟΥ γραδυαο αχρεσχιδα δε χερτιφιχαδο δε π⌠σ−γραδυαο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντρεγαρ ο διπλοmα 
δε γραδυαο χονφορmε ο ρεθυισιτο δα 〈ρεα α θυε χονχορρε ε υm χερτιφιχαδο δε π⌠σ−γραδυαο στριχτο σενσυ 
να 〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε α θυε χονχορρε. Ο χανδιδατο θυε νο εντρεγαρ διπλοmα δε γραδυαο χονφορmε ο 
ρεθυισιτο δα 〈ρεα α θυε χονχορρε, δεϖερ〈 εντρεγαρ δοισ χερτιφιχαδοσ δε π⌠σ−γραδυαο στριχτο σενσυ να 
〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε α θυε χονχορρε. 
11.11.3 Παρα ρεχεβερ ποντυαο ρελατιϖα ◊ απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο δεσχριτα να αλνεα D δο συβιτεm 
11.3 δεστε εδιταλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ατενδερ α υmα δασ σεγυιντεσ οπ⌡εσ: 
11.11.3.1 Χοmπροϖαρ α απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο πορ mειο δε ενϖιο δα ιmαγεm δε χερτιδο εξπεδιδα 
πορ σετορ δε πεσσοαλ δο ⌠ργο, ου α ιmαγεm δο χερτιφιχαδο δο ⌠ργο εξεχυτορ δο χερταmε, εm θυε χονστεm 
ασ σεγυιντεσ ινφορmα⌡εσ: 
α) χαργο/εmπρεγο χονχορριδο; 
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β) ρεθυισιτο δο χαργο/εmπρεγο, εσπεχιαλmεντε α εσχολαριδαδε; 
χ) απροϖαο ε(ου) χλασσιφιχαο. 
11.11.3.2 Παρα χοmπροϖαρ α απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο, ο χανδιδατο ποδερ〈, αινδα, ενϖιαρ ιmαγεm δα 
χ⌠πια ιmπρεσσα δο Dι〈ριο Οφιχιαλ, αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο, χοm α πυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ δο χονχυρσο, 
εm θυε χονστε ο χαργο ου εmπρεγο πβλιχο, ο ρεθυισιτο δο χαργο ου εmπρεγο πβλιχο, α εσχολαριδαδε εξιγιδα 
ε α απροϖαο ε(ου) α χλασσιφιχαο, χοm ιδεντιφιχαο χλαρα δο χανδιδατο. 
11.11.3.3 Νο σερ〈 χονσιδεραδο χονχυρσο πβλιχο α σελεο χονστιτυδα απενασ δε προϖα δε ττυλοσ ε(ου) δε 
αν〈λισε δε χυρρχυλοσ ε(ου) δε προϖασ πρ〈τιχασ ε(ου) τεστεσ πσιχοτχνιχοσ ε(ου) εντρεϖιστασ. 
11.11.4 Τοδο δοχυmεντο εξπεδιδο εm λνγυα εστρανγειρα σοmεντε σερ〈 χονσιδεραδο σε τραδυζιδο παρα α 
Λνγυα Πορτυγυεσα πορ τραδυτορ ϕυραmενταδο. 
11.11.5 Χαδα ττυλο σερ〈 χονσιδεραδο υmα νιχα ϖεζ. 
11.11.6 Οσ ποντοσ θυε εξχεδερεm ο ϖαλορ m〈ξιmο εm χαδα αλνεα δο Θυαδρο δε Ατριβυιο δε Ποντοσ παρα α 
Αϖαλιαο δε Ττυλοσ, βεm χοmο οσ θυε εξχεδερεm ο λιmιτε δε ποντοσ εστιπυλαδοσ νο συβιτεm 11.2 δεστε 
εδιταλ σερο δεσχονσιδεραδοσ. 
11.11.7 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο να αϖαλιαο δε ττυλοσ 
δεϖερ〈 οβσερϖαρ οσ προχεδιmεντοσ δισχιπλιναδοσ νο ρεσπεχτιϖο εδιταλ δε ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο ε νο ποδερ〈 
χοmπλεmενταρ α δοχυmενταο ενϖιαδα νεσσα οχασιο. 
12 DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ Ε DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΦΙΝΑΛ ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ 
12.1 Α νοτα φιναλ νο χονχυρσο (ΝΦΧ), παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ, σερ〈 χαλχυλαδα υτιλιζανδο−σε α φ⌠ρmυλα 
ΝΦΧ = 7 ⋅ ΝΦΠΟ + 3 ⋅ ΝΠD + 2 ⋅ ΝΦΑΤ / 59, εm θυε ΝΦΠΟ = νοτα φιναλ νασ προϖασ οβϕετιϖασ, ΝΦΠD = νοτα φιναλ 
να προϖα δισχυρσιϖα ε ΝΦΑΤ = νοτα φιναλ να αϖαλιαο δε ττυλοσ. 
12.2 Α νοτα φιναλ νο χονχυρσο, παρα οσ χαργοσ δε νϖελ mδιο, σερ〈 α νοτα φιναλ νασ προϖασ οβϕετιϖασ (ΝΦΠΟ). 
12.3 Απ⌠σ ο χ〈λχυλο δα νοτα φιναλ νο χονχυρσο ε α απλιχαο δοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε χονσταντεσ δο ιτεm 13 
δεστε εδιταλ, οσ χανδιδατοσ σερο λισταδοσ εm σεισ λιστασ: 
α) α πριmειρα χοm τοδοσ οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, εm ορδεm δε χλασσιφιχαο γεραλ πορ 
χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε, ινχλυινδο−σε οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ, απ⌠σ α αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ, 
πεσσοασ χοm δεφιχινχια, βεm χοmο οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ νεγροσ νο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο δα 
χονδιο δεχλαραδα παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ; 
β) α σεγυνδα σοmεντε χοm οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ, απ⌠σ α αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ, πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια, εm ορδεm δε χλασσιφιχαο πορ χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε; 
χ) α τερχειρα σοmεντε χοm οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ νεγροσ νο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο δα χονδιο 
δεχλαραδα παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ, εm ορδεm δε χλασσιφιχαο πορ 
χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε; 
δ) α θυαρτα χοm τοδοσ οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, εm ορδεm δε χλασσιφιχαο πορ 
χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια, ινχλυινδο−σε οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ, απ⌠σ α αϖαλιαο 
βιοπσιχοσσοχιαλ, πεσσοασ χοm δεφιχινχια, βεm χοmο οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ νεγροσ νο προχεδιmεντο δε 
ϖεριφιχαο δα χονδιο δεχλαραδα παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ; 
ε) α θυιντα σοmεντε χοm οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ, απ⌠σ α αϖαλιαο βιοπσιχοσσοχιαλ, πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια, εm ορδεm δε χλασσιφιχαο πορ χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια; 
φ) α σεξτα σοmεντε χοm οσ χανδιδατοσ χονσιδεραδοσ νεγροσ νο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο δα χονδιο 
δεχλαραδα παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ, εm ορδεm δε χλασσιφιχαο πορ 
χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια. 
12.4 Σερ〈 εξχλυδο δο χερταmε ο χανδιδατο θυε, αο σερ νοmεαδο πελα χλασσιφιχαο θυε οπτου νο ατο δε 
ινσχριο, νο τοmαρ ποσσε νο πραζο λεγαλ. 
13 DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ 
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13.1 Εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ νο χονχυρσο, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε, να σεγυιντε ορδεm: 
α) τιϖερ ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νεστε χονχυρσο, χονφορmε ο αρτ. 27, 
παρ〈γραφο νιχο, δα Λει Φεδεραλ ν≡ 10.741, δε 1≡ δε ουτυβρο δε 2003, ε συασ αλτερα⌡εσ (Εστατυτο δο Ιδοσο); 
β) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα δισχυρσιϖα, σε ηουϖερ;  
χ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα νο σοmατ⌠ριο δασ προϖασ οβϕετιϖασ; 
δ) οβτιϖερ α mαιορ νοτα να προϖα δε ττυλοσ, σε ηουϖερ; 
ε) τιϖερ mαιορ ιδαδε; 
φ) τιϖερ εξερχιδο α φυνο δε ϕυραδο (χονφορmε ο αρτ. 440 δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ).  
13.1.1 OゲàI;ﾐSｷS;デﾗゲà;àケ┌WàゲWàヴWaWヴWà;à;ﾉｹﾐW;àさφざàSﾗàゲ┌HｷデWﾏàヱ3.1 δεστε εδιταλ σερο χονϖοχαδοσ, αντεσ δο 
ρεσυλταδο φιναλ δο χονχυρσο, παρα α εντρεγα δα δοχυmενταο θυε χοmπροϖαρ〈 ο εξερχχιο δα φυνο δε 
ϕυραδο.  
13.1.1.1 Παρα φινσ δε χοmπροϖαο δα φυνο χιταδα νο συβιτεm 13.1.1 δεστε εδιταλ, σερο αχειτασ χερτιδ⌡εσ, 
δεχλαρα⌡εσ, ατεσταδοσ ου ουτροσ δοχυmεντοσ πβλιχοσ (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) εmιτιδοσ 
πελοσ Τριβυναισ δε ϑυστια Εσταδυαισ ε Ρεγιοναισ Φεδεραισ δο Πασ, ρελατιϖοσ αο εξερχχιο δα φυνο δε ϕυραδο, 
νοσ τερmοσ δο αρτ. 440 δο ΧΠΠ, α παρτιρ δε 10 δε αγοστο δε 2008, δατα δα εντραδα εm ϖιγορ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 
11.689/2008. 
14 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 
14.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α αχειταο δασ νορmασ παρα ο χονχυρσο πβλιχο χοντιδασ νοσ 
χοmυνιχαδοσ, νεστε εδιταλ ε εm ουτροσ α σερεm πυβλιχαδοσ. 
14.2 Τοδοσ οσ χανδιδατοσ χονχορρερο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ, εξχετυαδοσ οσ χασοσ εσπεχφιχοσ πρεϖιστοσ 
να λεγισλαο ϖιγεντε παρα ο ατενδιmεντο εσπεχιαλιζαδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
14.3 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο δε τοδοσ οσ ατοσ, εδιταισ ε 
χοmυνιχαδοσ ρεφερεντεσ α εστε χονχυρσο πβλιχο πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο δε ϑυστια Ελετρνιχο δο Εσταδο δο Παρ〈 
ε(ου) διϖυλγαδοσ να ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο 
ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ. 
14.3.1 Ασ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δε νοτασ ε χλασσιφιχα⌡εσ ποδερο σερ αχεσσαδασ πορ mειο δοσ εδιταισ δε 
ρεσυλταδοσ. Νο σερο φορνεχιδασ ινφορmα⌡εσ θυε ϕ〈 χονστεm δοσ εδιταισ ου φορα δοσ πραζοσ πρεϖιστοσ νεσσεσ 
εδιταισ. 
14.4 Ο χανδιδατο ποδερ〈 οβτερ ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χονχυρσο πβλιχο να Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο 
Χανδιδατο δο Χεβρασπε, λοχαλιζαδα να Υνιϖερσιδαδε δε Βρασλια (ΥνΒ) に Χαmπυσ Υνιϖερσιτ〈ριο Dαρχψ Ριβειρο, 
Σεδε δο Χεβρασπε に Ασα Νορτε, Βρασλια/DΦ, πορ mειο δο τελεφονε (61) 3448−0100, ου ϖια ιντερνετ, νο ενδερεο 
ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χεβρασπε.οργ.βρ/χονχυρσοσ/τϕ_πα_19_σερϖιδορ, ρεσσαλϖαδο ο δισποστο νο συβιτεm 14.6 
δεστε εδιταλ, ε πορ mειο δο ενδερεο ελετρνιχο σαχ≅χεβρασπε.οργ.βρ. 
14.5 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ρελαταρ αο Χεβρασπε φατοσ οχορριδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δο χονχυρσο δεϖερ〈 
φαζ−λο ϕυντο ◊ Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο Χεβρασπε, ποστανδο χορρεσπονδνχια παρα α Χαιξα 
Ποσταλ 4488, ΧΕΠ 70842−970, Βρασλια/DΦ, ου ενϖιανδο ε−mαιλ παρα ο ενδερεο ελετρνιχο 
σαχ≅χεβρασπε.οργ.βρ. 
14.6 Νο σερο δαδασ πορ τελεφονε ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δε δατασ, λοχαισ ε ηορ〈ριοσ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ριγοροσαmεντε οσ εδιταισ ε οσ χοmυνιχαδοσ α σερεm διϖυλγαδοσ να φορmα δο 
συβιτεm 14.3 δεστε εδιταλ. 
14.6.1 Νο σερο φορνεχιδοσ α τερχειροσ ινφορmα⌡εσ ε δοχυmεντοσ πεσσοαισ δε χανδιδατοσ, εm ατενο αο 
δισποστο νο αρτ. 31 δα Λει Φεδεραλ ν≡ 12.527, δε 18 δε νοϖεmβρο δε 2011. 
14.7 Ο χανδιδατο ποδερ〈 προτοχολαρ ρεθυεριmεντο ρελατιϖο αο χονχυρσο, πορ mειο δε χορρεσπονδνχια ου ε−

mαιλ ινστρυδο χοm χ⌠πια δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε δο ΧΠΦ. Ο ρεθυεριmεντο ποδερ〈 σερ φειτο 
πεσσοαλmεντε mεδιαντε πρεενχηιmεντο δε φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο, ◊ δισποσιο δο χανδιδατο να Χεντραλ δε 
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Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο Χεβρασπε, νο ηορ〈ριο δασ 8 ηορασ ◊σ 18 ηορασ, ινιντερρυπταmεντε, εξχετο 
σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε φεριαδοσ, οβσερϖαδο ο συβιτεm 14.5 δεστε εδιταλ. 
14.8 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ χορριγιρ ο νοmε φορνεχιδο δυραντε ο προχεσσο δε ινσχριο δεϖερ〈 εντρεγαρ 
ρεθυεριmεντο δε σολιχιταο δε αλτεραο δε δαδοσ χαδαστραισ δασ 8 ηορασ ◊σ 18 ηορασ (εξχετο σ〈βαδοσ, 
δοmινγοσ ε φεριαδοσ), πεσσοαλmεντε ου πορ τερχειρο, να Χεντραλ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο Χεβρασπε, 
λοχαλιζαδα να Υνιϖερσιδαδε δε Βρασλια (ΥνΒ) に Χαmπυσ Υνιϖερσιτ〈ριο Dαρχψ Ριβειρο, Σεδε δο Χεβρασπε に Ασα 
Νορτε, Βρασλια/DΦ, ου ενϖι〈−λο, ϖια ΣΕDΕΞ ου χαρτα ρεγιστραδα χοm αϖισο δε ρεχεβιmεντο, παρα α Χεντραλ δε 
Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο Χεβρασπε に Τϑ/ΠΑ Σερϖιδορ に 2019 (Σολιχιταο δε αλτεραο δε δαδοσ 
χαδαστραισ) に Χαιξα Ποσταλ 4488, ΧΕΠ 70842−970, Βρασλια/DΦ, ου ϖια ε−mαιλ, παρα ο ενδερεο ελετρνιχο 
σαχ≅χεβρασπε.οργ.βρ, αχοmπανηαδο δε χ⌠πια δοσ δοχυmεντοσ θυε χοντενηαm οσ δαδοσ χορρετοσ ε χ⌠πια δα 
σεντενα ηοmολογατ⌠ρια δε ρετιφιχαο δο ρεγιστρο χιϖιλ. 
14.9 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ χοm αντεχεδνχια 
mνιmα δε υmα ηορα δο ηορ〈ριο φιξαδο παρα σευ ινχιο, mυνιδο σοmεντε δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα 
πρετα, φαβριχαδα εm mατεριαλ τρανσπαρεντε, δο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο 
δα ταξα δε ινσχριο ε δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ. Νο σερ〈 περmιτιδο ο υσο δε λ〈πισ, 
λαπισειρα/γραφιτε, mαρχα−τεξτο ε(ου) βορραχηα δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
14.10 Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ Μιλιταρεσ, πελασ 
Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα, πελοσ Ινστιτυτοσ δε Ιδεντιφιχαο ε πελοσ Χορποσ δε Βοmβειροσ Μιλιταρεσ; 
χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ ⌠ργοσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ (ορδενσ, χονσεληοσ ετχ.); πασσαπορτε 
βρασιλειρο; χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα; χαρτειρασ φυνχιοναισ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, 
ϖαληαm χοmο ιδεντιδαδε; χαρτειρασ δε τραβαληο; χαρτειρασ δε ιδεντιδαδε δο τραβαληαδορ; χαρτειρασ ναχιοναισ 
δε ηαβιλιταο εm παπελ (σοmεντε ο mοδελο χοm φοτο). 
14.10.1 Νο σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χερτιδ⌡εσ δε νασχιmεντο; ΧΠΦ; ττυλοσ ελειτοραισ; 
χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο διγιταλ (mοδελο ελετρνιχο); χαρτειρασ δε εστυδαντε; χαρτειρασ φυνχιοναισ σεm 
ϖαλορ δε ιδεντιδαδε ου δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε(ου) δανιφιχαδοσ. 
14.10.2 Νο σερ〈 αχειτα χ⌠πια δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, αινδα θυε αυτεντιχαδα, νεm προτοχολο δο 
δοχυmεντο ε νεm χαρτειρα δε ιδεντιδαδε ϖενχιδα. 
14.11 Ο χανδιδατο θυε, πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δασ προϖασ οβϕετιϖασ, δα προϖα δισχυρσιϖα, δα αϖαλιαο 
βιοπσιχοσσοχιαλ ε δο προχεδιmεντο δε ϖεριφιχαο δα χονδιο δεχλαραδα παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ 
αοσ χανδιδατοσ νεγροσ, νο απρεσενταρ ο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, να φορmα δεφινιδα νο συβιτεm 
14.10 δεστε εδιταλ, νο ποδερ〈 ρεαλιζ〈−λασ ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο. 
14.12 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δοχυmεντο δε 
ιδεντιδαδε οριγιναλ, πορ mοτιϖο δε περδα, ρουβο ου φυρτο, δεϖερ〈 εντρεγαρ ◊ εθυιπε δε απλιχαο δοχυmεντο 
(οριγιναλ ου χ⌠πια σιmπλεσ) θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ εξπεδιδο, νο m〈ξιmο, 90 
διασ αντεριορεσ ◊ δατα δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, οχασιο εm θυε σερ〈 συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, θυε 
χοmπρεενδε χολετα δε δαδοσ ε δε ασσινατυρασ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. Ο δοχυmεντο δε ρεγιστρο δα οχορρνχια 
σερ〈 ρετιδο πελα εθυιπε δε απλιχαο. 
14.12.1 Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, αο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο 
απρεσεντε δϖιδασ ρελατιϖασ ◊ φισιονοmια ου ◊ ασσινατυρα δο πορταδορ. 
14.12.2 Παρα α σεγυρανα δοσ χανδιδατοσ ε α γαραντια δα λισυρα δο χερταmε, ο Χεβρασπε ποδερ〈 προχεδερ ◊ 
χολετα δε δαδο βιοmτριχο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ.  
14.13 Νο σερο απλιχαδασ προϖασ εm λοχαλ, δατα ου ηορ〈ριο διφερεντεσ δοσ πρεδετερmιναδοσ εm εδιταλ ου εm 
χοmυνιχαδο. 
14.14 Νο σερ〈 αδmιτιδο ινγρεσσο δε χανδιδατο νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ απ⌠σ ο ηορ〈ριο φιξαδο παρα 
σευ ινχιο. 
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14.15 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 περmανεχερ οβριγατοριαmεντε νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ πορ, νο mνιmο, 
υmα ηορα απ⌠σ ο ινχιο δασ προϖασ. 
14.15.1 Α ινοβσερϖνχια δο συβιτεm 14.15 δεστε εδιταλ αχαρρεταρ〈 α νο χορρεο δασ προϖασ ε, 
χονσεθυεντεmεντε, α ελιmιναο δο χανδιδατο δο χονχυρσο πβλιχο. 
14.16 Ο Χεβρασπε mαντερ〈 υm mαρχαδορ δε τεmπο εm χαδα σαλα δε προϖασ παρα φινσ δε αχοmπανηαmεντο 
πελοσ χανδιδατοσ. 
14.17 Ο χανδιδατο θυε σε ρετιραρ δο αmβιεντε δε προϖασ νο ποδερ〈 ρετορναρ εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα. 
14.18 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 ρετιραρ−σε δα σαλα δε προϖασ λεϖανδο ο χαδερνο δε προϖασ νο δεχυρσο δοσ 
λτιmοσ 15 mινυτοσ αντεριορεσ αο ηορ〈ριο δετερmιναδο παρα ο τρmινο δασ προϖασ. 
14.19 Νο ηαϖερ〈, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, προρρογαο δο τεmπο πρεϖιστο παρα α απλιχαο δασ προϖασ εm ραζο 
δο αφασταmεντο δε χανδιδατο δα σαλα δε προϖασ. 
14.20 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. Ο νο χοmπαρεχιmεντο αο λοχαλ δε 
ρεαλιζαο δασ προϖασ νοσ διασ ε ηορ〈ριοσ δετερmιναδοσ ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο αυτοm〈τιχα δο χανδιδατο δο 
χονχυρσο. 
14.21 Νο σερο περmιτιδασ, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ ε α υτιλιζαο 
δε m〈θυινασ χαλχυλαδορασ ου σιmιλαρεσ, λιϖροσ, ανοτα⌡εσ, ργυασ δε χ〈λχυλο, ιmπρεσσοσ ου θυαλθυερ ουτρο 
mατεριαλ δε χονσυλτα, ινχλυσιϖε χ⌠διγοσ ε(ου) λεγισλαο. 
14.22 Σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ο χανδιδατο θυε, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, φορ συρπρεενδιδο 
πορτανδο: 
α) απαρεληοσ ελετρνιχοσ, ταισ χοmο m〈θυινασ χαλχυλαδορασ, αγενδασ ελετρνιχασ ου σιmιλαρεσ, τελεφονεσ 
χελυλαρεσ, σmαρτπηονεσ, ταβλετσ, ιΠοδ→, γραϖαδορεσ, πενδριϖε, mπ3 πλαψερ ου σιmιλαρ, θυαλθυερ ρεχεπτορ ου 
τρανσmισσορ δε δαδοσ ε mενσαγενσ, βιπε, νοτεβοοκ, παλmτοπ, Wαλκmαν→, m〈θυινα φοτογρ〈φιχα, χοντρολε δε 
αλαρmε δε χαρρο ετχ.;  
β) ρελ⌠γιο δε θυαλθυερ εσπχιε, ⌠χυλοσ εσχυροσ, προτετορ αυριχυλαρ, λ〈πισ, λαπισειρα/γραφιτε, mαρχα−τεξτο ε(ου) 
βορραχηα;  
χ) θυαισθυερ αχεσσ⌠ριοσ δε χηαπελαρια, ταισ χοmο χηαπυ, βον, γορρο ετχ.;  
δ) θυαλθυερ ρεχιπιεντε ου εmβαλαγεm, θυε νο σεϕα φαβριχαδο χοm mατεριαλ τρανσπαρεντε, ταισ χοmο γαρραφα 
δε 〈γυα, συχο, ρεφριγεραντε ε εmβαλαγεm δε αλιmεντοσ (βισχοιτοσ, βαρρασ δε χερεαισ, χηοχολατε, βαλασ ετχ.).  
14.22.1 Νο αmβιεντε δε προϖασ, ου σεϕα, νασ δεπενδνχιασ φσιχασ εm θυε σερο ρεαλιζαδασ ασ προϖασ, νο σερ〈 
περmιτιδο ο υσο πελο χανδιδατο δε θυαισθυερ οβϕετοσ ρελαχιοναδοσ νο συβιτεm 14.22 δεστε εδιταλ. 
14.22.1.1 Νο σερ〈 περmιτιδα α εντραδα δε χανδιδατοσ νο αmβιεντε δε προϖασ πορτανδο αρmασ, ◊ εξχεο δοσ 
χασοσ πρεϖιστοσ να Λει Φεδεραλ ν≡ 10.826/2003, ε συασ αλτερα⌡εσ. Ο χανδιδατο θυε εστιϖερ αρmαδο ε φορ 
αmπαραδο πελα χιταδα λει δεϖερ〈 σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ νο ατο δα ινσχριο, χονφορmε συβιτεm 7.4.9.5 
δεστε εδιταλ. 
14.22.2 Σοβ πενα δε σερ ελιmιναδο δο χονχυρσο, αντεσ δε εντραρ να σαλα δε προϖασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 
γυαρδαρ, εm εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ φορνεχιδα πελα εθυιπε δε απλιχαο, οβριγατοριαmεντε δεσλιγαδοσ, 
τελεφονε χελυλαρ ε θυαλθυερ ουτρο εθυιπαmεντο ελετρνιχο ρελαχιοναδο νο συβιτεm 14.22 δεστε εδιταλ. 
14.22.2.1 Dυραντε τοδα α περmαννχια δο χανδιδατο να σαλα δε προϖασ, ο σευ τελεφονε χελυλαρ, ασσιm χοmο 
θυαλθυερ εθυιπαmεντο ελετρνιχο, δεϖε περmανεχερ οβριγατοριαmεντε δεσλιγαδο ε αχονδιχιοναδο να 
εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ λαχραδα, χοm τοδοσ οσ απλιχατιϖοσ, φυν⌡εσ ε σιστεmασ δεσατιϖαδοσ ε δεσλιγαδοσ, 
ινχλυινδο αλαρmεσ. Ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο χασο ο σευ τελεφονε χελυλαρ ου θυαλθυερ 
εθυιπαmεντο ελετρνιχο εντρε εm φυνχιοναmεντο, mεσmο σεm α συα ιντερφερνχια διρετα, δυραντε α 
ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
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14.22.2.2 Α εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ δεϖιδαmεντε λαχραδα ε ιδεντιφιχαδα πελο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ mαντιδα 
εmβαιξο δα χαρτειρα ατ ο τρmινο δασ συασ προϖασ. Α εmβαλαγεm πορτα−οβϕετοσ σοmεντε ποδερ〈 σερ 
δεσλαχραδα φορα δο αmβιεντε δε προϖασ. 
14.22.3 Ο Χεβρασπε ρεχοmενδα θυε ο χανδιδατο νο λεϖε νενηυm δοσ οβϕετοσ χιταδοσ νο συβιτεm 14.22 δεστε 
εδιταλ νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
14.22.4 Ο Χεβρασπε νο φιχαρ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δε θυαισθυερ δοσ οβϕετοσ συπραχιταδοσ. 
14.22.5 Ο Χεβρασπε νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ περδασ ου εξτραϖιοσ δε οβϕετοσ ου δε εθυιπαmεντοσ 
ελετρνιχοσ οχορριδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ νεm πορ δανοσ α ελεσ χαυσαδοσ. 
14.23 Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο Χεβρασπε ποδερ〈 συβmετερ οσ χανδιδατοσ αο σιστεmα δε δετεχο 
δε mεταλ νασ σαλασ, χορρεδορεσ ε βανηειροσ, α φιm δε ιmπεδιρ α πρ〈τιχα δε φραυδε ε δε ϖεριφιχαρ σε ο χανδιδατο 
εστ〈 πορτανδο mατεριαλ νο περmιτιδο. 
14.24 Σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο, εm δεχορρνχια δα ανυλαο δε συασ προϖασ, ο 
χανδιδατο θυε δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ: 
α) φορ συρπρεενδιδο δανδο ου ρεχεβενδο αυξλιο παρα α εξεχυο δασ προϖασ; 
β) υτιλιζαρ−σε δε λιϖροσ, m〈θυινασ δε χαλχυλαρ ου εθυιπαmεντο σιmιλαρ, διχιον〈ριο, νοτασ ου ιmπρεσσοσ θυε νο 
φορεm εξπρεσσαmεντε περmιτιδοσ ου θυε σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο χανδιδατο; 
χ) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο απαρεληοσ ελετρνιχοσ ου ουτροσ οβϕετοσ, ταισ χοmο οσ λισταδοσ νο συβιτεm 14.22 
δεστε εδιταλ; 
δ) φαλταρ χοm ο δεϖιδο ρεσπειτο παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ προϖασ, χοm ασ 
αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ου χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ; 
ε) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ νο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου εm θυαλθυερ 
ουτρο mειο θυε νο οσ περmιτιδοσ; 
φ) νο εντρεγαρ ο mατεριαλ δασ προϖασ αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο παρα α συα ρεαλιζαο; 
γ) αφασταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, σεm ο αχοmπανηαmεντο δε φισχαλ; 
η) αυσενταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, πορτανδο α φοληα δε ρεσποστασ ου α φοληα δε τεξτο δεφινιτιϖο; 
ι) δεσχυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο χαδερνο δε προϖασ, να φοληα δε ρεσποστασ ου να φοληα δε τεξτο 
δεφινιτιϖο; 
ϕ) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, χοmπορτανδο−σε ινδεϖιδαmεντε; 
κ) υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ α πρ⌠πρια απροϖαο ου α απροϖαο δε 
τερχειροσ εm θυαλθυερ εταπα δο χονχυρσο πβλιχο; 
λ) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα; 
m) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο χανετα φαβριχαδα εm mατεριαλ νο τρανσπαρεντε; 
ν) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο ανοτα⌡εσ εm παπισ θυε νο οσ περmιτιδοσ; 
ο) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο θυαλθυερ τιπο δε αρmα σεm ο δεϖιδο δεφεριmεντο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, 
χονφορmε πρεϖιστο νο συβιτεm 7.4.9.5 δεστε εδιταλ; 
π) ρεχυσαρ−σε α σερ συβmετιδο αο δετεχτορ δε mεταλ; 
θ) δειξαρ δε τρανσχρεϖερ ου ρεχυσαρ−σε α τρανσχρεϖερ, παρα ποστεριορ εξαmε γραφολ⌠γιχο, α φρασε χοντιδα νο 
mατεριαλ δε προϖα θυε ληε φορ εντρεγυε; 
ρ) νο περmιτιρ α χολετα δε δαδο βιοmτριχο. 
14.25 Νοσ χασοσ δε εϖεντυαλ φαλτα δε προϖα/mατεριαλ περσοναλιζαδο δε απλιχαο δε προϖασ, ο Χεβρασπε τεm α 
πρερρογατιϖα παρα εντρεγαρ αο χανδιδατο προϖα/mατεριαλ συβστιτυτιϖο.  
14.26 Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερο φορνεχιδασ, πορ θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο 
δασ προϖασ ου πελασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χοντεδο δασ προϖασ ου αοσ χριτριοσ 
δε αϖαλιαο ε δε χλασσιφιχαο. 
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14.27 Σε, α θυαλθυερ τεmπο, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφολ⌠γιχο ου πορ 
ινϖεστιγαο πολιχιαλ, θυε ο χανδιδατο σε υτιλιζου δε προχεσσο ιλχιτο, συασ προϖασ σερο ανυλαδασ ε ελε σερ〈 
αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο. 
14.28 Ο δεσχυmπριmεντο δε θυαισθυερ δασ ινστρυ⌡εσ συπραχιταδασ χονστιτυιρ〈 τεντατιϖα δε φραυδε ε ιmπλιχαρ〈 
α ελιmιναο δο χανδιδατο δο χονχυρσο. 
14.29 Ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο εσγοταρ−σε−〈 απ⌠σ δοισ ανοσ, χονταδοσ α παρτιρ δα δατα δε πυβλιχαο 
δα ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, ποδενδο σερ προρρογαδο, υmα νιχα ϖεζ, πορ ιγυαλ περοδο. 
14.30 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ ατυαλιζαδοσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ε σευ ενδερεο περαντε ο Χεβρασπε 
ενθυαντο εστιϖερ παρτιχιπανδο δο χονχυρσο πβλιχο, πορ mειο δε ρεθυεριmεντο α σερ ενϖιαδο ◊ Χεντραλ δε 
Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο δο Χεβρασπε, να φορmα δοσ συβιτενσ 14.7 ου 14.8 δεστε εδιταλ, χονφορmε ο χασο, 
ε περαντε ο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Παρ〈, απ⌠σ α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, δεσδε θυε 
απροϖαδο. Σο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα νο ατυαλιζαο δε σευσ 
δαδοσ πεσσοαισ ε δε σευ ενδερεο. 
14.31 Ασ δεσπεσασ ρελατιϖασ ◊ παρτιχιπαο εm τοδασ ασ φασεσ δο χονχυρσο ε παρα οσ εξαmεσ πρ−αδmισσιοναισ 
χορρερο ◊σ εξπενσασ δο πρ⌠πριο χανδιδατο. 
14.32 Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ πελο Χεβρασπε ε πελο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Παρ〈. 
14.33 Ασ αλτερα⌡εσ δε λεγισλαο χοm εντραδα εm ϖιγορ αντεσ δα δατα δε πυβλιχαο δεστε εδιταλ σερο οβϕετο 
δε αϖαλιαο, αινδα θυε νο χοντεmπλαδασ νοσ οβϕετοσ δε αϖαλιαο χονσταντεσ δο ιτεm 15 δεστε εδιταλ. 
14.34 Α λεγισλαο χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε εδιταλ, βεm χοmο ασ αλτερα⌡εσ εm 
δισποσιτιϖοσ λεγαισ ε νορmατιϖοσ α ελε ποστεριορεσ νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο, σαλϖο σε λισταδασ νοσ οβϕετοσ 
δε αϖαλιαο χονσταντεσ δο ιτεm 15 δεστε εδιταλ. 
14.35 Θυαισθυερ αλτερα⌡εσ νασ ρεγρασ φιξαδασ νεστε εδιταλ σ⌠ ποδερο σερ φειτασ πορ mειο δε ουτρο εδιταλ. 
15 DΟΣ ΟΒϑΕΤΟΣ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο (ΗΑΒΙΛΙDΑDΕΣ Ε ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ) 
15.1 ΗΑΒΙΛΙDΑDΕΣ 
15.1.1 Ασ θυεστ⌡εσ δασ προϖασ ποδερο αϖαλιαρ ηαβιλιδαδεσ θυε ϖο αλm δο mερο χονηεχιmεντο mεmοριζαδο, 
αβρανγενδο χοmπρεενσο, απλιχαο, αν〈λισε, σντεσε ε αϖαλιαο, χοm ο ιντυιτο δε ϖαλοριζαρ α χαπαχιδαδε δε 
ραχιοχνιο. 
15.1.2 Χαδα θυεστο δασ προϖασ ποδερ〈 χοντεmπλαρ mαισ δε υm οβϕετο δε αϖαλιαο. 
15.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ 
15.2.1 Νασ προϖασ, σερο αϖαλιαδοσ, αλm δε ηαβιλιδαδεσ, χονηεχιmεντοσ χονφορmε δεσχριτοσ α σεγυιρ. 
15.2.2 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1 Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ δε γνεροσ ϖαριαδοσ. 2 Ρεχονηεχιmεντο δε 
τιποσ ε γνεροσ τεξτυαισ. 3 Dοmνιο δα ορτογραφια οφιχιαλ. 4 Dοmνιο δοσ mεχανισmοσ δε χοεσο τεξτυαλ. 4.1 
Εmπρεγο δε ελεmεντοσ δε ρεφερενχιαο, συβστιτυιο ε ρεπετιο, δε χονεχτορεσ ε δε ουτροσ ελεmεντοσ δε 
σεθυενχιαο τεξτυαλ. 4.2 Εmπρεγο δε τεmποσ ε mοδοσ ϖερβαισ. 5 Dοmνιο δα εστρυτυρα mορφοσσιντ〈τιχα δο 
περοδο. 5.1 Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 5.2 Ρελα⌡εσ δε χοορδεναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα 
οραο. 5.3 Ρελα⌡εσ δε συβορδιναο εντρε ορα⌡εσ ε εντρε τερmοσ δα οραο. 5.4 Εmπρεγο δοσ σιναισ δε 
ποντυαο. 5.5 Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 5.6 Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 5.7 Εmπρεγο δο σιναλ ινδιχατιϖο 
δε χρασε. 5.8 Χολοχαο δοσ προνοmεσ 〈τονοσ. 6 Ρεεσχριτα δε φρασεσ ε παρ〈γραφοσ δο τεξτο. 6.1 Σιγνιφιχαο 
δασ παλαϖρασ. 6.2 Συβστιτυιο δε παλαϖρασ ου δε τρεχηοσ δε τεξτο. 6.3 Ρεοργανιζαο δα εστρυτυρα δε ορα⌡εσ 
ε δε περοδοσ δο τεξτο. 6.4 Ρεεσχριτα δε τεξτοσ δε διφερεντεσ γνεροσ ε νϖεισ δε φορmαλιδαδε.  
⊃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. 6 Λει ν≡ 8.429/1992 ε συασ αλτερα⌡εσ. 6.1 
Dισποσι⌡εσ γεραισ. 6.2 Ατοσ δε ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα. 7 Λει ν≡ 12.846/2013 ε συασ αλτερα⌡εσ. 8 Λει 
ν≡ 16.309/2018. 9 Ρεσολυο ΤϑΠΑ ν≡ 14/2016 (Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Παρ〈). 
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ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ Ε ΠΟDΕΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ: 1 Χοmπορταmεντο οργανιζαχιοναλ. 1.1 Τεοριασ δα 
mοτιϖαο. 1.2 Μοτιϖαο ε ρεχοmπενσασ ιντρνσεχασ ε εξτρνσεχασ. 1.3 Μοτιϖαο ε χοντρατο πσιχολ⌠γιχο. 1.4 
Περχεπο, ατιτυδεσ ε διφερενασ ινδιϖιδυαισ. 1.5 Χοmυνιχαο ιντερπεσσοαλ. 1.6 Βαρρειρασ ◊ χοmυνιχαο. 1.7 
Χοmυνιχαο φορmαλ ε ινφορmαλ να οργανιζαο. 1.8 Χοmπορταmεντο γρυπαλ ε ιντεργρυπαλ. 1.9 Προχεσσο δε 
δεσενϖολϖιmεντο δε γρυποσ. 1.10 Αδmινιστραο δε χονφλιτοσ. 1.11 Λιδερανα ε ποδερ. 1.12 Τεοριασ δα 
λιδερανα. 1.13 Γεστο δε εθυιπεσ. 1.14 Γεστο παρτιχιπατιϖα. 1.15 Dεσεmπενηο ε συπορτε οργανιζαχιοναλ. 
1.16 Dεσενϖολϖιmεντο οργανιζαχιοναλ. 1.17 Θυαλιδαδε δε ϖιδα νο τραβαληο. 1.18 Χλιmα οργανιζαχιοναλ. 1.19 
Χυλτυρα οργανιζαχιοναλ. 1.20 Μοδελοσ δε γεστο δε πεσσοασ. 2 Εmπρεενδεδορισmο γοϖερναmενταλ ε νοϖασ 
λιδερανασ νο σετορ πβλιχο. 2.1 Προχεσσοσ παρτιχιπατιϖοσ δε γεστο πβλιχα. 2.2 Χονσεληοσ δε γεστο, 
οραmεντο παρτιχιπατιϖο, παρχερια εντρε γοϖερνο ε σοχιεδαδε. 3 Τρανσπαρνχια δα αδmινιστραο πβλιχα. 3.1 
Χοντρολε σοχιαλ ε χιδαδανια. 3.2 Αχχουνταβιλιτψ. 4 Εξχελνχια νοσ σερϖιοσ πβλιχοσ. 4.1 Γεστο πορ ρεσυλταδοσ 
να προδυο δε σερϖιοσ πβλιχοσ.  5 Χοmυνιχαο να γεστο πβλιχα ε γεστο δε ρεδεσ οργανιζαχιοναισ. 6 
Γοϖερναβιλιδαδε ε γοϖερνανα. 6.1 Ιντερmεδιαο δε ιντερεσσεσ (χλιεντελισmο, χορπορατιϖισmο ε 
νεοχορπορατιϖισmο). 7 Ο χιχλο δο πλανεϕαmεντο εm οργανιζα⌡εσ (ΠDΧΑ). 8 Βαλανχεδ Σχορεχαρδ (ΒΣΧ). 8.1 
Πρινχιπαισ χονχειτοσ, απλιχα⌡εσ, mαπα εστρατγιχο, περσπεχτιϖασ, τεmασ εστρατγιχοσ, οβϕετιϖοσ εστρατγιχοσ, 
ρελα⌡εσ δε χαυσα ε εφειτο, ινδιχαδορεσ, mετασ, ινιχιατιϖασ εστρατγιχασ. 9 Ρεφερενχιαλ εστρατγιχο δασ 
οργανιζα⌡εσ. 9.1 Αν〈λισε δε αmβιεντε ιντερνο ε εξτερνο. 9.2 Φερραmεντασ δε αν〈λισε δε αmβιεντε. 9.2.1 
Αν〈λισε σωοτ, αν〈λισε δε χεν〈ριοσ, mατριζ ΓΥΤ. 9.3 Νεγ⌠χιο, mισσο, ϖισο δε φυτυρο, ϖαλορεσ. 10 Ινδιχαδορεσ 
δε δεσεmπενηο. 10.1 Τιποσ δε ινδιχαδορεσ. 10.2 ςαρι〈ϖεισ χοmπονεντεσ δοσ ινδιχαδορεσ. 11 Εστρατγια 
Ναχιοναλ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο παρα ο περοδο δε 2 δε 2015 α 2020, εσταβελεχιδα πελα Ρεσολυο ΧΝϑ ν≡ 
198/2014. 11.1. Μισσο, ϖισο ε ϖαλορεσ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 11.2 Οσ mαχροδεσαφιοσ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο 
απλιχ〈ϖεισ α ϑυστια Εσταδυαλ. 11.3 Μετασ ναχιοναισ. 11.3.1 Dεφινιο ε χορρελαο χοm οσ mαχροδεσαφιοσ δο 
Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 12 Πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο δο Εσταδο δο Παρ= παρα ο περοδο δε 2015 
α 2020, ρεϖισαδα πελα ΡεσολυN?ο ΤϑΠΑ ν≡ 25/2018. 12.1 Μισσο, ϖισο, ϖαλορεσ ε mαχροδεσαφιοσ δο Τριβυναλ δε 
ϑυστια δο Εσταδο δο Παρ〈. 13 ⊆νδιχε δε Εφιχινχια ϑυδιχι〈ρια δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο δο Εσταδο δο Παρ〈 πρεϖιστο να 
Πορταρια ν≡ 2005/2019. 13.1 Dεφινιο, οβϕετιϖο ε ινδιχαδορεσ. 
ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο: 1 Ρεγιmεντο Ιντερνο δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Παρ〈. 1.1 Ττυλο Ι (Χαπτυλο Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ), 
Ττυλο ΙΙ (Χαπτυλο Ι, ΙΙΙ, Ις, ς ε ςΙ) ε Ττυλο ςΙ (Χαπτυλο Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ). Λει ν≡ 5.810/1994 ε συασ αλτερα⌡εσ (Ρεγιmε 
ϑυρδιχο ∨νιχο δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ δο Εσταδο δο Παρ〈). Λει ν≡ 6.969/2007 ε συασ αλτερα⌡εσ (Πλανο δε 
Χαργοσ, Χαρρειρασ ε Ρεmυνερα⌡εσ). 
ΠΟΛ⊆ΤΙΧΑ DΕ ΣΑ∨DΕ (ΣΟΜΕΝΤΕ ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ − ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: 
ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ, ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ, ΜΕDΙΧΙΝΑ, ΜΕDΙΧΙΝΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ, ΜΕDΙΧΙΝΑ 
ΠΣΙΘΥΙℑΤΡΙΧΑ, ΟDΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΣΙΧΟΛΟΓΙΑ Ε ΣΕΡςΙ∩Ο ΣΟΧΙΑΛ Ε ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ ΑΥΞΙΛΙΑΡ 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ − ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ Ε ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΟΝΣΥΛΤΡΙΟ 
DΕΝΤℑΡΙΟ): 1 Dιρετριζεσ ε βασεσ δα ιmπλανταο δο ΣΥΣ. 2 Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ に 
Σεο ΙΙ Dα Σαδε (αρτ. 196 α 202). Χονστιτυιο δο Εσταδο δο Παρ〈 に Σεο ΙΙΙ Dα Σαδε ε δο Σανεαmεντο (αρτ. 
263 α 270). 3 Οργανιζαο δα Ατενο Β〈σιχα νο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε. 4 Επιδεmιολογια, ηιστ⌠ρια νατυραλ ε 
πρεϖενο δε δοενασ. 5 Ρεφορmα Σανιτ〈ρια ε Μοδελοσ Ασσιστενχιαισ δε Σαδε に ςιγιλνχια εm Σαδε. 6 
Ινδιχαδορεσ δε νϖελ δε σαδε δα ποπυλαο. 7 Πολτιχασ δε δεσχεντραλιζαο ε ατενο πριm〈ρια ◊ Σαδε. 8 
Dοενασ δε νοτιφιχαο χοmπυλσ⌠ρια νο Εσταδο δο Παρ〈. 9 Dοενασ δε νοτιφιχαο χοmπυλσ⌠ρια εσταδυαλ ε 
ναχιοναλ. 10 Χαλενδ〈ριο Ναχιοναλ δε ςαχιναο. 
ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ Ε ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ (ΣΟΜΕΝΤΕ ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ − 
ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ (DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ Ε ΣΥΠΟΡΤΕ), ΑΡΘΥΙΤΕΤΥΡΑ, 
ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΧΙςΙΛ, ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ, ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΕΛ⊃ΤΡΙΧΑ Ε ΕΣΤΑΤ⊆ΣΤΙΧΑ Ε ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ 
DΕ ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ − ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΑDΟΡ DΕ ΧΟΜΠΥΤΑDΟΡ): 1 Χονϕυντοσ 
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νυmριχοσ. 1.1 Νmεροσ ιντειροσ, ραχιοναισ ε ρεαισ. 2 Σιστεmα λεγαλ δε mεδιδασ. 3 Ραζ⌡εσ ε προπορ⌡εσ. 3.1 
Dιϖισο προπορχιοναλ. 3.2 Ρεγρασ δε τρσ σιmπλεσ ε χοmποστασ. 3.3 Πορχενταγενσ. 4 Εθυα⌡εσ ε ινεθυα⌡εσ δε 
1≡ ε δε 2≡ γραυσ. 5 Σιστεmασ λινεαρεσ. 6 Φυν⌡εσ ε γρ〈φιχοσ. 7 Πρινχπιοσ δε χονταγεm. 8 Προγρεσσ⌡εσ 
αριτmτιχασ ε γεοmτριχασ. 9 Χοmπρεενσο δε εστρυτυρασ λ⌠γιχασ. 10 Λ⌠γιχα δε αργυmενταο: αναλογιασ, 
ινφερνχιασ, δεδυ⌡εσ ε χονχλυσ⌡εσ. 11 Dιαγραmασ λ⌠γιχοσ. 12 Πρινχπιοσ δε χονταγεm ε προβαβιλιδαδε. 
ΑΤΥΑΛΙDΑDΕΣ (ΣΟΜΕΝΤΕ ΠΑΡΑ Α ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ): 1 Τ⌠πιχοσ ρελεϖαντεσ ε ατυαισ δε διϖερσασ 〈ρεασ, ταισ 
χοmο σεγυρανα, τρανσπορτεσ, πολτιχα, εχονοmια, σοχιεδαδε, εδυχαο, σαδε, χυλτυρα, τεχνολογια, ενεργια, 
ρελα⌡εσ ιντερναχιοναισ, δεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ ε εχολογια, συασ ιντερ−ρελα⌡εσ ε συασ ϖινχυλα⌡εσ 
ηιστ⌠ριχασ. 
15.2.3 ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ  
ΧΑΡΓΟ 1: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ: ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 1 Ασ ρεφορmασ αδmινιστρατιϖασ ε α ρεδεφινιο δο παπελ δο Εσταδο. 
1.1 Ρεφορmα δο σερϖιο χιϖιλ (mριτο, φλεξιβιλιδαδε ε ρεσπονσαβιλιζαο) ε Ρεφορmα δο απαρεληο δο εσταδο. 2 
Γεστο εστρατγιχα δε πεσσοασ. 2.1 Χονχειτο ε τιπολογια δε χοmπετνχιασ. 2.2 Χονχειτοσ δε χοmπλεξιδαδε δα 
ατιϖιδαδε ε δε εσπαο οχυπαχιοναλ. 2.3 Χοmπετνχια χοmο ελο εντρε ινδιϖδυο ε οργανιζαο. 2.4 Μοδελο 
ιντεγραδο δε γεστο πορ χοmπετνχιασ ε ρεσυλταδοσ. 2.5 Ποσσιβιλιδαδεσ ε λιmιτεσ δα γεστο δε πεσσοασ χοmο 
διφερενχιαλ χοmπετιτιϖο παρα ο νεγ⌠χιο. 2.6 Προχεσσοσ δε γεστο δε πεσσοασ νασ οργανιζα⌡εσ. 2.6.1 
Ιδεντιφιχαο ε πριοριζαο δε χοmπετνχιασ ιmπορταντεσ παρα ο νεγ⌠χιο. 2.7 Μαπεαmεντο δε περφισ 
προφισσιοναισ πορ χοmπετνχιασ. 2.8 Φεεδβαχκ ε Φεεδφορωαρδ. 2.9 Πλανεϕαmεντο δε Χαρρειρα. 2.10 Εδυχαο 
χορπορατιϖα. 2.11 Χριτριοσ δε ρεχονηεχιmεντο ε ρεχοmπενσα. 2.12 Γεστο δο δεσεmπενηο. 3 
Εmπρεενδεδορισmο γοϖερναmενταλ ε νοϖασ λιδερανασ νο σετορ πβλιχο. 3.1 Προχεσσοσ παρτιχιπατιϖοσ δε 
γεστο πβλιχα. 3.1.1 Χονσεληοσ δε γεστο, οραmεντο παρτιχιπατιϖο, παρχερια εντρε γοϖερνο ε σοχιεδαδε. 4 
Γοϖερνο ελετρνιχο. 4.1 Τρανσπαρνχια δα αδmινιστραο πβλιχα. 4.2 Χοντρολε σοχιαλ ε χιδαδανια. 4.3 
Αχχουνταβιλιτψ. 5 Εξχελνχια νοσ σερϖιοσ πβλιχοσ. 5.1 Γεστο πορ ρεσυλταδοσ να προδυο δε σερϖιοσ 
πβλιχοσ. 5.2 Γεστο δε πεσσοασ πορ χοmπετνχιασ. 6 Χοmυνιχαο να γεστο πβλιχα ε γεστο δε ρεδεσ 
οργανιζαχιοναισ. 7 Αδmινιστραο δε πεσσοαλ. 7.1 Νο⌡εσ δε ΣΙΑΠΕ. 8 Αδmινιστραο δε χοmπρασ ε mατεριαισ. 
8.1 Προχεσσοσ δε χοmπρασ γοϖερναmενταισ ε γερνχια δε mατεριαισ ε εστοθυεσ. 8.2 Νο⌡εσ δε ΣΙΑΣΓ. 9 
Γοϖερναβιλιδαδε ε γοϖερνανα. 9.1 Ιντερmεδιαο δε ιντερεσσεσ (χλιεντελισmο, χορπορατιϖισmο ε 
νεοχορπορατιϖισmο). 10 Μυδανασ ινστιτυχιοναισ. 10.1 Χονσεληοσ, οργανιζα⌡εσ σοχιαισ, Οργανιζαο δα 
Σοχιεδαδε Χιϖιλ δε Ιντερεσσε Πβλιχο (ΟΣΧΙΠ), αγνχια ρεγυλαδορα, αγνχια εξεχυτιϖα. 11 Προχεσσο δε 
φορmυλαο ε δεσενϖολϖιmεντο δε πολτιχασ. 11.1 Χονστρυο δε αγενδασ, φορmυλαο δε πολτιχασ, 
ιmπλεmενταο δε πολτιχασ. 12 Ασ πολτιχασ πβλιχασ νο Εσταδο βρασιλειρο χοντεmπορνεο. 12.1 
Dεσχεντραλιζαο ε δεmοχραχια. 12.2 Παρτιχιπαο, ατορεσ σοχιαισ ε χοντρολε σοχιαλ. 12.3 Γεστο λοχαλ, 
χιδαδανια ε εθυιδαδε σοχιαλ. 13 Πλανεϕαmεντο ε αϖαλιαο νασ πολτιχασ πβλιχασ. 13.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ δε 
πλανεϕαmεντο. 13.2 Ασπεχτοσ αδmινιστρατιϖοσ, τχνιχοσ, εχονmιχοσ ε φινανχειροσ. 13.3 Φορmυλαο δε 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲàWàヮヴﾗﾃWデﾗゲくàヱンくヴàá┗;ﾉｷ;N?ﾗàSWàヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲàWàヮヴﾗﾃWデﾗゲくàヱンくヵàTｷヮﾗゲàSWà;┗;ﾉｷ;N?ﾗくàヱンくヶàáﾐ=ﾉｷゲWàI┌ゲデﾗど
βενεφχιο ε αν〈λισε χυστο−εφετιϖιδαδε. 14 Λιχιταο. 14.1 Χονχειτο, φιναλιδαδεσ, πρινχπιοσ ε οβϕετο; 
οβριγατοριεδαδε, δισπενσα, ινεξιγιβιλιδαδε ε ϖεδαο. 14.2 Μοδαλιδαδεσ. 14.3 Προχεδιmεντο, ρεϖογαο ε 
ανυλαο. 14.4 Σαν⌡εσ. 14.5 Νορmασ γεραισ δε λιχιταο. 15 Χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ. 15.1 Χονχειτο, 
πεχυλιαριδαδεσ ε ιντερπρεταο. 15.2 Φορmαλιζαο. 15.3 Εξεχυο. 15.4 Ινεξεχυο, ρεϖισο ε ρεσχισο. 16 
Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δα Αδmινιστραο. 16.1 Ρεπαραο δο δανο. 16.2 Ενριθυεχιmεντο ιλχιτο. 16.3 Υσο ε 
αβυσο δε ποδερ. 16.4 Σαν⌡εσ πεναισ, χιϖισ ε αδmινιστρατιϖασ. 16.5 Σινδιχνχια ε Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο 
Dισχιπλιναρ. 16.6 Ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα. 16.7 Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο. 16.8 Χοντρολε ιντερνο δα 
Αδmινιστραο Πβλιχα. 
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ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΟΡ∩ΑΜΕΝΤℑΡΙΑ Ε ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑ Ε ΟΡ∩ΑΜΕΝΤΟ Π∨ΒΛΙΧΟ: 1 Ο παπελ δο Εσταδο 
ε α ατυαο δο γοϖερνο νασ φινανασ πβλιχασ. 1.1 Φορmασ ε διmενσ⌡εσ δα ιντερϖενο δα αδmινιστραο να 
εχονοmια. 1.2 Φυν⌡εσ δο οραmεντο πβλιχο. 2 Οραmεντο πβλιχο. 2.1 Χονχειτο 2.2 Τχνιχασ οραmεντ〈ριασ. 
2.3 Πρινχπιοσ οραmεντ〈ριοσ. 2.4 Χιχλο οραmεντ〈ριο. 2.5 Προχεσσο οραmεντ〈ριο. 3 Ο οραmεντο πβλιχο νο 
Βρασιλ. 3.1 Σιστεmα δε πλανεϕαmεντο ε δε οραmεντο φεδεραλ. 3.2 Πλανο πλυριανυαλ. 3.3 Dιρετριζεσ 
οραmεντ〈ριασ. 3.4 Οραmεντο ανυαλ. 3.5 Ουτροσ πλανοσ ε προγραmασ. 3.6 Σιστεmα ε προχεσσο δε 
οραmενταο. 3.7 Χλασσιφιχα⌡εσ οραmεντ〈ριασ. 3.8 Εστρυτυρα προγραm〈τιχα. 3.9 Χρδιτοσ ορδιν〈ριοσ ε 
αδιχιοναισ. 4 Προγραmαο ε εξεχυο οραmεντ〈ρια ε φινανχειρα. 4.1 Dεσχεντραλιζαο οραmεντ〈ρια ε 
φινανχειρα. 4.2 Αχοmπανηαmεντο δα εξεχυο. 4.3 Σιστεmασ δε ινφορmα⌡εσ. 4.4 Αλτερα⌡εσ οραmεντ〈ριασ. 
5 Ρεχειτα πβλιχα. 5.1 Χονχειτο ε χλασσιφιχα⌡εσ. 5.2 Εστ〈γιοσ. 5.3 Φοντεσ. 5.4 Dϖιδα ατιϖα. 6 Dεσπεσα πβλιχα. 
6.1 Χονχειτο ε χλασσιφιχα⌡εσ. 6.2 Εστ〈γιοσ. 6.3 Ρεστοσ α παγαρ. 6.4 Dεσπεσασ δε εξερχχιοσ αντεριορεσ. 6.5 Dϖιδα 
φλυτυαντε ε φυνδαδα. 6.6 Συπριmεντο δε φυνδοσ. 7 Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ. 7.1 Χονχειτοσ ε οβϕετιϖοσ. 
7.2 Πλανεϕαmεντο. 7.3 Ρεχειτα Πβλιχα. 7.4 Dεσπεσα Πβλιχα. 7.5 Dϖιδα ε ενδιϖιδαmεντο. 7.6 Τρανσπαρνχια, 
χοντρολε ε φισχαλιζαο. 
ΧΑΡΓΟ 2: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο 
ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 1 Εϖολυο δα αδmινιστραο. 1.1 πρινχιπαισ αβορδαγενσ δα αδmινιστραο 
(χλ〈σσιχα ατ χοντινγενχιαλ). 1.2 Εϖολυο δα αδmινιστραο πβλιχα νο Βρασιλ (απ⌠σ 1930); ρεφορmασ 
αδmινιστρατιϖασ; α νοϖα γεστο πβλιχα. 2 Προχεσσο αδmινιστρατιϖο. 2.1 Φυν⌡εσ δε αδmινιστραο. 2.1.1 
Πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, διρεο ε χοντρολε. 2.2 Προχεσσο δε πλανεϕαmεντο. 2.2.1 Πλανεϕαmεντο 
εστρατγιχο. 2.2.1.1 ςισο, mισσο ε αν〈λισε ΣWΟΤ, mατριζ ΓΥΤ ε φερραmεντα 5W2Η. 2.2.2 Αν〈λισε χοmπετιτιϖα 
ε εστρατγιασ γενριχασ. 2.2.3 Ρεδεσ ε αλιανασ. 2.2.4 Πλανεϕαmεντο τ〈τιχο. 2.2.5 Πλανεϕαmεντο οπεραχιοναλ. 
2.2.6 Αδmινιστραο πορ οβϕετιϖοσ. 2.2.7 Προχεσσο δεχισ⌠ριο. 2.3 Οργανιζαο. 2.3.1 Εστρυτυρα οργανιζαχιοναλ. 
2.3.2 Τιποσ δε δεπαρταmενταλιζαο. 2.3.2.1 Χαραχτερστιχασ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ δε χαδα τιπο. 2.3.3 
Οργανιζαο ινφορmαλ. 2.3.4 Χυλτυρα οργανιζαχιοναλ. 2.4 Dιρεο. 2.4.1 Dεσχεντραλιζαο ε δελεγαο. 2.5 
Χοντρολε. 2.5.1 Χαραχτερστιχασ. 2.5.2 Τιποσ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 2.5.3 Σιστεmα δε mεδιο δε 
δεσεmπενηο οργανιζαχιοναλ. 3 Γεστο δε πεσσοασ. 3.1 Εθυιλβριο οργανιζαχιοναλ. 3.2 Οβϕετιϖοσ, δεσαφιοσ ε 
χαραχτερστιχασ δα γεστο δε πεσσοασ. 3.3 Ρεχρυταmεντο ε σελεο δε πεσσοασ. 3.3.1 Οβϕετιϖοσ ε 
χαραχτερστιχασ. 3.3.2 Πρινχιπαισ τιποσ, χαραχτερστιχασ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 3.3.3 Πρινχιπαισ τχνιχασ δε 
σελεο δε πεσσοασ. 3.3.3.1 Χαραχτερστιχασ, ϖανταγενσ ε δεσϖανταγενσ. 3.4 Αν〈λισε ε δεσχριο δε χαργοσ. 3.5 
Χαπαχιταο δε πεσσοασ. 3.6 Γεστο δε δεσεmπενηο. 3.7 Γεστο πορ χοmπετνχιασ. 4 Γεστο εστρατγιχα δε 
πεσσοασ. 4.1 Χονχειτο ε τιπολογια δε χοmπετνχιασ. 4.2 Χονχειτοσ δε χοmπλεξιδαδε δα ατιϖιδαδε ε δε εσπαο 
οχυπαχιοναλ. 4.3 Χοmπετνχια χοmο ελο εντρε ινδιϖδυο ε οργανιζαο. 4.4 Μοδελο ιντεγραδο δε γεστο πορ 
χοmπετνχιασ ε ρεσυλταδοσ. 4.5 Ποσσιβιλιδαδεσ ε λιmιτεσ δα γεστο δε πεσσοασ χοmο διφερενχιαλ χοmπετιτιϖο 
παρα ο νεγ⌠χιο. 4.6 Προχεσσοσ δε γεστο δε πεσσοασ νασ οργανιζα⌡εσ. 4.6.1 Ιδεντιφιχαο ε πριοριζαο δε 
χοmπετνχιασ ιmπορταντεσ παρα ο νεγ⌠χιο. 4.7 Μαπεαmεντο δε περφισ προφισσιοναισ πορ χοmπετνχιασ. 4.8 
Φεεδβαχκ ε Φεεδφορωαρδ. 4.9 Πλανεϕαmεντο δε Χαρρειρα. 4.10 Εδυχαο χορπορατιϖα. 4.11 Χριτριοσ δε 
ρεχονηεχιmεντο ε ρεχοmπενσα. 4.12 Γεστο δο δεσεmπενηο. 5 Γεστο δα θυαλιδαδε ε mοδελο δε εξχελνχια 
γερενχιαλ. 5.1 Πρινχιπαισ τε⌠ριχοσ ε συασ χοντριβυι⌡εσ παρα α γεστο δα θυαλιδαδε. 5.2 Φερραmεντασ δε γεστο 
δα θυαλιδαδε. 6 Γεστο δε προϕετοσ. 6.1 Ελαβοραο, αν〈λισε ε αϖαλιαο δε προϕετοσ. 6.2 Πρινχιπαισ 
χαραχτερστιχασ δοσ mοδελοσ δε γεστο δε προϕετοσ. 6.3 Προϕετοσ ε συασ εταπασ. 7 Γεστο δε προχεσσοσ. 7.1 
Χονχειτοσ δα αβορδαγεm πορ προχεσσοσ. 7.2 Τχνιχασ δε mαπεαmεντο, αν〈λισε ε mεληορια δε προχεσσοσ. 7.3 
Νο⌡εσ δε εστατστιχα απλιχαδα αο χοντρολε ε ◊ mεληορια δε προχεσσοσ. 7.4 ΒΠΜ. 8 Αδmινιστραο Φινανχειρα. 
8.1 Ινδιχαδορεσ δε Dεσεmπενηο. Τιπο. ςαρι〈ϖεισ. 8.2 Πρινχπιοσ γεραισ δε αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ ε 
φινανχειρα. 8.3 Πλανεϕαmεντο φινανχειρο δε χυρτο ε λονγο πραζο. 8.4 Χονχειτοσ β〈σιχοσ δε αν〈λισε δε βαλανοσ 
ε δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ. 9 Αδmινιστραο δε χοmπρασ ε mατεριαισ. 9.1 Προχεσσοσ δε χοmπρασ 
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γοϖερναmενταισ ε γερενχιαmεντο δε mατεριαισ ε εστοθυεσ. 10 Πλανεϕαmεντο ε αϖαλιαο νασ πολτιχασ 
πβλιχασ. 10.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ δε πλανεϕαmεντο. 10.2 Ασπεχτοσ αδmινιστρατιϖοσ, τχνιχοσ, εχονmιχοσ ε 
φινανχειροσ. 10.3 Φορmυλαο δε προγραmασ ε προϕετοσ. 10.4 Αϖαλιαο δε προγραmασ ε προϕετοσ. 10.5 Τιποσ 
δε αϖαλιαο. 10.6 Αν〈λισε χυστο−βενεφχιο ε αν〈λισε χυστο−εφετιϖιδαδε. 11 Γεστο δε προϕετοσ. 11.1 
Ελαβοραο, αν〈λισε ε αϖαλιαο δε προϕετοσ. 12 Λιχιταο. 12.1 Χονχειτο, φιναλιδαδεσ, πρινχπιοσ ε οβϕετο; 
οβριγατοριεδαδε, δισπενσα, ινεξιγιβιλιδαδε ε ϖεδαο. 12.2 Μοδαλιδαδεσ. 12.3 Προχεδιmεντο, ρεϖογαο ε 
ανυλαο. 12.4 Σαν⌡εσ. 12.5 Νορmασ γεραισ δε λιχιταο. 13 Χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ. 13.1 Χονχειτο, 
πεχυλιαριδαδεσ ε ιντερπρεταο. 13.2 Φορmαλιζαο. 13.3 Εξεχυο. 13.4 Ινεξεχυο, ρεϖισο ε ρεσχισο. 14 
Χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ. 14.1 Χονχειτο, πεχυλιαριδαδεσ ε ιντερπρεταο. 14.2 Φορmαλιζαο. 14.3 Εξεχυο. 
14.4 Ινεξεχυο, ρεϖισο ε ρεσχισο. 15 Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δα Αδmινιστραο. 15.1 Ρεπαραο δο δανο. 
15.2 Ενριθυεχιmεντο ιλχιτο. 15.3 Υσο ε αβυσο δε ποδερ. 15.4 Σαν⌡εσ πεναισ, χιϖισ ε αδmινιστρατιϖασ. 15.5 
Σινδιχνχια ε Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο Dισχιπλιναρ. 15.6 Ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα. 15.7 Προχεσσο 
Αδmινιστρατιϖο. 15.8 Χοντρολε ιντερνο δα αδmινιστραο πβλιχα. 
ΧΑΡΓΟ 3: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ (DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ) 
ΓΕΣΤ℘Ο Ε ΓΟςΕΡΝΑΝ∩Α DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο: 1 Γεστο δε σεγυρανα δα ινφορmαο. 1.1 
Νορmασ ΝΒΡ ΙΣΟ/ΙΕΧ ν≡ 27001 ε ν≡ 27002. 1.2 Γεστο δε ρισχοσ ε χοντινυιδαδε δε νεγ⌠χιο. 1.3 Νορmα ΝΒΡ 
ΙΣΟ/ΙΕΧ ν≡ 27005. 1.4 Ρεσολυ⌡εσ δο ΧΝϑ ν≡ 182/2013 ε ν≡ 211/2015 (Εστρατγια ναχιοναλ δε τεχνολογια δα 
ινφορmαο ε χοmυνιχαο δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο). 1.5 Λει ν≡ 13.709/2018 (Λει Γεραλ δε Προτεο δε Dαδοσ 
Πεσσοαισ). 2 Γερενχιαmεντο δε προϕετοσ に ΠΜΒΟΚ 5♠ εδιο. 2.1 Προϕετοσ ε α οργανιζαο. 2.2 Εσχριτ⌠ριο δε 
προϕετοσ. 2.2.1 Μοδελοσ ε χαραχτερστιχασ. 2.3 Προχεσσοσ, γρυποσ δε προχεσσοσ ε 〈ρεα δε χονηεχιmεντο. 3 
Γερενχιαmεντο δε σερϖιοσ (ΙΤΙΛ ϖ3). 3.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ, εστρυτυρα ε οβϕετιϖοσ. 4 Γοϖερνανα δε ΤΙ (ΧΟΒΙΤ 
5). 4.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ, εστρυτυρα ε οβϕετιϖοσ. 5 Θυαλιδαδε δε σοφτωαρε. 5.1 ΜΠΣΒΡ. 5.2 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε 
οβϕετιϖοσ. 5.3 Dισχιπλινασ ε φορmασ δε ρεπρεσενταο. 5.4 Νϖεισ δε χαπαχιδαδε ε mατυριδαδε. 5.5 Προχεσσοσ ε 
χατεγοριασ δε προχεσσοσ. 
DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ DΕ ΧΟΜΠΥΤΑ∩℘Ο: 1 Dεσενϖολϖιmεντο ωεβ εm ϑαϖα. 1.1 ϑαϖαΣχριπτ, 
ΗΤΜΛ5, ΧΣΣ3, WεβΣοχκετ, Σινγλε Παγε Αππλιχατιον (ΣΠΑ). Φραmεωορκ ϑαϖαΣχριπτ ΑνγυλαρϑΣ, DΗΤΜΛ, ΑϑΑΞ. 1.2 
ϑαϖα ΕΕ ε φραmεωορκσ. 1.2.1 ϑαϖα Σερϖερ Φαχεσ (ϑΣΦ 1.ξ ε 2.ξ), Εντερπρισε ϑαϖα Βεανσ (ΕϑΒ 3.ξ), ϑαϖα Περσιστενχε 
ΑΠΙ (ϑΠΑ 2.ξ), ϑΑΞ−ΡΣ (2.ξ), Ηιβερνατε, ϑΒοσσ Σεαm, ϑΑΞ−W“ざくàヱくンà JM“くàヱくヴà“ヮヴｷﾐｪàFヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆくàヱくヵà J“ﾗﾐくàヱくヶà
ϑΥνιτ. 1.7 ϑασπερ. 1.8 ϑDΒΧ. 1.9 Νο⌡εσ ε χονχειτοσ δε δεσενϖολϖιmεντο παρα δισποσιτιϖοσ m⌠ϖεισ. 1.10 ιΤεξτ 
9. 1.11 ϑαϖα 8. 1.12 Φραmεωορκ Απαχηε ΧΞΦ. 1.13 Προγραmαο ΠΗΠ. 1.13.1 Φραmεωορκ Ζενδ, αmβιεντε Dρυπαλ 
ε σερϖιοσ ΡΕΣΤφυλ. 1.14 Προγραmαο .Νετ/Χ#: .ΝΕΤ Φραmεωορκ Οφφιχε σολυτιονσ παρα ιντεγραο χοm ΜΣ−
Wορδ. 2 Αν〈λισε εστ〈τιχα δε χ⌠διγο φοντε (Χλεαν Χοδε ε φερραmεντα ΣοναρΘυβε). 3 Ιντεροπεραβιλιδαδε δε 
σιστεmασ. 3.1 Αρθυιτετυρα οριενταδα α σερϖιοσ ε Wεβ Σερϖιχεσ. 3.2 Αρθυιτετυρα δε σοφτωαρε. 3.2.1 Αρθυιτετυρα 
3 Χαmαδασ, mοδελο ΜςΧ. 3.3 Αρθυιτετυρα δε απλιχα⌡εσ παρα αmβιεντε ωεβ. 3.3.1 Σερϖιδορ δε απλιχα⌡εσ. 
Σερϖιδορ Wεβ. Αmβιεντεσ Ιντερνετ, Εξτρανετ, Ιντρανετ ε Πορταλ − φιναλιδαδεσ, χαραχτερστιχασ φσιχασ ε λ⌠γιχασ, 
απλιχα⌡εσ ε σερϖιοσ. 3.4 Παδρ⌡εσ ΞΜΛ, ΞΣΛΤ, ΥDDΙ, WΣDΛ, ΣΟΑΠ ε ϑΣΟΝ. 3.5 ΡΕΣΤ. 4 Θυαλιδαδε δε σοφτωαρε. 
5 Αρθυιτετυρα οριενταδα α mιχροσερϖιοσ. 5.1 Dοmαιν Dριϖεν Dεσιγν (DDD). 5.2 Τεστ Dριϖεν Dεϖελοπmεντ 
(ΤDD). 5.3 Τεστεσ αυτοmατιζαδοσ. 5.3.1 Τεστεσ υνιτ〈ριοσ, τεστεσ δε ιντεγραο, τεστεσ δε αχειταο. 5.4 
Φερραmεντα Σελενιυm.   
ΧΑΡΓΟ 4: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ (ΣΥΠΟΡΤΕ) 
ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ (ΣΥΠΟΡΤΕ): 1 Αδmινιστραο δε Σιστεmασ Οπεραχιοναισ. 1.1 ζ/ΟΣ, Λινυξ, Υνιξ ε ΜΣ−
Wινδοωσ. 2 Προγραmαο. 2.1 Λ⌠γιχα. 2.2 Εστρυτυρα δε προγραmαο. 2.3 Λινγυαγεm δε Προγραmαο. 2.4 
Λινγυαγενσ δε Σχριπτ. 3 Βανχο δε δαδοσ. 3.1 Αρθυιτετυρα. 3.2 Εστρυτυρα. 3.3 Αδmινιστραο δε βανχο δε δαδοσ. 
3.4 Τεορια δε ΣΓDΒσ. 3.5 Τυνινγ εm Βανχο δε Dαδοσ. 3.6 Σεγυρανα δε Βανχο δε Dαδοσ. 4 Σεγυρανα δα 
ινφορmαο. 4.1 Σεγυρανα φσιχα ε λ⌠γιχα. 4.2 Χριπτογραφια. 4.3 Προτεο χοντρα σοφτωαρεσ mαλιχιοσοσ. 4.4 
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Σιστεmασ δε δετεχο δε ιντρυσο. 4.5 Σεγυρανα δε σερϖιδορεσ ε σιστεmασ οπεραχιοναισ. 4.6 Χερτιφιχαο 
διγιταλ. 4.7 Πολτιχασ δε σεγυρανα. 4.7.1 Προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα, χονχειτοσ γεραισ δε γερενχιαmεντο. 4.8 
Νορmασ ΙΣΟ 27001 ε ΙΣΟ 27002. 4.9 Αυδιτορια ε χονφορmιδαδε, ελαβοραο δε πλανοσ δε χοντινυιδαδε, 
αϖαλιαο δε ρισχο. 5 Γερενχιαmεντο δε Σερϖιοσ. 5.1 Φυνδαmεντοσ δα ΙΤΙΛ→ (ςερσο 3). 6 Αρθυιτετυρα 
ηαρδωαρε δε σερϖιδορεσ. 6.1 ΡΙΣΧ, ΧΙΣΧ ε Μαινφραmε. 7 Φορmαταο δε δαδοσ. 7.1 ΗΤΜΛ, ΞΜΛ ε Φορmαταο 
ΙΒΜ 3270. 8 Αρmαζεναmεντο δε δαδοσ. 8.1 Ρεδε ΣΑΝ (Στοραγε Αρεα Νετωορκ). 8.2 Σωιτχηεσ ε Dιρεχτορσ Φιβερ 

Χηαννελ. 8.3 ΙΣΛ (Ιντερ Σωιτχη Λινκ). 8.4 Dεφινιο δε τρυνκ. 8.5 Ζοννινγ (εσπεχιφιχαο δε ζονεαmεντο). 8.6 
Χονχειτοσ δε φιτοτεχασ. 8.7 Χονχειτοσ δε αρmαζεναmεντο δε δισχοσ ε χονχειτο δε ρεπλιχαο δε δαδοσ. 9 
Τ⌠πιχοσ Αϖαναδοσ. 9.1 ςιρτυαλιζαο (ΞΕΝ, ςΜWαρε, ΚςΜ, ΖςΜ). 9.2 Χονσολιδαο δε σερϖιδορεσ. 9.3 
Ιντεγραο δε πλαταφορmα αλτα χοm πλαταφορmα βαιξα. 9.4 Χλυστερ (Αλτα δισπονιβιλιδαδε ε περφορmανχε). 9.5 
Χονχειτοσ δε Dαταωαρεηουσε. 9.6 Χονχειτοσ δε Dαταmινινγ. 9.7 Χονχειτοσ δε mενσαγερια. 9.8 Χοmπυταο 
εm ΓΡΙD ε εm ΝΥςΕΜ. 10 Σερϖιδορεσ δε Απλιχαο. 10.1 Απαχηε, Τοmχατ, ϑβοσσ, WεβΣπηερε, ΙΙΣ ε ΠΗΠ. 11 
Τεορια ε πολιτιχασ δε βαχκυπ ε ρεχυπεραο δε δαδοσ. 12 Χονηεχιmεντοσ δα φερραmεντα Ρεδ Ηατ Οπενσηιφτ. 
13 Ρεσολυ⌡εσ ΧΝϑ ν≡ 182/2013 ν≡ 211/2015 (Εστρατγια ναχιοναλ δε τεχνολογια δα ινφορmαο ε χοmυνιχαο 
δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο). 14 Λει ν≡ 13.709/2018 (Λει Γεραλ δε Προτεο δε Dαδοσ Πεσσοαισ). 
ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο: 1 Πολτιχασ δε σεγυρανα δα ινφορmαο. 2 Σεγυρανα δε ρεδεσ δε 
χοmπυταδορεσ, ινχλυσιϖε ρεδεσ σεm φιο. 3 ςυλνεραβιλιδαδεσ ε αταθυεσ α σιστεmασ χοmπυταχιοναισ. 3.1 
Πρεϖενο ε τραταmεντο δε ινχιδεντεσ. 4 Αταθυεσ ε προτε⌡εσ ρελατιϖοσ α ηαρδωαρε, σοφτωαρε, σιστεmασ 
οπεραχιοναισ, απλιχα⌡εσ, βανχοσ δε δαδοσ, ρεδεσ, ινχλυσιϖε φιρεωαλλσ ε προξιεσ. 5 Γεστο δε σεγυρανα δα 
ινφορmαο. 5.1 Νορmασ ΝΒΡ ΙΣΟ/ΙΕΧ ν≡ 27001 ε ν≡ 27002. 5.2 Χλασσιφιχαο ε χοντρολε δε ατιϖοσ δε 
ινφορmαο, σεγυρανα δε αmβιεντεσ φσιχοσ ε λ⌠γιχοσ, χοντρολεσ δε αχεσσο. 5.3 Dεφινιο, ιmπλανταο ε 
γεστο δε πολτιχασ δε σεγυρανα ε αυδιτορια. 6 Γεστο δε ρισχοσ. 6.1 Νορmα ΝΒΡ ΙΣΟ/ΙΕΧ ν≡ 27005. 6.2 
Πλανεϕαmεντο, ιδεντιφιχαο ε αν〈λισε δε ρισχοσ. 6.3 Πλανο δε χοντινυιδαδε δε νεγ⌠χιο.  
ΧΑΡΓΟ 5: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΡΘΥΙΤΕΤΥΡΑ  
ΑΡΘΥΙΤΕΤΥΡΑ Ε ΥΡΒΑΝΙΣΜΟ: 1 Τεορια δα ηιστ⌠ρια δα αρθυιτετυρα ε υρβανισmο. 1.1 Εϖολυο υρβανα. 1.2 
Περοδοσ δα ηιστ⌠ρια δα αρθυιτετυρα ε δο υρβανισmο. 1.3 Πατριmνιο χυλτυραλ, αmβιενταλ ε αρθυιτετνιχο. 1.4 
Χονχειτοσ φυνδαmενταισ εm αρθυιτετυρα ε υρβανισmο. 2 Ρεπρεσενταο, mτοδοσ ε τχνιχασ δε δεσενηο. 2.1 
Τιποσ δε ρεπρεσενταο δο προϕετο δε αρθυιτετυρα: ΝΒΡ ν≡ 16636−1:2017 ε ΝΒΡ ν≡ 16636−2:2017. 2.2 
Περσπεχτιϖα χνιχα ε δεσενηοσ ισοmτριχοσ. 2.3 Γεοmετρια δεσχριτιϖα β〈σιχα. 2.3.1 Οσ διεδροσ, ασ τρσ 
προϕε⌡εσ ε οσ χορτεσ. 2.4 Χροθυισ ◊ mο ε σκετχη−υπ. 2.5 Dεσενηο τχνιχο ε ΑυτοΧΑD ε ΑυτοΧΑD 3D. 2.6 
Ρεϖιτ. 2.7 Dεσενηο τχνιχο. 2.7.1 ΝΒΡ ν≡ 8403:1984, ΝΒΡ ν≡ 8404:1984, ΝΒΡ ν≡ 10068:1987, ΝΒΡ ν≡ 
10582:1988, ΝΒΡ ν≡ 6492:1994, ΝΒΡ ν≡ 10067:1995 ε ΝΒΡ ν≡ 10126:1987 (ϖερσο χορριγιδα εm 1998). 3 
Πλανεϕαmεντο ε προϕετο υρβανο. 3.1 Υσο δο σολο. 3.2 Λει ν≡ 6.766/1979 ε συασ αλτερα⌡εσ (παρχελαmεντο δο 
σολο υρβανο). 3.3 Γεστο υρβανα ε ινστρυmεντοσ δε γεστο. 3.3.1 Πλανο διρετορ, εστυδο ε ρελατ⌠ριο δε ιmπαχτο 
αmβιενταλ (ΕΙΑ/ΡΙΜΑ), λιχενχιαmεντο αmβιενταλ, ινστρυmεντοσ εχονmιχοσ ε αδmινιστρατιϖοσ. 3.4 Λει ν≡ 
10.257/2001 ε συασ αλτερα⌡εσ (Εστατυτο δασ Χιδαδεσ). 3.5 Dιmενσιοναmεντο ε προγραmαο. 3.5.1 
Εθυιπαmεντοσ πβλιχοσ ε χοmυνιτ〈ριοσ. 3.5.2 Μοβιλι〈ριο υρβανο. 3.6 Σιστεmασ δε ινφραεστρυτυρα υρβανα. 3.6.1 
Συβσιστεmα ϖι〈ριο. 3.6.1.1 Ηιεραρθυιζαο, διmενσιοναmεντο, γεοmετρια ε παϖιmενταο. 3.6.2 Συβσιστεmα 
δε δρεναγεm πλυϖιαλ. 3.6.3 Συβσιστεmα δε αβαστεχιmεντο δε 〈γυα. 3.6.4 Συβσιστεmα δε εσγοταmεντο 
σανιτ〈ριο. 3.6.5 Συβσιστεmα δε ρεσδυοσ σ⌠λιδοσ. 3.6.5.1 Χολετα ε δεστιναο. 3.6.6 Συβσιστεmα ενεργτιχο. 
3.6.7 Συβσιστεmα δε χοmυνιχα⌡εσ. 3.7 Τοπογραφια. 3.7.1 Νο⌡εσ δε πολιγοναισ, χυρϖασ δε νϖελ ε mοϖιmεντο 
δε τερρα. 3.7.2. Νο⌡εσ δε σιστεmα χαρτογρ〈φιχο ε δε γεορρεφερενχιαmεντο. 4 Συστενταβιλιδαδε υρβανα. 4.1 
Αγενδα Ηαβιτατ ε Αγενδα 21. 4.2 Σιστεmασ δε βαιξο ιmπαχτο αmβιενταλ. 4.2.1 Χιστερνασ, χολετορεσ σολαρεσ, 
φοτοχλυλασ. 5 Χοmυνιχαο ϖισυαλ νο εδιφχιο ε να χιδαδε. 6 Παισαγισmο. 6.1 Εσπαοσ λιϖρεσ. 6.1.1 Πραασ ε 
παρθυεσ. 6.2 Εσπαοσ ϖινχυλαδοσ ◊ εδιφιχαο. 6.2.1 ϑαρδινσ. 7 Προϕετοσ δε αρθυιτετυρα παρα εδιφχιοσ. 7.1 
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Προγραmα δε νεχεσσιδαδεσ/φλυξογραmα. 7.2 Ιmπλανταο. 7.3 Προγραmασ χοmπλεξοσ. 7.3.1 Χιρχυλα⌡εσ ε 〈ρεασ 
ρεστριτασ. 7.4 Μοδυλαο ε ραχιοναλιζαο δα χονστρυο. 7.4.1 Χονχρετο, αο ε πρ−mολδαδοσ. 7.5 Dιϖισο 
εσπαχιαλ ε λειαυτε δε αmβιεντεσ. 7.6 Εργονοmια. 7.7 Χονφορτο αmβιενταλ. 7.7.1 Χονφορτο τρmιχο. 7.7.1.1 
Ασπεχτοσ βιοχλιm〈τιχοσ. 7.7.1.1.1 Χλιmα, ζονα δε χονφορτο. 7.7.1.2 Ινσολαο. Υσο δα χαρτα σολαρ, δεσενηο δε 
βρισεσ. 7.7.1.3 ςεντιλαο ε εξαυστο. 7.7.1.4 Αβσορο, τρανσmισσο ε ρεφλεξο τρmιχα. 7.7.2 Χονφορτο 
λυmινοσο. 7.7.2.1 Ιλυmιναο νατυραλ. 7.7.2.2 Ιλυmιναο αρτιφιχιαλ. 7.7.3 Χονφορτο αχστιχο. 7.7.3.1 Νο⌡εσ 
β〈σιχασ δε αχστιχα. 7.7.3.1.1 Ρεϖερβεραο, εχο, ρεφλεξο, αβσορο ε ισολαmεντο; ιντενσιδαδε σονορα. 7.7.4 
Αυδιτ⌠ριοσ. 7.7.4.1 Φορmα ε ϖολυmε (mετρο χβιχο δε αρ). 7.7.4.2 ςισιβιλιδαδε. 7.7.4.3 Ρεϖεστιmεντοσ. 8 Λειτυρα 
ε ιντερπρεταο δε προϕετοσ χοmπλεmενταρεσ παρα εδιφχιοσ. 8.1 Χ〈λχυλο εστρυτυραλ. 8.1.1 Αο. 8.1.2 Χονχρετο. 
8.1.3 Μαδειρα. 8.2 Ινσταλα⌡εσ ελτριχασ. 8.3 Ινσταλα⌡εσ ηιδροσσανιτ〈ριασ. 8.4 Πρεϖενο χοντρα ινχνδιο. 8.4.1 
Νο⌡εσ β〈σιχασ. 8.4.2 Σαδα δε εmεργνχια. 8.4.2.1 ΝΒΡ 9.077:2001. 8.5 Ελεϖαδορεσ. 8.6 Αρ−χονδιχιοναδο. 8.7 
Ινσταλα⌡εσ εσπεχιαισ. 8.7.1 Αλαρmεσ ε παρα−ραιοσ. 8.7.2 Τελεχοmυνιχα⌡εσ/τελεφονε. 8.7.3 Χαβεαmεντο 
εστρυτυραδο δε δαδοσ ε ϖοζ. 9 Εδιφχιο. 9.1. Προϕετο δε δεταληαmεντο. 9.2 Εσπεχιφιχα⌡εσ ε χαδερνο δε 
ενχαργοσ. 9.2.1 Σιστεmα χονστρυτιϖο ε εστρυτυραλ. 9.2.2 Χοβερτυρασ ε ιmπερmεαβιλιζα⌡εσ. 9.2.3 ςεδα⌡εσ. 
9.2.3.1 Αλϖεναριασ. 9.2.3.2 Εσθυαδριασ. 9.3 Πιντυρασ ε ρεϖεστιmεντοσ. 9.3.1 Εσπεχιφιχα⌡εσ ε θυαντιτατιϖοσ. 9.3.2 
Πισο, παρεδεσ ε φορρο. 9.3.2.1 Ρεϖεστιmεντοσ χερmιχο, mελαmνιχο. 9.4 Dεταληεσ εξεχυτιϖοσ δε 
ρεπρεσενταο, εσπεχιφιχαο ε χοταγεm. 9.4.1 Εσθυαδριασ δε αο, αλυmνιο ε mαδειρα. 9.4.2 Εσχαδασ ε 
χορριmοσ (διmενσιοναmεντο). 9.4.3 ΝΒΡ 9050: 2015 (Αχεσσιβιλιδαδε). 10 Οβρα ε φισχαλιζαο. 10.1 
Οργανιζαο ε προϕετο δο χαντειρο δε οβρασ. 10.2 Οραmεντο ε χρονογραmα φσιχο−φινανχειρο. 10.3 
Ρεσπονσαβιλιδαδε τχνιχα. 10.4 Αχοmπανηαmεντο ε φισχαλιζαο δε οβρασ ε σερϖιοσ. 11 Λεγισλαο 
προφισσιοναλ. 11.1 Λει ν≡ 12.378/2010 ε συασ αλτερα⌡εσ. 11.2 Ρεσολυο ΧΑΥ ν≡ 21/2012 ε συασ αλτερα⌡εσ. 
ΧΑΡΓΟ 6: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΟΝΟΜΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΟΝΟΜΙΑ: 1 Dοχυmενταο. 1.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε φιναλιδαδεσ δα δοχυmενταο γεραλ ε ϕυρδιχα. 
2 Βιβλιοτεχονοmια ε χινχια δα ινφορmαο. 2.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ ε φιναλιδαδεσ. 2.2 Ασ χινχο λεισ δα 
Βιβλιοτεχονοmια. 3 Ιδεντιφιχαο ε χονηεχιmεντο δασ πρινχιπαισ φοντεσ ϕυρδιχασ δε ινφορmαο. 4 Νο⌡εσ δε 
ινφορm〈τιχα παρα βιβλιοτεχασ. 4.1 Dισποσιτιϖοσ δε mεm⌠ρια, δε εντραδα ε σαδα δε δαδοσ. 5 Νορmασ τχνιχασ 
παρα α 〈ρεα δε δοχυmενταο. 5.1 Ρεφερνχια βιβλιογρ〈φιχα (δε αχορδο χοm α νορmα δα ΑΒΝΤ ΝΒΡ 6.023), 
ρεσυmοσ, αβρεϖιαο δε ττυλοσ δε περι⌠διχοσ ε πυβλιχα⌡εσ σεριαδασ, συm〈ριο, πρεπαραο δε νδιχεσ δε 
πυβλιχα⌡εσ, πρεπαραο δε γυιασ δε βιβλιοτεχασ, χεντροσ δε ινφορmαο ε δε δοχυmενταο. 6 Ινδεξαο. 6.1 
Χονχειτο, δεφινιο, λινγυαγενσ, δεσχριτορεσ, προχεσσοσ ε τιποσ δε ινδεξαο. 7 Ρεσυmοσ ε νδιχεσ. 7.1 Τιποσ 
ε φυν⌡εσ. 8 Χλασσιφιχαο Dεχιmαλ Υνιϖερσαλ (ΧDΥ). 8.1 Εστρυτυρα, πρινχπιοσ ε νδιχεσ πρινχιπαισ ε εmπρεγο 
δασ ταβελασ αυξιλιαρεσ. 9 Χαταλογαο (ΑΑΧΡ−2). 9.1 Χαταλογαο δεσχριτιϖα, εντραδασ ε χαβεαληοσ; 
χαταλογαο δε mυλτιmειοσ: ΧD−ΡΟΜ, φιτασ δε ϖδεοσ ε φιτασ χασσετεσ. Φορmατο ΜΑΡΧ21. 10 Χατ〈λογοσ. 10.1 
Τιποσ ε φυν⌡εσ. 11 Οργανιζαο ε αδmινιστραο δε βιβλιοτεχασ. 11.1 Πρινχπιοσ ε φυν⌡εσ αδmινιστρατιϖοσ εm 
βιβλιοτεχασ, εστρυτυρα οργανιζαχιοναλ, ασ γρανδεσ 〈ρεασ φυνχιοναισ δα βιβλιοτεχα, mαρκετινγ δα ινφορmαο, 
διϖυλγαο ε προmοο. 12 Χεντροσ δε δοχυmενταο ε σερϖιοσ δε ινφορmαο. 12.1 Πλανεϕαmεντο, ρεδεσ ε 
σιστεmασ. Ρεδε ςιρτυαλ δε Βιβλιοτεχασ δο Χονγρεσσο Ναχιοναλ (ΡςΒΙ). 13 Μεταβυσχαδορ. 14 Μεταδαδοσ. 15 
Τεσαυρο. 15.1 πρινχπιοσ ε mτοδοσ. 16 Dεσενϖολϖιmεντο δε χολε⌡εσ. 16.1 Πολτιχασ δε σελεο ε δε αθυισιο, 
αϖαλιαο δε χολε⌡εσ, φοντεσ δε ινφορmαο. 17 Εστρυτυρα ε χαραχτερστιχασ δασ πυβλιχα⌡εσ. 17.1 Dι〈ριο Οφιχιαλ 
δα Υνιο (DΟΥ), Dι〈ριο δα ϑυστια. 18 Σερϖιο δε ρεφερνχια. 18.1 Οργανιζαο δε σερϖιοσ δε νοτιφιχαο 
χορρεντε (σερϖιοσ δε αλερτα), δισσεmιναο σελετιϖα δα ινφορmαο (DΣΙ) ね εστρατγια δε βυσχα δε ινφορmαο, 
πλανεϕαmεντο ε εταπασ δε ελαβοραο, ατενδιmεντο αο υσυ〈ριο. 19 Εστυδο δε υσυ〈ριο ね εντρεϖιστα. 20 
Αυτοmαο. 20.1 Φορmατο δε ιντερχmβιο, φορmατο ΥΣ ΜΑΡΧ, βανχο δε δαδοσ, βασε δε δαδοσ, πλανεϕαmεντο 
δα αυτοmαο, πρινχιπαισ σιστεmασ δε ινφορmαο αυτοmατιζαδοσ ναχιοναισ ε ιντερναχιοναισ. Χατ〈λογοσ ονλινε 
(ΟΠΑΧσ). Γερενχιαmεντο δε δοχυmεντοσ ελετρνιχοσ. Σεγυρανα δα ινφορmαο. 21 Βιβλιογραφια. 21.1 
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Χονχειτυαο, τεοριασ, χλασσιφιχαο, ηιστ⌠ριχο ε οβϕετιϖοσ. 22 Βιβλιοτεχασ διγιταισ. 22.1 Χονχειτοσ ε δεφινι⌡εσ; 
ρεθυισιτοσ παρα ιmπλεmενταο; σοφτωαρεσ παρα χονστρυο. 23 ΛΕΞΜΛ Βρασιλ. 23.1 Ρεδε δε Ινφορmαο 
Λεγισλατιϖα ε ϑυρδιχα. 
ΧΑΡΓΟ 7: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ ΧΟΝΤℑΒΕΙΣ 
ΧΟΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ ΓΕΡΑΛ: 1 Λει ν≡ 6.404/1976 συασ αλτερα⌡εσ ε λεγισλαο χοmπλεmενταρ. 2 Λει 
ν≡ 11.638/2007 ε συασ αλτερα⌡εσ ε λεγισλαο χοmπλεmενταρ. 3 Λει ν≡ 11.941/2009 ε συασ αλτερα⌡εσ ε 
λεγισλαο χοmπλεmενταρ. 4 Λει ν≡ 12.249/2010 ε συασ αλτερα⌡εσ ε λεγισλαο χοmπλεmενταρ. 5 Λει 
ν≡ 12.973/2014 ε συασ αλτερα⌡εσ ε λεγισλαο χοmπλεmενταρ. 6 Προνυνχιαmεντοσ, Ιντερπρετα⌡εσ ε 
Οριεντα⌡εσ δο Χοmιτ δε Προνυνχιαmεντοσ Χοντ〈βεισ (ΧΠΧ). 7 Ελαβοραο δε δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ πελα 
λεγισλαο σοχιετ〈ρια ε πελοσ προνυνχιαmεντοσ Τχνιχοσ δο Χοmιτ δε Προνυνχιαmεντοσ Χοντ〈βεισ (ΧΠΧ). 7.1 
Dεmονστραο δοσ φλυξοσ δε χαιξα (mτοδοσ διρετο ε ινδιρετο). 7.2 Βαλανο πατριmονιαλ. 7.3 Dεmονστραο 
δο ρεσυλταδο δο εξερχχιο. 7.4 Dεmονστραο δο ϖαλορ αδιχιοναδο. 7.5 Dεmονστραο δασ Μυτα⌡εσ δο 
Πατριmνιο Λθυιδο. 7.6 Dεmονστραο δε Λυχροσ ου Πρεϕυζοσ Αχυmυλαδοσ. 7.7 Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο 
Αβρανγεντε. 7.8 Νοτασ Εξπλιχατιϖασ. 8 Εστρυτυρα Χονχειτυαλ παρα Ελαβοραο ε Dιϖυλγαο δε Ρελατ⌠ριο 
Χοντ〈βιλ−Φινανχειρο. 9 Dισπονιβιλιδαδεσ に χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα. 9.1 Χοντεδο, χλασσιφιχαο ε χριτριοσ 
δε αϖαλιαο. 10 Χοντασ α ρεχεβερ. 10.1 Χονχειτο, χοντεδο ε χριτριοσ χοντ〈βεισ. 11 Εστοθυεσ. 11.1 Χονχειτο, 
χοντεδο ε χλασσιφιχαο. 11.2 Χριτριοσ δε αϖαλιαο δε εστοθυεσ. 12 Dεσπεσασ αντεχιπαδασ. 12.1 Χονχειτο, 
χοντεδο, χλασσιφιχαο ε χριτριοσ δε αϖαλιαο. 13 Ρεαλιζ〈ϖελ α λονγο πραζο (νο χιρχυλαντε). 13.1 Χονχειτο ε 
χλασσιφιχαο. 13.2 Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε. 13.3 Χ〈λχυλο ε χονταβιλιζαο δε χοντασ ατιϖασ ε πασσιϖασ. 14 
Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ. 14.1 Ασπεχτοσ χονχειτυαισ, ρεχονηεχιmεντο, mενσυραο ε εϖιδενχιαο. 14.2 
Ρεχυπεραβιλιδαδε δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ. 14.3 Χονταβιλιδαδε δε ηεδγε. 15 Μενσυραο δο ϖαλορ ϕυστο. 
15.1 Dεφινιο δε ϖαλορ ϕυστο. 15.2 ςαλορ ϕυστο. 15.2.1 Απλιχαο παρα ατιϖοσ, πασσιϖοσ ε ινστρυmεντοσ 
πατριmονιαισ. 15.3 Τχνιχασ δε αϖαλιαο δο ϖαλορ ϕυστο. 16 Προπριεδαδεσ παρα Ινϖεστιmεντο. 16.1 Χονχειτο, 
ρεχονηεχιmεντο, mενσυραο ε απρεσενταο. 17 Χονταβιλιζαο δε ινϖεστιmεντοσ εm χολιγαδασ ε 
χοντρολαδασ. 17.1 Γοοδωιλλ. 18 Ατιϖο Ιmοβιλιζαδο. 18.1 Χονχειτυαο, χλασσιφιχαο ε χοντεδοσ δασ χοντασ. 
18.2 Χριτριοσ δε αϖαλιαο ε mενσυραο δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο. 18.3 Dεπρεχιαο, εξαυστο ε αmορτιζαο. 19 
Ατιϖοσ ιντανγϖεισ. 19.1 Ασπεχτοσ χονχειτυαισ, δεφινιο, ρεχονηεχιmεντο ε mενσυραο. 19.2 Γοοδωιλλ. 20 
Ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δε ατιϖοσ. 20.1 Dεφινι⌡εσ, ιδεντιφιχαο, ρεχονηεχιmεντο, mενσυραο ε 
διϖυλγαο. 21 Πασσιϖο εξιγϖελ. 21.1 Χονχειτοσ γεραισ, αϖαλιαο, ρεχονηεχιmεντο, mενσυραο ε χοντεδο 
δο πασσιϖο. 22 Φορνεχεδορεσ, οβριγα⌡εσ φισχαισ ε ουτρασ οβριγα⌡εσ. 23 Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ, 
δεβντυρεσ ε ουτροσ ττυλοσ δε δϖιδα. 24 Προϖισ⌡εσ, πασσιϖοσ χοντινγεντεσ ε ατιϖοσ χοντινγεντεσ. 25 
Πατριmνιο Λθυιδο. 25.1 Χαπιταλ Σοχιαλ. 25.2 Ρεσερϖασ δε χαπιταλ. 25.3 Αϕυστεσ δε αϖαλιαο πατριmονιαλ. 25.4 
Ρεσερϖασ δε λυχροσ. 25.5 Α⌡εσ εm τεσουραρια. 25.6 Πρεϕυζοσ αχυmυλαδοσ. 25.7 Dιϖιδενδοσ. 25.8 ϑυροσ σοβρε 
ο Χαπιταλ Πρ⌠πριο. 26 Αρρενδαmεντο Μερχαντιλ. 26.1 Χονχειτο, χονταβιλιζαο, ρεχονηεχιmεντο, mενσυραο 
ε απρεσενταο. 26.2 Τρανσαο δε ϖενδα ε λεασεβαχκ. 27 Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ, φυσο, ινχορποραο ε 
χισο. 28 Χονχεσσ⌡εσ. 28.1 Ρεχονηεχιmεντο, mενσυραο ε διϖυλγαο. 29 Πολτιχασ χοντ〈βεισ, mυδανα δε 
εστιmατιϖασ, ρετιφιχαο δε ερροσ ε εϖεντοσ συβσεθυεντεσ. 30 Ρεχειτασ δε ϖενδασ δε προδυτοσ ε σερϖιοσ. 30.1 
Χονχειτοσ ε mενσυραο δα ρεχειτα ε ο mοmεντο δε σευ ρεχονηεχιmεντο. 30.2 Dεδυ⌡εσ δασ ϖενδασ. 31 
Χυστο δασ mερχαδοριασ ε δοσ προδυτοσ ϖενδιδοσ ε δοσ σερϖιοσ πρεσταδοσ. 31.1 Χυστειο ρεαλ πορ αβσορο. 
31.2 Χυστειο διρετο (ου χυστειο ϖαρι〈ϖελ). 31.3 Χυστο−παδρο. 31.4 Χυστειο βασεαδο εm ατιϖιδαδεσ. 31.5 ΡΚW. 
31.6 Χυστοσ παρα τοmαδα δε δεχισ⌡εσ. 31.7 Σιστεmασ δε χυστοσ ε ινφορmα⌡εσ γερενχιαισ. 31.8 Εστυδο δα 
ρελαο χυστο ϖερσυσ ϖολυmε ϖερσυσ λυχρο. 32 Dεσπεσασ ε ουτροσ ρεσυλταδοσ δασ οπερα⌡εσ χοντινυαδασ. 33 
Τρανσα⌡εσ εντρε παρτεσ ρελαχιοναδασ. 34 Χονσολιδαο δασ δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ ε δεmονστρα⌡εσ 
σεπαραδασ. 35 Χορρεο ιντεγραλ δασ δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ. 36 Αν〈λισε εχονmιχο−φινανχειρα. 36.1 
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Ινδιχαδορεσ δε λιθυιδεζ. 36.2 Ινδιχαδορεσ δε ρενταβιλιδαδε. 36.3 Ινδιχαδορεσ δε λυχρατιϖιδαδε. 36.4 
Ινδιχαδορεσ δε ενδιϖιδαmεντο. 36.5 Ινδιχαδορεσ δε εστρυτυρα δε χαπιταισ. 36.6 Αν〈λισε ϖερτιχαλ ε ηοριζονταλ. 
ΧΟΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ Π∨ΒΛΙΧΑ: 1 Σιστεmα δε Χονταβιλιδαδε Φεδεραλ. 2 Χονχειτυαο, οβϕετο ε χαmπο δε απλιχαο. 
3 Χοmποσιο δο Πατριmνιο Πβλιχο. 3.1 Πατριmνιο Πβλιχο. 3.2 Ατιϖο. 3.3 Πασσιϖο. 3.4 Σαλδο Πατριmονιαλ. 4 
ςαρια⌡εσ Πατριmονιαισ. 4.1 Θυαλιτατιϖασ. 4.2 Θυαντιτατιϖασ. 4.2.1 Ρεχειτα ε δεσπεσα σοβ ο ενφοθυε 
πατριmονιαλ. 4.3 Ρεαλιζαο δα ϖαριαο πατριmονιαλ. 4.4 Ρεσυλταδο πατριmονιαλ. 5 Μενσυραο δε ατιϖοσ. 5.1 
Ατιϖο Ιmοβιλιζαδο. 5.2 Ατιϖο Ιντανγϖελ. 5.3 Ρεαϖαλιαο ε ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ. 5.4 Dεπρεχιαο, 
αmορτιζαο ε εξαυστο. 6 Μενσυραο δε πασσιϖοσ. 6.1 Προϖισ⌡εσ. 6.2 Πασσιϖοσ Χοντινγεντεσ. 7 Τραταmεντο 
χοντ〈βιλ απλιχ〈ϖελ αοσ ιmποστοσ ε χοντριβυι⌡εσ. 8 Σιστεmα δε χυστοσ. 8.1 Ασπεχτοσ λεγαισ δο σιστεmα δε χυστοσ. 
8.2 Αmβιεντε δα ινφορmαο δε χυστοσ. 8.3 Χαραχτερστιχασ δα ινφορmαο δε χυστοσ. 8.4 Τερmινολογια δε 
χυστοσ. 9 Πλανο δε χοντασ απλιχαδο αο σετορ πβλιχο. 10 Dεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ απλιχαδασ αο σετορ πβλιχο. 
10.1 Βαλανο οραmεντ〈ριο. 10.2 Βαλανο Φινανχειρο. 10.3 Dεmονστραο δασ ϖαρια⌡εσ πατριmονιαισ. 10.4 
Βαλανο πατριmονιαλ. 10.5 Dεmονστραο δε φλυξοσ δε χαιξα. 10.6 Dεmονστραο δασ Μυτα⌡εσ δο Πατριmνιο 
Λθυιδο. 10.7 Νοτασ εξπλιχατιϖασ ◊σ δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ. 10.8 Χονσολιδαο δασ δεmονστρα⌡εσ 
χοντ〈βεισ. 11 Τρανσα⌡εσ νο σετορ πβλιχο. 12 Dεσπεσα πβλιχα. 12.1 Χονχειτο, εταπασ, εστ〈γιοσ ε χατεγοριασ 
εχονmιχασ. 13 Ρεχειτα πβλιχα. 13.1 Χονχειτο, εταπασ, εστ〈γιοσ ε χατεγοριασ εχονmιχασ. 14 Εξεχυο 
οραmεντ〈ρια ε φινανχειρα. 15 Χοντα ∨νιχα δο Τεσουρο Ναχιοναλ. 16 Σιστεmα Ιντεγραδο δε Αδmινιστραο 
Φινανχειρα. 16.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ, οβϕετιϖοσ, χαραχτερστιχασ, ινστρυmεντοσ δε σεγυρανα ε πρινχιπαισ 
δοχυmεντοσ δε εντραδα. 17 Συπριmεντο δε Φυνδοσ. 18 Νορmα Βρασιλειρα δε Χονταβιλιδαδε に ΝΒΧ ΤΣΠ Εστρυτυρα 
Χονχειτυαλ, δε 23 δε σετεmβρο δε 2016. 19 ΜΧΑΣΠ 8♠ εδιο. 20 Ρεγιmε χοντ〈βιλ. 
ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΟΡ∩ΑΜΕΝΤℑΡΙΑ Ε ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑ Ε ΟΡ∩ΑΜΕΝΤΟ Π∨ΒΛΙΧΟ: 1 Οραmεντο πβλιχο. 1.1 
Χονχειτο. 1.2 Τχνιχασ οραmεντ〈ριασ. 1.3 Πρινχπιοσ οραmεντ〈ριοσ. 1.4 Χιχλο οραmεντ〈ριο. 1.5 Προχεσσο 
οραmεντ〈ριο. 2 Ο οραmεντο πβλιχο νο Βρασιλ. 2.1 Σιστεmα δε πλανεϕαmεντο ε δε οραmεντο φεδεραλ. 2.2 
Πλανο πλυριανυαλ. 2.3 Dιρετριζεσ οραmεντ〈ριασ. 2.4 Οραmεντο ανυαλ. 2.5 Σιστεmα ε προχεσσο δε 
οραmενταο. 2.6 Χλασσιφιχα⌡εσ οραmεντ〈ριασ. 2.7 Εστρυτυρα προγραm〈τιχα. 2.8 Χρδιτοσ ορδιν〈ριοσ ε 
αδιχιοναισ. 3 Προγραmαο ε εξεχυο οραmεντ〈ρια ε φινανχειρα. 3.1 Dεσχεντραλιζαο οραmεντ〈ρια ε 
φινανχειρα. 3.2 Αχοmπανηαmεντο δα εξεχυο. 3.3 Σιστεmασ δε ινφορmα⌡εσ. 3.4 Αλτερα⌡εσ οραmεντ〈ριασ. 
4 Ρεχειτα πβλιχα. 4.1 Χονχειτο ε χλασσιφιχα⌡εσ. 4.2 Εστ〈γιοσ. 4.3 Φοντεσ. 4.4 Dϖιδα ατιϖα. 5 Dεσπεσα πβλιχα. 
5.1 Χονχειτο ε χλασσιφιχα⌡εσ. 5.2 Εστ〈γιοσ. 5.3 Ρεστοσ α παγαρ. 5.4 Dεσπεσασ δε εξερχχιοσ αντεριορεσ. 5.5 Dϖιδα 
φλυτυαντε ε φυνδαδα. 5.6 Συπριmεντο δε φυνδοσ. 6 Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 101/2000 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει δε 
Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ). 7 Λει ν≡ 4.320/1964 ε συασ αλτερα⌡εσ. 8 Τρανσφερνχιασ ϖολυντ〈ριασ. 
ΧΑΡΓΟ 8: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο ΣΟΧΙΑΛ 
ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο ΣΟΧΙΑΛ: 1 Τεορια δα χοmυνιχαο. 1.1 Πρινχιπαισ εσχολασ ε πενσαδορεσ. 2 Τχνιχασ δε ρελα⌡εσ 
πβλιχασ. 3 Χοmυνιχαο διριγιδα. 4 Πβλιχοσ δε υmα ινστιτυιο. 5 Ασσεσσορια δε ιmπρενσα. 6 Ρελεασε, πρεσσ−

κιτ ε οργανιζαο δε εντρεϖιστασ χολετιϖασ. 7 Νοτασ οφιχιαισ. 8 Χλιππινγ. 9 Μαρκετινγ ινστιτυχιοναλ. 10 Πεσθυισασ 
δε οπινιο ε δε mερχαδο. 10.1 Πεσθυισασ θυαλιτατιϖασ ε θυαντιτατιϖασ, αmοστραγεm, θυεστιον〈ριοσ, γρυποσ δε 
δισχυσσο, γρυποσ φοχαισ. 11 Ρεσπονσαβιλιδαδε σοχιαλ, χονσυmο συστεντ〈ϖελ ε ρελα⌡εσ χοm α χοmυνιδαδε. 12 
Πλανεϕαmεντο δε χοmυνιχαο οργανιζαχιοναλ. 13 Ιντερφαχεσ εντρε ασ ρελα⌡εσ πβλιχασ ε α αδmινιστραο δα 
εmπρεσα. 14 Ρελα⌡εσ πβλιχασ ε ρεχυρσοσ ηυmανοσ. 15 Ινστρυmεντοσ δε χοmυνιχαο ιντερνα. 16 
Χοmυνιχαο διγιταλ. 17 Ρελα⌡εσ χοm χονσυmιδορεσ. 17.1 Σερϖιοσ δε ατενδιmεντο αο χονσυmιδορ. 17.2 
Χ⌠διγο δε Dεφεσα δο Χονσυmιδορ. 18 Χοmυνιχαο πβλιχα. 19 Ιmαγεm ινστιτυχιοναλ. 20 Χεριmονιαλ ε 
προτοχολο. 21 Οργανιζαο δε εϖεντοσ. 22 Ρεσολυ⌡εσ ΤϑΠΑ ν≡ 79/2009 ε ν≡ 85/2009 (Πλανο δε χοmυνιχαο 
δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Παρ〈). 
ΧΑΡΓΟ 9: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: DΙΡΕΙΤΟ 
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DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: 1 Εσταδο, γοϖερνο ε αδmινιστραο πβλιχα. 1.1 Χονχειτοσ. 2 Dιρειτο 
αδmινιστρατιϖο. 2.1 Χονχειτο. 2.2 Οβϕετο. 2.3 Φοντεσ. 3 Ατο αδmινιστρατιϖο. 3.1 Χονχειτο, ρεθυισιτοσ, ατριβυτοσ, 
χλασσιφιχαο ε εσπχιεσ. 3.2 Εξτινο δο ατο αδmινιστρατιϖο. 3.2.1 Χασσαο, ανυλαο, ρεϖογαο ε 
χονϖαλιδαο. 3.3 Dεχαδνχια αδmινιστρατιϖα. 4 Αγεντεσ πβλιχοσ. 4.1 Χονχειτο. 4.2 Εσπχιεσ. 4.3 Χαργο, 
εmπρεγο ε φυνο πβλιχα. 4.3.1 Προϖιmεντο. 4.3.2 ςαχνχια. 4.3.3 Εφετιϖιδαδε, εσταβιλιδαδε ε ϖιταλιχιεδαδε. 
4.4 Ρεmυνεραο. 4.5 Dιρειτοσ ε δεϖερεσ. 4.6 Ρεσπονσαβιλιδαδε. 4.7 Προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ. 4.8 
Λει ν≡ 5.810/1994 ε συασ αλτερα⌡εσ (Ρεγιmε ϑυρδιχο ∨νιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δα Αδmινιστραο 
Dιρετα, δασ Αυταρθυιασ ε δασ Φυνδα⌡εσ Πβλιχασ δο Εσταδο δο Παρ〈). 4.9 Dισποσι⌡εσ χονστιτυχιοναισ 
απλιχ〈ϖεισ. 5 Ποδερεσ δα αδmινιστραο πβλιχα. 5.1 Ηιερ〈ρθυιχο, δισχιπλιναρ, ρεγυλαmενταρ ε δε πολχια. 5.2 
Υσο ε αβυσο δε ποδερ. 6 Ρεγιmε ϕυρδιχο−αδmινιστρατιϖο. 6.1 Χονχειτο. 6.2 Πρινχπιοσ εξπρεσσοσ ε ιmπλχιτοσ 
δα αδmινιστραο πβλιχα. 7 Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δο Εσταδο. 7.1 Εϖολυο ηιστ⌠ριχα. 7.2 Ρεσπονσαβιλιδαδε 
πορ ατο χοmισσιϖο δο Εσταδο. 7.3 Ρεσπονσαβιλιδαδε πορ οmισσο δο Εσταδο. 7.4 Ρεθυισιτοσ παρα α 
δεmονστραο δα ρεσπονσαβιλιδαδε δο Εσταδο. 7.5 Χαυσασ εξχλυδεντεσ ε ατενυαντεσ δα ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
Εσταδο. 7.6 Ρεπαραο δο δανο. 7.7 Dιρειτο δε ρεγρεσσο. 8 Σερϖιοσ πβλιχοσ. 8.1 Χονχειτο. 8.2 Ελεmεντοσ 
χονστιτυτιϖοσ. 8.3 Φορmασ δε πρεσταο ε mειοσ δε εξεχυο. 8.4 Dελεγαο. 8.4.1 Χονχεσσο, περmισσο ε 
αυτοριζαο. 8.5 Χλασσιφιχαο. 8.6 Πρινχπιοσ. 9 Οργανιζαο αδmινιστρατιϖα. 9.1 Αυταρθυιασ, φυνδα⌡εσ, 
εmπρεσασ πβλιχασ ε σοχιεδαδεσ δε εχονοmια mιστα. 9.2 Εντιδαδεσ παραεσταταισ ε τερχειρο σετορ. 9.2.1 Σερϖιοσ 
σοχιαισ αυτνοmοσ, εντιδαδεσ δε αποιο, οργανιζα⌡εσ σοχιαισ, οργανιζα⌡εσ δα σοχιεδαδε χιϖιλ δε ιντερεσσε 
πβλιχο. 10 Χοντρολε δα αδmινιστραο πβλιχα. 10.1 Χοντρολε εξερχιδο πελα αδmινιστραο πβλιχα. 10.2 
Χοντρολε ϕυδιχιαλ. 10.3 Χοντρολε λεγισλατιϖο. 10.4 Λει ν≡ 8.429/1992 ε συασ αλτερα⌡εσ (ιmπροβιδαδε 
αδmινιστρατιϖα). 11 Λει ν≡ 9.784/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ (προχεσσο αδmινιστρατιϖο). 12 Λιχιτα⌡εσ ε χοντρατοσ 
αδmινιστρατιϖοσ. 12.1 Λει ν≡ 8.666/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ. 12.2 Λει ν≡ 10.520/2002 ε δεmαισ δισποσι⌡εσ 
νορmατιϖασ ρελατιϖασ αο πρεγο. 12.3 Dεχρετο ν≡ 7.892/2013 ε συασ αλτερα⌡εσ (σιστεmα δε ρεγιστρο δε πρεοσ). 
12.4 Λει ν≡ 12.462/2011 ε συασ αλτερα⌡εσ (Ρεγιmε Dιφερενχιαδο δε Χοντρατα⌡εσ Πβλιχασ). Dεχρετο ν≡ 
6.170/2007 ε συασ αλτερα⌡εσ, Πορταρια Ιντερmινιστεριαλ ν≡ 424/2016 ε συασ αλτερα⌡εσ. 12.5 Φυνδαmεντοσ 
χονστιτυχιοναισ. 13 Λει ν≡ 13.019/2014 ε συασ αλτερα⌡εσ. 
DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ: 1 Απλιχαβιλιδαδε δασ νορmασ χονστιτυχιοναισ. 1.1 Νορmασ δε εφιχ〈χια πλενα, 
χοντιδα ε λιmιταδα. 1.2 Νορmασ προγραm〈τιχασ. 2 Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ δε 1988. 2.1 
Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. 2.2 Dιρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ. 2.3 Οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα δο 
Εσταδο. 2.3.1 Εσταδο φεδεραλ βρασιλειρο, Υνιο, εσταδοσ, Dιστριτο Φεδεραλ, mυνιχπιοσ ε τερριτ⌠ριοσ. 2.4 Ποδερ 
Εξεχυτιϖο. 2.4.1 Ατριβυι⌡εσ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα. 2.5 Ποδερ Λεγισλατιϖο. 2.5.1 
Εστρυτυρα. 2.5.2 Φυνχιοναmεντο ε ατριβυι⌡εσ. 2.5.3 Προχεσσο λεγισλατιϖο. 2.5.4 Φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα 
ε οραmεντ〈ρια. 2.5.5 Χοmισσ⌡εσ παρλαmενταρεσ δε ινθυριτο. 2.6 Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 2.6.1 Dισποσι⌡εσ γεραισ. 
2.6.2 ργοσ δο ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 2.6.2.1 Οργανιζαο ε χοmπετνχιασ, Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια. 2.7 
Φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϕυστια.  
DΙΡΕΙΤΟ ΧΙςΙΛ: 1 Λει δε ιντροδυο ◊σ νορmασ δο διρειτο βρασιλειρο. 1.1 ςιγνχια, απλιχαο, οβριγατοριεδαδε, 
ιντερπρεταο ε ιντεγραο δασ λεισ. 1.2 Χονφλιτο δασ λεισ νο τεmπο. 1.3 Εφιχ〈χια δασ λεισ νο εσπαο. 2 Πεσσοασ 
νατυραισ. 2.1 Χονχειτο. 2.2 Ινχιο δα πεσσοα νατυραλ. 2.3 Περσοναλιδαδε. 2.4 Χαπαχιδαδε. 2.5 Dιρειτοσ δα 
περσοναλιδαδε. 2.6 Νοmε χιϖιλ. 2.7 Εσταδο χιϖιλ. 2.8 Dοmιχλιο. 2.9 Αυσνχια. 3 Πεσσοασ ϕυρδιχασ. 3.1 Dισποσι⌡εσ 
Γεραισ. 3.2 Χονχειτο ε Ελεmεντοσ Χαραχτεριζαδορεσ. 3.3 Χονστιτυιο. 3.4 Εξτινο. 3.5 Χαπαχιδαδε ε διρειτοσ 
δα περσοναλιδαδε. 3.6 Σοχιεδαδεσ δε φατο. 3.7 Ασσοχια⌡εσ. 3.8 Σοχιεδαδεσ. 3.9 Φυνδα⌡εσ. 3.10 Γρυποσ 
δεσπερσοναλιζαδοσ. 3.11 Dεσχονσιδεραο δα περσοναλιδαδε ϕυρδιχα. 3.12 Ρεσπονσαβιλιδαδε δα πεσσοα ϕυρδιχα 
ε δοσ σ⌠χιοσ. 4 Βενσ. 4.1 Dιφερεντεσ χλασσεσ. 4.2 Βενσ Χορπ⌠ρεοσ ε ινχορπ⌠ρεοσ. 4.3 Βενσ νο χοmρχιο ε φορα 
δο χοmρχιο. 5 Φατο ϕυρδιχο. 6 Νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. 6.1 Dισποσι⌡εσ γεραισ. 6.2 Χλασσιφιχαο ε ιντερπρεταο. 6.3 
Ελεmεντοσ. 6.4 Ρεπρεσενταο. 6.5 Χονδιο, τερmο ε ενχαργο. 6.6 Dεφειτοσ δο νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. 6.7 
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Εξιστνχια, εφιχ〈χια, ϖαλιδαδε, ινϖαλιδαδε ε νυλιδαδε δο νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. 6.8 Σιmυλαο. 7 Ατοσ ϕυρδιχοσ λχιτοσ 
ε ιλχιτοσ. 8 Πρεσχριο ε δεχαδνχια. 9 Προϖα δο φατο ϕυρδιχο. 10 Χοντρατοσ. 10.1 Πρινχπιοσ. 10.2 Χλασσιφιχαο. 
10.3 Χοντρατοσ εm γεραλ. 10.4 Dισποσι⌡εσ γεραισ. 10.5 Ιντερπρεταο. 10.6 Εξτινο. 10.7 Εσπχιεσ δε 
χοντρατοσ ρεγυλαδοσ νο Χ⌠διγο Χιϖιλ.  
DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΧΙςΙΛ: 1 Λει ν≡ 13.105/2015 ε συασ αλτερα⌡εσ (Χ⌠διγο δε Προχεσσο Χιϖιλ). 2 Νορmασ 
προχεσσυαισ χιϖισ. 3 Α ϕυρισδιο. 4 Α Αο. 4.1 Χονχειτο, νατυρεζα, ελεmεντοσ ε χαραχτερστιχασ. 4.2 Χονδι⌡εσ 
δα αο. 4.3 Χλασσιφιχαο. 5 Πρεσσυποστοσ προχεσσυαισ. 6 Πρεχλυσο. 7 Συϕειτοσ δο προχεσσο. 7.1 Χαπαχιδαδε 
προχεσσυαλ ε ποστυλατ⌠ρια. 7.2 Dεϖερεσ δασ παρτεσ ε προχυραδορεσ. 7.3 Προχυραδορεσ. 7.4 Συχεσσο δασ παρτεσ 
ε δοσ προχυραδορεσ. 7.5 Λιτισχονσ⌠ρχιο. 8 Ιντερϖενο δε τερχειροσ. 9 Ποδερεσ, δεϖερεσ ε ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
ϕυιζ. 10 Μινιστριο Πβλιχο. 11 Αδϖοχαχια Πβλιχα. 12 Dεφενσορια Πβλιχα. 13 Ατοσ προχεσσυαισ. 13.1 Φορmα δοσ 
ατοσ. 13.2 Τεmπο ε λυγαρ. 13.3 Πραζοσ. 13.4 Χοmυνιχαο δοσ ατοσ προχεσσυαισ. 13.5 Νυλιδαδεσ. 13.6 
Dιστριβυιο ε ρεγιστρο. 13.7 ςαλορ δα χαυσα. 14 Τυτελα προϖισ⌠ρια. 14.1 Τυτελα δε υργνχια. 14.2 Dισποσι⌡εσ 
γεραισ. 15 Φορmαο, συσπενσο ε εξτινο δο προχεσσο. 16 Προχεσσο δε χονηεχιmεντο ε δο χυmπριmεντο δε 
σεντενα. 16.1 Προχεδιmεντο χοmυm. 16.2 Dισποσι⌡εσ Γεραισ. 16.3 Πετιο ινιχιαλ. 16.4 Ιmπροχεδνχια 
λιmιναρ δο πεδιδο. 16.5 Χοντεσταο, ρεχονϖενο ε ρεϖελια. 16.6 Προϖιδνχιασ πρελιmιναρεσ ε δε σανεαmεντο. 
16.7 ϑυλγαmεντο χονφορmε ο εσταδο δο προχεσσο. 16.8 Προϖασ. 16.9 Σεντενα ε χοισα ϕυλγαδα. 16.10 
Χυmπριmεντο δα σεντενα. 16.11 Dισποσι⌡εσ Γεραισ. 16.12 Χυmπριmεντο. 16.13 Λιθυιδαο. 17 Προχεσσοσ δε 
εξεχυο. 18 Προχεσσοσ νοσ τριβυναισ ε mειοσ δε ιmπυγναο δασ δεχισ⌡εσ ϕυδιχιαισ. 19 Dισποσι⌡εσ φιναισ ε 
τρανσιτ⌠ριασ. 20 Μανδαδο δε σεγυρανα. 21 Αο ποπυλαρ. 22 Αο χιϖιλ πβλιχα. 23 Αο δε ιmπροβιδαδε 
αδmινιστρατιϖα. 24 Σmυλασ δο ΣΤΦ ε δο ΣΤϑ. 25 Τεορια Γεραλ δοσ Ρεχυρσοσ. Ρεχυρσοσ εm εσπχιε. 26 Λει 
ν≡ 9.099/1995 ε συασ αλτερα⌡εσ ε Λει ν≡ 10.259/2001 ε συασ αλτερα⌡εσ (ϕυιζαδοσ εσπεχιαισ χϖεισ ε χριmιναισ). 
27 Λει ν≡ 13.140/2015 (δισπ⌡ε σοβρε mεδιαο). 28 Λει ν≡ 8.328/2015 (δισπ⌡ε σοβρε ο Ρεγιmεντο δε Χυστασ 
ε ουτρασ δεσπεσασ προχεσσυαισ). 
DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ: 1 Πρινχπιοσ απλιχ〈ϖεισ αο Dιρειτο Πεναλ. 2 Απλιχαο δα λει πεναλ. 2.1 Α λει πεναλ νο τεmπο ε 
νο εσπαο. 2.2 Τεmπο ε λυγαρ δο χριmε. 2.3 Ιντερπρεταο δα λει πεναλ. 2.4 Αναλογια. 2.5 Ιρρετροατιϖιδαδε δα 
λει πεναλ. 2.6 Χονφλιτο απαρεντε δε νορmασ πεναισ. 3 Ιλιχιτυδε. 4 Χυλπαβιλιδαδε. 5 Χονχυρσο δε Πεσσοασ. 6 Πενασ. 
6.1 Εσπχιεσ δε πενασ. 6.2 Χοmιναο δασ πενασ. 7 Αο πεναλ. 8 Πυνιβιλιδαδε ε χαυσασ δε εξτινο. 9 
Πρεσχριο. 10 Χριmεσ χοντρα α φ πβλιχα. 11 Χριmεσ χοντρα α Αδmινιστραο Πβλιχα. 12 Λει ν≡ 4.898/1965, ε 
συασ αλτερα⌡εσ (αβυσο δε αυτοριδαδε). 13 Λει ν≡ 9.613/1998 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λαϖαγεm δε δινηειρο). 14 
Dισποσι⌡εσ χονστιτυχιοναισ απλιχ〈ϖεισ αο διρειτο πεναλ. 15 Χριmεσ ε σαν⌡εσ πεναισ να λιχιταο (Λει ν≡ 
8.666/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ). 16 Χριmεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδε φισχαλ (Λει ν≡ 10.028/2000). 17 Σmυλασ δο ΣΤΦ 
ε δο ΣΤϑ. 
DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΠΕΝΑΛ: 1 Προχεσσο πεναλ βρασιλειρο; προχεσσο πεναλ χονστιτυχιοναλ. 2 Σιστεmασ ε 
πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. 3 Απλιχαο δα λει προχεσσυαλ νο τεmπο, νο εσπαο ε εm ρελαο ◊σ πεσσοασ. 3.1 
Dισποσι⌡εσ πρελιmιναρεσ δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ. 4 Φασε πρ−προχεσσυαλ. 4.1 Ινθυριτο πολιχιαλ. 5 
Προχεσσο, προχεδιmεντο ε ρελαο ϕυρδιχα προχεσσυαλ. 5.1 Ελεmεντοσ ιδεντιφιχαδορεσ δα ρελαο προχεσσυαλ. 
5.2 Φορmασ δο προχεδιmεντο. 5.3 Πρινχπιοσ γεραισ ε ινφορmαδορεσ δο προχεσσο. 5.4 Πρετενσο πυνιτιϖα. 5.5 
Τιποσ δε προχεσσο πεναλ. 6 Αο πεναλ. 7 Αο χιϖιλ Εξ Dελιχτο. 8 ϑυρισδιο ε χοmπετνχια. 9 Θυεστ⌡εσ ε 
προχεσσοσ ινχιδεντεσ. 10 Προϖα. 11 Συϕειτοσ δο Προχεσσο. 12 Πρισο, mεδιδασ χαυτελαρεσ, ε λιβερδαδε προϖισ⌠ρια 
ε πρισο τεmπορ〈ρια (Λει ν≡ 7.960/1989 ε συασ αλτερα⌡εσ). 13 Χιτα⌡εσ ε ιντιmα⌡εσ. 14 Ατοσ προχεσσυαισ ε 
ατοσ ϕυδιχιαισ. 15 Προχεδιmεντοσ. 15.1 Προχεσσο χοmυm; προχεσσοσ εσπεχιαισ; Λει ν≡ 8.038/1990 に νορmασ 
προχεδιmενταισ παρα οσ προχεσσοσ περαντε ο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια (ΣΤϑ) ε ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ 
(ΣΤΦ). 16 Λει ν≡ 9.099/1995 ε συασ αλτερα⌡εσ ε Λει ν≡ 10.259/2001 ε συασ αλτερα⌡εσ (ϕυιζαδοσ εσπεχιαισ χϖεισ 
ε χριmιναισ). 17 Πραζοσ. 17.1 Χαραχτερστιχασ, πρινχπιοσ ε χονταγεm. 18 Νυλιδαδεσ. 19 Ρεχυρσοσ εm γεραλ. 20 
Ηαβεασ χορπυσ ε σευ προχεσσο. 21 Νορmασ προχεσσυαισ δα Λει ν≡ 7.210/1984 ε συασ αλτερα⌡εσ (εξεχυο 
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πεναλ). 22 Ρελα⌡εσ ϕυρισδιχιοναισ χοm αυτοριδαδε εστρανγειρα. 23 Dισποσι⌡εσ γεραισ δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο 
Πεναλ. 24 Σmυλασ δο ΣΤΦ ε δο ΣΤϑ. 
ΧΑΡΓΟ 10: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΧΟΝΟΜΙΑ 
ΕΧΟΝΟΜΙΑ: 1 Μιχροεχονοmια. 1.1 Χονχειτοσ φυνδαmενταισ. 1.1.1 Φορmασ δε οργανιζαο δα ατιϖιδαδε 
εχονmιχα, ο παπελ δοσ πρεοσ, χυστο δε οπορτυνιδαδε, φατορ δε προδυο ε φροντειρασ δασ ποσσιβιλιδαδεσ δε 
προδυο. 1.2 Dετερmιναο δασ χυρϖασ δε προχυρα. 1.2.1 Χυρϖασ δε ινδιφερενα. 1.2.2 Εθυιλβριο δο 
χονσυmιδορ. 1.2.3 Εφειτοσ πρεο, ρενδα ε συβστιτυιο. 1.2.4 Ελαστιχιδαδε δα προχυρα. 1.2.5 Φατορεσ δε 
προδυο. 1.2.6 Προδυτιϖιδαδε mδια ε mαργιναλ. 1.2.7 Λει δοσ ρενδιmεντοσ δεχρεσχεντεσ ε ρενδιmεντοσ δε 
εσχαλα. 1.2.8 Χυστοσ δε προδυο νο χυρτο ε λονγο πραζοσ. 1.2.9 Χυστοσ τοταισ, mδιοσ ε mαργιναισ, φιξοσ ε 
ϖαρι〈ϖεισ. 1.3 Τεορια δο χονσυmιδορ, υτιλιδαδεσ χαρδιναλ ε ορδιναλ, ρεστριο οραmεντ〈ρια, εθυιλβριο δο 
χονσυmιδορ ε φυν⌡εσ δεmανδα, χυρϖασ δε Ενγελ, δεmανδα δε mερχαδο, τεορια δα προδυο, ισοθυαντασ ε 
χυρϖασ δε ισοχυστο, φυν⌡εσ δε προδυο ε συασ προπριεδαδεσ, χυρϖασ δε προδυτο ε προδυτιϖιδαδε, χυρϖασ δε 
χυστο, εθυιλβριο δα φιρmα, εθυιλβριο δε χυρτο ε δε λονγο πραζοσ. 1.3.1 Εχονοmια δο βεm−εσταρ. 1.3.2 τιmο 
δε Παρετο. 1.4 Εστρυτυρασ δε mερχαδο. 1.4.1 Χονχορρνχια περφειτα, χονχορρνχια ιmπερφειτα, mονοπ⌠λιο, 
ολιγοπ⌠λιο. 1.4.2 Ουτρασ εστρυτυρασ δε mερχαδο. 1.4.3 Dινmιχα δε δετερmιναο δε πρεοσ ε mαργεm δε 
λυχρο. 1.4.4 Παδρο δε χονχορρνχια. 1.4.5 Αν〈λισε δε χοmπετιτιϖιδαδε. 1.4.6 Αν〈λισε δε ινδστριασ ε δα 
χονχορρνχια. 1.4.7 ςανταγενσ χοmπετιτιϖασ. 1.4.8 Χαδειασ ε ρεδεσ προδυτιϖασ. 1.4.9 Χοmπετιτιϖιδαδε ε 
εστρατγια εmπρεσαριαλ. 2 Μαχροεχονοmια. 2.1 Πρινχιπαισ αγρεγαδοσ mαχροεχονmιχοσ. 2.2 Ιδεντιδαδεσ 
mαχροεχονmιχασ β〈σιχασ. 2.3 Σιστεmα δε χοντασ ναχιοναισ. 2.4 Χοντασ ναχιοναισ νο Βρασιλ. 2.5 Χονχειτοσ δε 
δφιχιτ ε δϖιδα πβλιχα. 2.6 Βαλανο δε παγαmεντοσ. 2.7 Παπελ δο γοϖερνο να εχονοmια. 2.7.1 Εσταβιλιζαο, 
χρεσχιmεντο ε ρεδιστριβυιο. 2.8 Α τεορια κεψνεσιανα. 2.9 Οφερτα ε δεmανδα αγρεγαδασ. 2.10 Αγρεγαδοσ 
mονετ〈ριοσ. 2.10.1 Ασ χοντασ δο σιστεmα mονετ〈ριο. 2.11 Μοδελο ΙΣ−ΛΜ. 2.12 Πολτιχασ φισχαλ ε mονετ〈ρια. 2.13 
Ρελα⌡εσ εντρε ινφλαο, ϕυροσ ε ο ρεσυλταδο φισχαλ. 2.14 Ρελα⌡εσ εντρε ο νϖελ δε ατιϖιδαδε ε ο mερχαδο δε 
τραβαληο. 2.14.1 Σαλ〈ριοσ, ινφλαο ε δεσεmπρεγο. 2.15 Χοmρχιο εξτεριορ. 2.15.1 Χmβιο, ταριφασ, συβσδιοσ, 
χοτασ. 2.16 Βλοχοσ εχονmιχοσ, αχορδοσ ιντερναχιοναισ ε ρεταλια⌡εσ. 2.17 Γλοβαλιζαο ε οργανισmοσ 
mυλτιλατεραισ. 2.18 Φλυξοσ φινανχειροσ ιντερναχιοναισ ε mερχαδοσ δε χαπιταισ. 3 Εχονοmια δο σετορ πβλιχο. 3.1 
Ο Εσταδο ε ασ φυν⌡εσ εχονmιχασ γοϖερναmενταισ. 3.2 Ασ νεχεσσιδαδεσ πβλιχασ ε ασ φορmασ δε ατυαο δοσ 
γοϖερνοσ. 3.3 Εσταδο ρεγυλαδορ ε προδυτορ. 3.4 Πολτιχασ φισχαλ ε mονετ〈ρια. 3.4.1 Ουτρασ πολτιχασ εχονmιχασ. 
3.5 Εϖολυο δα παρτιχιπαο δο σετορ πβλιχο να ατιϖιδαδε εχονmιχα. 3.6 Χονταβιλιδαδε φισχαλ. 3.6.1 ΝΦΣΠ. 
3.6.2 Ρεσυλταδοσ νοmιναλ, οπεραχιοναλ ε πριm〈ριο. 3.6.3 Dϖιδα πβλιχα. 3.7 Συστενταβιλιδαδε δο 
ενδιϖιδαmεντο πβλιχο. 3.8 Φινανχιαmεντο δο δφιχιτ πβλιχο α παρτιρ δοσ ανοσ 80 δο σχυλο ΞΞ. 3.9 Ινφλαο ε 
χρεσχιmεντο. 4 Εχονοmια βρασιλειρα. 4.1 Ασπεχτοσ γεραισ δο χοmπορταmεντο ρεχεντε δα εχονοmια βρασιλειρα ε 
δασ πολτιχασ εχονmιχασ αδοταδασ πελοσ λτιmοσ γοϖερνοσ. 4.2 Μυδανασ εστρυτυραισ δα εχονοmια βρασιλειρα 
α παρτιρ δα αχελεραο δοσ προχεσσοσ δε ινδυστριαλιζαο ε υρβανιζαο. 4.3 Οσ πλανοσ δε δεσενϖολϖιmεντο 
mαισ ιmπορταντεσ δεσδε α σεγυνδα mεταδε δο σχυλο ΞΞ. 4.4 Πρινχιπαισ χαραχτερστιχασ ε οσ ρεσυλταδοσ δοσ 
πλανοσ δε εσταβιλιζαο α παρτιρ δα δχαδα δε 80 δο σχυλο ΞΞ. 4.5 Ινδιχαδορεσ δο δεσενϖολϖιmεντο εχονmιχο 
ε σοχιαλ βρασιλειρο χοντεmπορνεο. 4.6 Dεσιγυαλδαδεσ πεσσοαισ ε εσπαχιαισ δε ρενδα ε δε ριθυεζα. 4.7 Περφιλ 
δεmογρ〈φιχο βρασιλειρο. 4.8 Εστρυτυρα τριβυτ〈ρια βρασιλειρα. 4.9 Ο mερχαδο δε τραβαληο ε ασ χονδι⌡εσ δε 
εmπρεγο ε ρενδα. 4.10 Εστρυτυρα οραmεντ〈ρια ε α εϖολυο δο δφιχιτ ε δα δϖιδα πβλιχα βρασιλειρα. 4.11 Α 
πρεϖιδνχια σοχιαλ ε συασ περσπεχτιϖασ. 4.12 Χmβιο, ρεσερϖασ ε ρελα⌡εσ χοmερχιαισ ε φινανχειρασ δο Βρασιλ 
χοm ο ρεστο δο mυνδο. 
ΧΑΡΓΟ 11: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 
ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ: 1 Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ). 1.1 πρινχπιοσ, διρετριζεσ, εστρυτυρα ε οργανιζαο. 1.2 
Πολτιχασ δε σαδε. 1.3 Εστρυτυρα ε φυνχιοναmεντο δασ ινστιτυι⌡εσ ε συασ ρελα⌡εσ χοm οσ σερϖιοσ δε σαδε. 
1.4 Νϖεισ προγρεσσιϖοσ δε ασσιστνχια ◊ σαδε. 1.5 Πολτιχασ πβλιχασ δο ΣΥΣ παρα γεστο δε ρεχυρσοσ φσιχοσ, 
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φινανχειροσ, mατεριαισ ε ηυmανοσ. 1.6 Σιστεmα δε πλανεϕαmεντο δο ΣΥΣ. 1.6.1 Πλανεϕαmεντο εστρατγιχο ε 
νορmατιϖο. 1.7 Dιρειτοσ δοσ υσυ〈ριοσ δο ΣΥΣ. 1.8 Παρτιχιπαο ε χοντρολε σοχιαλ. 1.9 Α⌡εσ ε προγραmασ δο ΣΥΣ. 
1.10 Λεγισλαο β〈σιχα δο ΣΥΣ. 2 ςιγιλνχια επιδεmιολ⌠γιχα ε ϖιγιλνχια εm σαδε. 2.1 Προγραmασ δε πρεϖενο 
ε χοντρολε δε δοενασ τρανσmισσϖεισ πρεϖαλεντεσ νο χεν〈ριο επιδεmιολ⌠γιχο βρασιλειρο. 2.2 Dοενασ ε αγραϖοσ 
νο τρανσmισσϖιεσ. 2.3 Προγραmα Ναχιοναλ δε Ιmυνιζα⌡εσ. 3 Μοδαλιδαδεσ ασσιστενχιαισ. 3.1 Ηοσπιταλ−δια, 
ασσιστνχια δοmιχιλιαρ, τραβαληο δε γρυπο. 3.2 Πρ〈τιχα δε ενφερmαγεm να χοmυνιδαδε. 3.2.1 Χυιδαδο δε σαδε 
φαmιλιαρ. 3.3 Εστρατγια δα σαδε δα φαmλια. 4 Τεοριασ ε προχεσσο δε ενφερmαγεm. 4.1 Ταξονοmιασ δε 
διαγν⌠στιχοσ δε ενφερmαγεm. 5 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm αο αδυλτο πορταδορ δε τρανστορνο mενταλ. 5.1 
Υνιδαδεσ δε ατενο ◊ σαδε mενταλ. 5.1.1 Αmβυλατ⌠ριο δε σαδε mενταλ, χεντρο δε ατενο πσιχοσσοχιαλ ε 
ηοσπιταλ πσιθυι〈τριχο. 5.2 Ινστρυmεντοσ δε ιντερϖενο δε ενφερmαγεm εm σαδε mενταλ. 5.2.1 
Ρελαχιοναmεντο ιντερπεσσοαλ, χοmυνιχαο τεραπυτιχα, πσιχοπατολογιασ, πσιχοφαρmαχολογια. 6 Ασσιστνχια δε 
ενφερmαγεm εm γεροντολογια. 7 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm αο παχιεντε ονχολ⌠γιχο νασ διφερεντεσ φασεσ δα 
δοενα ε τραταmεντοσ. 7.1 Θυιmιοτεραπια, ραδιοτεραπια ε χιρυργιασ. 8 Προχεδιmεντοσ τχνιχοσ εm 
ενφερmαγεm. 9 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm περιοπερατ⌠ρια. 10 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm α παχιεντεσ χοm 
αλτερα⌡εσ δα φυνο χαρδιοϖασχυλαρ ε χιρχυλατ⌠ρια. 10.1 Dιγεστιϖα ε γαστροιντεστιναλ. 10.2 Μεταβ⌠λιχα ε 
ενδ⌠χρινα. 10.3 Ρεναλ ε δο τρατο υριν〈ριο. 10.4 Ρεπροδυτιϖα. 10.5 Τεγυmενταρ. 10.6 Νευρολ⌠γιχα. 10.7 
Μσχυλο εσθυελτιχο. 11 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm απλιχαδα ◊ σαδε σεξυαλ ε ρεπροδυτιϖα δα mυληερ χοm 
νφασε νασ α⌡εσ δε βαιξα ε mδια χοmπλεξιδαδε. 12 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm ◊ γεσταντε, παρτυριεντε ε 
πυρπερα. 13 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm αο ρεχm−νασχιδο. 13.1 Μοδελοσ δε ατενο αο ρεχm−νασχιδο θυε 
χοmπ⌡εm ο προγραmα δε ηυmανιζαο νο πρ−ναταλ ε νασχιmεντο. 14 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm ◊ mυληερ 
νο χλιmατριο ε mενοπαυσα ε να πρεϖενο ε τραταmεντο δε γινεχοπατιασ. 15 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm ◊ 
χριανα σαδια. 15.1 Χρεσχιmεντο, δεσενϖολϖιmεντο, αλειταmεντο mατερνο, αλιmενταο. 15.2 Χυιδαδο νασ 
δοενασ πρεϖαλεντεσ να ινφνχια (διαρρειχασ ε ρεσπιρατ⌠ριασ). 16 Ατενδιmεντο α παχιεντεσ εm σιτυα⌡εσ δε 
υργνχια ε εmεργνχια. 16.1 Εστρυτυρα οργανιζαχιοναλ δο σερϖιο δε εmεργνχια ηοσπιταλαρ ε πρ−ηοσπιταλαρ. 
16.2 Συπορτε β〈σιχο δε ϖιδα εm εmεργνχιασ. 16.3 Εmεργνχιασ ρελαχιοναδασ α δοενασ δο απαρεληο 
ρεσπιρατ⌠ριο, δο απαρεληο χιρχυλατ⌠ριο ε πσιθυι〈τριχασ. 16.4 Ατενδιmεντο ινιχιαλ αο πολιτραυmατιζαδο. 16.5 
Ατενδιmεντο να παραδα χαρδιορρεσπιρατ⌠ρια. 16.6 Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm αο παχιεντε χρτιχο χοm 
διστρβιοσ ηιδροελετρολτιχοσ, 〈χιδο−β〈σιχοσ, ινσυφιχινχια ρεσπιρατ⌠ρια ε ϖεντιλαο mεχνιχα. 16.6.1 
Ινσυφιχινχια ρεναλ ε mτοδοσ διαλτιχοσ. 16.6.2 Ινσυφιχινχια ηεπ〈τιχα. 16.6.3 Αϖαλιαο δε χονσχινχια νο 
παχιεντε εm χοmα. 16.7 Dοαο, χαπταο ε τρανσπλαντε δε ⌠ργοσ. 16.8 Ενφερmαγεm εm υργνχιασ. 16.8.1 
ςιολνχια, αβυσο δε δρογασ, ιντοξιχα⌡εσ, εmεργνχιασ αmβιενταισ. 17 Γερενχιαmεντο δε ενφερmαγεm εm 
σερϖιοσ δε σαδε. 17.1 Γερενχιαmεντο δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ. 17.1.1 Dιmενσιοναmεντο, ρεχρυταmεντο ε 
σελεο, εδυχαο χοντινυαδα, αϖαλιαο δε δεσεmπενηο, λιδερανα, συπερϖισο, χοmυνιχαο, ρελα⌡εσ δε 
τραβαληο ε προχεσσο γρυπαλ. 17.2 Αϖαλιαο δα θυαλιδαδε νοσ προχεσσοσ δε τραβαληο. 17.2.1 Χυστοσ, αυδιτορια, 
αχρεδιταο. 17.3 Προχεσσο δε τραβαληο δε γερενχιαmεντο εm ενφερmαγεm. 18 Ατυαο δα ενφερmαγεm εm 
προχεδιmεντοσ ε mτοδοσ διαγν⌠στιχοσ. 19 Αγραϖοσ ◊ σαδε ρελαχιοναδοσ αο τραβαληο. 20 Γερενχιαmεντο δοσ 
ρεσδυοσ δε σερϖιοσ δε σαδε. 21 Πρεσσυποστοσ τε⌠ριχοσ ε mετοδολ⌠γιχοσ δα πεσθυισα εm σαδε ε 
ενφερmαγεm. 22 Χεντραλ δε mατεριαλ ε εστεριλιζαο. 22.1 Προχεσσαmεντο δε προδυτοσ παρα σαδε. 22.2 
Προχεσσοσ δε εστεριλιζαο δε προδυτοσ παρα σαδε. 22.3 Χοντρολε δε θυαλιδαδε ε ϖαλιδαο δοσ προχεσσοσ δε 
εστεριλιζαο δε προδυτοσ παρα σαδε. 23 Πρ〈τιχασ δε βιοσσεγυρανα απλιχαδασ αο προχεσσο δε χυιδαρ. 23.1 
Ρισχο βιολ⌠γιχο ε mεδιδασ δε πρεχαυ⌡εσ β〈σιχασ παρα α σεγυρανα ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖα νο σερϖιο δε 
ασσιστνχια ◊ σαδε. 23.2 Πρεχαυο−παδρο ε πρεχαυ⌡εσ πορ φορmα δε τρανσmισσο δασ δοενασ. 23.2.1 
Dεφινιο, ινδιχα⌡εσ δε υσο ε ρεχυρσοσ mατεριαισ. 23.2.2 Μεδιδασ δε προτεο χαβϖεισ νασ σιτυα⌡εσ δε ρισχο 
ποτενχιαλ δε εξποσιο. 24 Χοντρολε δε ινφεχο ηοσπιταλαρ. 25 Χ⌠διγο δε τιχα δοσ προφισσιοναισ δε 
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ενφερmαγεm. 25.1 Λεγισλαο εm ενφερmαγεm. 25.2 Ασσοχια⌡εσ δε χλασσε ε ⌠ργοσ δε φισχαλιζαο δο 
εξερχχιο προφισσιοναλ. 
ΧΑΡΓΟ 12: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 1 Αδmινιστραο εm Ενφερmαγεm. 2 Λεγισλαο ρελατιϖα ◊ Σεγυρανα ε 
Μεδιχινα δο Τραβαληο ε Σαδε χοmπλεmενταρ. 3 Dιρειτοσ Σοχιαισ. 4 Ασσιστνχια δε Ενφερmαγεm εm Υργνχια 
ε Εmεργνχια. 5 Τχνιχα Φυνδαmενταισ δε Ενφερmαγεm. 6 Αχιδεντεσ χοm Μλτιπλασ ςτιmασ. 7 Εστυδο δοσ 
Αγραϖοσ ◊ Σαδε δο Τραβαληαδορ. 8 Νο⌡εσ Β〈σιχα δε Τοξιχολογια. 9 Πρεπαρο, δεσινφεχο ε εστεριλιζαο δε 
Ματεριαισ ε Εθυιπαmεντοσ Μδιχοσ. 10 Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Επιδεmιολογια ε ςιγιλνχια ◊ Σαδε δο Τραβαληαδορ. 
11 Dοενασ Προφισσιοναισ δο Τραβαληο ε Ρελαχιοναδασ αο Τραβαληο. 12 Ασπεχτοσ Λεγαισ σοβρε Dοενα ε 
Αχιδεντε δε Τραβαληο. 13 Σαδε ε Πρεϖενο δε Dοενασ. 14 Σαδε ε θυαλιδαδε δε ςιδα. 15 Σαδε Πβλιχα. 
16 Χονϖεν⌡εσ Ιντερναχιοναισ (Χονϖεν⌡εσ δα ΟΙΤ−σοβρε σαδε δο τραβαληαδορ). 17 Πρινχιπαισ Χορρεντεσ δα 
Εργονοmια. 18 Εργονοmια. 19 Λεγισλαο Βρασιλειρα δα Εργονοmια. 20 Γερενχιαmεντο δε Ρισχοσ. 21 Περφιλ 
Προφισογραφιχο Πρεϖιδενχι〈ριο. 22 Dεοντολογια ε ⊃τιχα δε Ενφερmαγεm. 23 Νορmασ δε Χερτιφιχαο ΙΣΣΟ. 24 
Ηιγιενε Οχυπαχιοναλ. 25 Νο⌡εσ δε Ινφορm〈τιχα εm Σαδε. 26 Προmοο δα Σαδε ε Πρεϖενο δε Dοενασ. 
27 Ρεγυλαmενταο δο Εξερχχιο Προφισσιοναλ δε Ενφερmαγεm δο Τραβαληο. 28 Ατριβυι⌡εσ δο Ενφερmειρο δο 
Τραβαληο. 29 Γεστο εm Σαδε. 30 Βενεφχιοσ ε ρεφορmα δα Πρεϖιδνχια Σοχιαλ. 
ΧΑΡΓΟ 13: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΧΙςΙΛ 
OBRAS ど PLANEJAMENTOが NORMASが FISCALIZAÇÃO E LEGISLAÇÃOぎàヱàPﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗàSWàヮヴﾗﾃWデﾗゲàWàﾗHヴ;ゲくàヱくヱà
Pヴﾗｪヴ;ﾏ;N?ﾗà Wà IﾗﾐデヴﾗﾉWくà ヲà Vｷ;HｷﾉｷS;SWがà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wà IﾗﾐデヴﾗﾉWà S;ゲà Iﾗﾐゲデヴ┌NﾛWゲくà ヲくヱà TYIﾐｷIﾗがà aｹゲｷIﾗどà
aｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗàWàWIﾗﾐﾚﾏｷIﾗくàヲくヲàNﾗヴﾏ;ゲàデYIﾐｷI;ゲくàンàáﾐ=ﾉｷゲWàWàｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàSWàSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗàデYIﾐｷI;くàンくヱàESｷデ;ｷゲがà
Iﾗﾐデヴ;デﾗゲがà;Sｷデｷ┗ﾗゲàIﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲがàI;SWヴﾐﾗゲàSWàWﾐI;ヴｪﾗゲがàヮヴﾗﾃWデﾗゲがàSｷ=ヴｷﾗàSWàﾗHヴ;ゲくàヴàáﾐ=ﾉｷゲWàWàCﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷ┣;N?ﾗà
SWà PヴﾗﾃWデﾗゲくà ヴくヱà ESｷaｷI;NﾛWゲà ふ;ヴケ┌ｷデWデﾚﾐｷIﾗゲがà IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴWゲà Wà WゲヮWIｷ;ｷゲぶくà ヴくヲà RﾗSﾗ┗ｷ=ヴｷ;ゲà ふゲﾗﾐS;ｪWﾏがà
デWヴヴ;ヮﾉWﾐ;ｪWﾏがà ヮ;┗ｷﾏWﾐデ;N?ﾗがà SヴWﾐ;ｪWﾏがà ゲｷﾐ;ﾉｷ┣;N?ﾗがà ﾗHヴ;ゲà SWà ;ヴデWà WゲヮWIｷ;ｷゲà Wà IﾗヴヴWﾐデWゲぶくà ヴくンà HｹSヴｷI;ゲà
ふ;H;ゲデWIｷﾏWﾐデﾗàSWà=ｪ┌;がàIﾗﾉWデ;àWàデヴ;デ;ﾏWﾐデﾗàSWàWゲｪﾗデﾗがàﾗヮWヴ;N?ﾗàWàﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗぶくàヵà“Wｪ┌ヴ;ﾐN;àWàｴｷｪｷWﾐWàSﾗà
デヴ;H;ﾉｴﾗくàヶàFｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗàSWàﾗHヴ;ゲàWàゲWヴ┗ｷNﾗゲきàWﾐゲ;ｷﾗゲàSWàヴWIWHｷﾏWﾐデﾗàS;àﾗHヴ;きà;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗàS;à;ヮﾉｷI;N?ﾗà
SWàヴWI┌ヴゲﾗゲàふﾏWSｷNﾛWゲがàI=ﾉI┌ﾉﾗゲàSWàヴW;ﾃ┌ゲデ;ﾏWﾐデﾗがàﾏ┌S;ﾐN;àSWàS;デ;どH;ゲWがàWﾏｷゲゲ?ﾗàSWàa;デ┌ヴ;ぶきàSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗà
S;àﾗHヴ;à ふSｷ=ヴｷﾗゲがà SﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàSWà ﾉWｪ;ﾉｷ┣;N?ﾗがà áRTゲぶくà RWIWHｷﾏWﾐデﾗà ふヮヴﾗ┗ｷゲﾙヴｷﾗà Wà SWaｷﾐｷデｷ┗ﾗぶくà Αàá┗;ﾉｷ;N?ﾗà SWà
I┌ゲデﾗゲきàﾉW┗;ﾐデ;ﾏWﾐデﾗàSﾗゲàゲWヴ┗ｷNﾗゲàWàゲW┌ゲàケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗ﾗゲきàﾗヴN;ﾏWﾐデﾗà;ﾐ;ﾉｹデｷIﾗàWàゲｷﾐデYデｷIﾗきàIﾗﾏヮﾗゲｷN?ﾗà;ﾐ;ﾉｹデｷI;à
SWà ゲWヴ┗ｷNﾗゲきà Iヴﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ;à aｹゲｷIﾗどaｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗきà I=ﾉI┌ﾉﾗà Sﾗà HWﾐWaｹIｷﾗà Wà SWゲヮWゲ;ゲà ｷﾐSｷヴWデ;ゲà ふBDIぶきà I=ﾉI┌ﾉﾗà Sﾗゲà
WﾐI;ヴｪﾗゲàゲﾗIｷ;ｷゲくàΒàLｷIｷデ;N?ﾗàSWàﾗHヴ;ゲàヮ┎HﾉｷI;ゲくàΒくヱàCﾗﾐIWｷデﾗがàaｷﾐ;ﾉｷS;SWがàヮヴｷﾐIｹヮｷﾗゲくàΒくヲàOHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWくàΒくンà
HｷヮﾙデWゲWゲàSWàSｷゲヮWﾐゲ;がàSWàｷﾐW┝ｷｪｷHｷﾉｷS;SWàWàSWà┗WS;N?ﾗくàΒくヴàMﾗS;ﾉｷS;SWゲくàΒくヵàPヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲくàΒくヶàRW┗ﾗｪ;N?ﾗà
Wà;ﾐ┌ﾉ;N?ﾗくàΒくΑàOHﾃWデﾗàS;àﾉｷIｷデ;N?ﾗがàｴﾗﾏﾗﾉﾗｪ;N?ﾗàWà;Sﾃ┌SｷI;N?ﾗくàΒくΒàáIWヴ┗ﾗàTYIﾐｷIﾗくàΒくΓàáﾐデWヮヴﾗﾃWデﾗがàPヴﾗﾃWデﾗà
B=ゲｷIﾗà Wà PヴﾗﾃWデﾗà E┝WI┌デｷ┗ﾗくà Γà Cﾗﾐデヴ;デﾗゲà ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲà SWà ﾗHヴ;ゲà ヮ┎HﾉｷI;ゲくà Γくヱà CﾗﾐIWｷデﾗがà I;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲがà
ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲàゲ┌Hゲデ;ﾐIｷ;ｷゲàWàaﾗヴﾏ;ｷゲくàΓくヲàPWI┌ﾉｷ;ヴｷS;SWゲàWà ｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗくàΓくンàFﾗヴﾏ;ﾉｷ┣;N?ﾗがàW┝WI┌N?ﾗがàIﾗﾐデヴﾗﾉWがà
ｷﾐW┝WI┌N?ﾗがà ヴW┗ｷゲ?ﾗà Wà ヴWゲIｷゲ?ﾗくà ヱヰà NﾗNﾛWゲà SWà ﾉWｪｷゲﾉ;N?ﾗà ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉきà RWゲﾗﾉ┌N?ﾗà CONáMáà ﾐ┨à ヲンΑっヱΓΓΑà どà
ﾉｷIWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗà;ﾏHｷWﾐデ;ﾉàふﾉｷIWﾐN;àヮヴY┗ｷ;がàﾉｷIWﾐN;àSWàｷﾐゲデ;ﾉ;N?ﾗがàﾉｷIWﾐN;àSWàﾗヮWヴ;N?ﾗぶきàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCONáMáàﾐ┨à
ヰヰヱっヱΓΒヶà Wà ゲ┌;ゲà ;ﾉデWヴ;NﾛWゲà どà Wゲデ┌Sﾗà SWà ｷﾏヮ;Iデﾗà ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉà Wà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗà SWà ｷﾏヮ;Iデﾗà ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉきà LWｷà ﾐ┨à
ΓくヶヰヵっヱΓΓΒàWàゲ┌;ゲà;ﾉデWヴ;NﾛWゲàふIヴｷﾏWゲàIﾗﾐデヴ;àﾗàﾏWｷﾗà;ﾏHｷWﾐデWぶくàヱヱàLWｪｷゲﾉ;N?ﾗà;ヮﾉｷI=┗Wﾉà<àIﾗﾐデヴ;デ;N?ﾗàSWàﾗHヴ;ゲà
WàゲWヴ┗ｷNﾗゲàSWàWﾐｪWﾐｴ;ヴｷ;くàLWｷàﾐ┨àΒくヶヶヶっヱΓΓンàWàゲ┌;ゲà;ﾉデWヴ;NﾛWゲくàLWｷàﾐ┨àΒくΓΒΑっヱΓΓヵàWàゲ┌;ゲà;ﾉデWヴ;NﾛWゲàふLWｷàSWà
IﾗﾐIWゲゲﾛWゲぶくàLWｷàﾐ┨àヱヱくヰΑΓっヲヰヰヴàWàゲ┌;ゲà;ﾉデWヴ;NﾛWゲà ふP;ヴIWヴｷ;ゲàヮ┎HﾉｷIﾗどヮヴｷ┗;S;ゲぶくàLWｷàﾐ┨àヱヲくヴヶヲっヲヰヱヱàWàゲ┌;ゲà
;ﾉデWヴ;NﾛWゲàふRWｪｷﾏWàDｷaWヴWﾐIｷ;SﾗàSWàCﾗﾐデヴ;デ;NﾛWゲàP┎HﾉｷI;ゲぶく 
OBRAS DE EDIFICAÇÕESぎà ヱà PヴﾗﾃWデﾗゲà Wà WゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲàSWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲà Wà ゲWヴ┗ｷNﾗゲくà ヲàáﾐ=ﾉｷゲWàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;くà ヲくヱà
CﾗﾏヮﾗゲｷN?ﾗàSWàI┌ゲデﾗゲà┌ﾐｷデ=ヴｷﾗゲがàケ┌;ﾐデｷaｷI;N?ﾗàSWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàWàゲWヴ┗ｷNﾗゲがàヮﾉ;ﾐｷﾉｴ;ゲàSWàﾗヴN;ﾏWﾐデﾗぎàゲｷﾐデYデｷIﾗàWà
;ﾐ;ﾉｹデｷIﾗがàI┌ヴ┗;àáBCぎàSWàゲWヴ┗ｷNﾗゲàWàSWàｷﾐゲ┌ﾏﾗゲがàIヴﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ;ゲàaｹゲｷIﾗàWàaｹゲｷIﾗどaｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗがàHWﾐWaｹIｷﾗゲàWàSWゲヮWゲ;ゲà
ｷﾐSｷヴWデ;ゲàふBDIぶがàWﾐI;ヴｪﾗゲàゲﾗIｷ;ｷゲくàンàPヴﾗｪヴ;ﾏ;N?ﾗàSWàﾗHヴ;ゲくàヴàáIﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗàSWàﾗHヴ;ゲくàヴくヱàáヮヴﾗヮヴｷ;N?ﾗàSWà
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ゲWヴ┗ｷNﾗゲくà ヵàCﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗくàヵくヱàOヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗàSﾗà I;ﾐデWｷヴﾗàSWàﾗHヴ;ゲがà W┝WI┌N?ﾗàSWà a┌ﾐS;NﾛWゲàSｷヴWデ;ゲà Wà ｷﾐSｷヴWデ;ゲがà
;ﾉ┗Wﾐ;ヴｷ;がà IﾗﾐIヴWデﾗがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà SWà IﾗﾐIヴWデﾗà ;ヴﾏ;Sﾗà Wà ヮヴﾗデWﾐSｷSﾗがà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà ﾏWデ=ﾉｷI;ゲà ふｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗Wà ヮ;ヴ;à
IﾗHWヴデ┌ヴ;ゲぶがà ｷﾏヮWヴﾏW;Hｷﾉｷ┣;N?ﾗがà IﾗHWヴデ┌ヴ;がàWゲケ┌;Sヴｷ;ゲがàヮｷゲﾗゲがà ヴW┗WゲデｷﾏWﾐデﾗがàヮｷﾐデ┌ヴ;ゲがà ｷﾐゲデ;ﾉ;NﾛWゲà ふWﾉYデヴｷI;がà
ｴｷSヴﾗゲゲ;ﾐｷデ=ヴｷ;がàヮヴW┗WﾐN?ﾗà;à ｷﾐIZﾐSｷﾗàWデIくぶくàヶàFｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗくàヶくヱàáIﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗàS;à;ヮﾉｷI;N?ﾗàSWàヴWI┌ヴゲﾗゲà
ふﾏWSｷNﾛWゲがàI=ﾉI┌ﾉﾗゲàSWàヴW;ﾃ┌ゲデ;ﾏWﾐデﾗがàﾏ┌S;ﾐN;àSWàS;デ;どH;ゲWがàWﾏｷゲゲ?ﾗàSWàa;デ┌ヴ;àWデIくぶがà;ﾐ=ﾉｷゲWàWàｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗà
SWàSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗàデYIﾐｷI;àふWSｷデ;ｷゲがàIﾗﾐデヴ;デﾗゲがà;Sｷデｷ┗ﾗゲàIﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲがàI;SWヴﾐﾗゲàSWàWﾐI;ヴｪﾗゲがàヮヴﾗﾃWデﾗゲがàSｷ=ヴｷﾗàSWà
ﾗHヴ;ゲà WデIくぶくà Αà CﾗﾐデヴﾗﾉWà SWà ケ┌;ﾉｷS;SWà SWà ﾏ;デWヴｷ;ｷゲà ふIｷﾏWﾐデﾗがà ;ｪヴWｪ;Sﾗゲがà ;Sｷデｷ┗ﾗゲがà IﾗﾐIヴWデﾗà ┌ゲｷﾐ;Sﾗがà ;Nﾗがà
ﾏ;SWｷヴ;がàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàIWヴ>ﾏｷIﾗゲがà┗ｷSヴﾗàWデIくぶがàIﾗﾐデヴﾗﾉWàSWàケ┌;ﾉｷS;SWàﾐ;àW┝WI┌N?ﾗàSWàﾗHヴ;ゲàWàゲWヴ┗ｷNﾗゲくàΒà“ｷゲデWﾏ;à
N;Iｷﾗﾐ;ﾉà SWà PWゲケ┌ｷゲ;à SWà C┌ゲデﾗゲà Wà ÍﾐSｷIWゲà S;à Cﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗà Cｷ┗ｷﾉà ふ“INáPIぶくà CﾗﾐIWｷデﾗゲà H=ゲｷIﾗゲà Wà ;ヮﾉｷI;N?ﾗくà Γà
EﾐｪWﾐｴ;ヴｷ;à SWà á┗;ﾉｷ;NﾛWゲà ふNBRà ヱヴヶヵンぶくà Γくヱà NﾗNﾛWゲがà IﾗﾐIWｷデﾗゲがà ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ;がà ｪヴ;┌ゲà SWà a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;N?ﾗà Wà
;ヮﾉｷI;NﾛWゲくà ヱヰà NﾗNﾛWゲà ゲﾗHヴWà ｪWゲデ?ﾗà ﾐ;à ヮヴﾗS┌N?ﾗà SWà WSｷaｷI;NﾛWゲがà ｷﾐIﾉ┌ｷﾐSﾗà ｪWゲデ?ﾗà SWà ヮヴﾗﾃWデﾗがà ｪWゲデ?ﾗà SWà
ﾏ;デWヴｷ;ｷゲがàW┝WI┌N?ﾗがà┌ゲﾗàWàﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗく 
OBRAS HÍDRICASぎà ヱà PヴｷﾐIｷヮ;ｷゲà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà ｴｷSヴ=┌ﾉｷI;ゲà どà H;ヴヴ;ｪWﾐゲがà ゲﾗﾉWｷヴ;ゲがà ﾙヴｪ?ﾗゲà W┝デヴ;┗;ゲﾗヴWゲがà デﾗﾏ;S;ゲà
Sげ=ｪ┌;がàI;ﾐ;ｷゲがàI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àaｷﾐ;ﾉｷS;SWきàゲWNﾛWゲàデｹヮｷI;ゲきàヮヴYどSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗきà
;ゲヮWIデﾗゲà Iﾗﾐゲデヴ┌デｷ┗ﾗゲくà ヲà áヮヴﾗ┗Wｷデ;ﾏWﾐデﾗà ｴｷSヴWﾉYデヴｷIﾗくà ヲくヱà á┗;ﾉｷ;N?ﾗà SWà ヮﾗデWﾐIｷ;ﾉà ｴｷSヴ=┌ﾉｷIﾗきà Wゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲà
IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲきàデ┌ヴHｷﾐ;ゲàふデｷヮﾗゲàWà;ヮﾉｷI;N?ﾗぶàWàｪWヴ;SﾗヴWゲきà;ゲヮWIデﾗゲàIﾗﾐゲデヴ┌デｷ┗ﾗゲきà┗;ﾐデ;ｪWﾐゲàWàSWゲ┗;ﾐデ;ｪWﾐゲàWﾏà
ヴWﾉ;N?ﾗà;àﾗ┌デヴ;ゲàaﾗヴﾏ;ゲàSWàｪWヴ;N?ﾗàSWàWﾐWヴｪｷ;àふデYヴﾏｷI;がàWﾙﾉｷI;がàﾐ┌IﾉW;ヴがàHｷﾗﾏ;ゲゲ;ぶくàンàIヴヴｷｪ;N?ﾗàWàSヴWﾐ;ｪWﾏくà
ンくヱàCﾗﾐIWｷデﾗがàaｷﾐ;ﾉｷS;SWがà;ゲヮWIデﾗゲàIﾗﾐゲデヴ┌デｷ┗ﾗゲくàンくヲàPヴｷﾐIｷヮ;ｷゲàIﾗﾐSｷIｷﾗﾐ;ﾐデWゲàSWà┌ﾏàヮヴﾗﾃWデﾗàSWàｷヴヴｷｪ;N?ﾗくààンくンà
OヮWヴ;N?ﾗàWàﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗàSWà┌ﾏàヮWヴｹﾏWデヴﾗàSWàｷヴヴｷｪ;N?ﾗくàヴàOHヴ;ゲàSWàゲ;ﾐW;ﾏWﾐデﾗくàヴくヱàáH;ゲデWIｷﾏWﾐデﾗàSげ=ｪ┌;àど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ヴWゲWヴ┗;N?ﾗがàSｷゲデヴｷH┌ｷN?ﾗくàヴくヲàCﾗﾉWデ;àWà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àaﾗゲゲ;ゲàゲYヮデｷI;ゲぶくàヴくンàOH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àヴWゲWヴ┗;デﾙヴｷﾗゲàSWàIｴWｷ;ゲがàH;Iｷ;ゲàSWà;I┌ﾏ┌ﾉ;N?ﾗがà;ﾉ;ヴｪ;ﾏWﾐデﾗàSWàI;ﾉｴ;ゲàaﾉ┌┗ｷ;ｷゲがàI;ﾐ;ﾉｷ┣;N?ﾗàSWàI┌ヴゲﾗゲàSげ=ｪ┌;がà
ヴWaﾉﾗヴWゲデ;ﾏWﾐデﾗà S;à H;Iｷ;à ｴｷSヴﾗｪヴ=aｷI;くà ヴくヴà áゲヮWIデﾗゲà Iﾗﾐゲデヴ┌デｷ┗ﾗゲくà ヴくヵà OヮWヴ;N?ﾗà Wà ﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗくà ヵà OHヴ;ゲà
ヮﾗヴデ┌=ヴｷ;ゲくàヵくヱàTｷヮﾗゲàSWàヮﾗヴデﾗゲàふｪWﾐYヴｷIﾗゲàWàWゲヮWIｷ;ﾉｷ┣;SﾗゲぶくàヵくヲàOHヴ;ゲàSWàｷﾏヮﾉ;ﾐデ;N?ﾗàWàSWàﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗくàヵくンà
PヴｷﾐIｷヮ;ｷゲàWケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗゲàSWàﾗヮWヴ;N?ﾗくàヵくヴàEゲデヴ┌デ┌ヴ;ゲàSWàヮヴﾗデWN?ﾗàWà;デヴ;I;ﾏWﾐデﾗくàヵくヵàC;ﾐ;ﾉàSWà;IWゲゲﾗくà ヵくヶà
áゲヮWIデﾗゲàIﾗﾐゲデヴ┌デｷ┗ﾗゲくàヵくΑàOヮWヴ;N?ﾗàWàﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗく 
OBRAS RODOVIÁRIASぎà ヱà Eゲデ┌Sﾗゲà ｪWﾗデYIﾐｷIﾗゲà ふ;ﾐ=ﾉｷゲWà SWà ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗà SWà ゲﾗﾐS;ｪWﾐゲぶくà ヲà EゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲà SWà
ﾏ;デWヴｷ;ｷゲくàヲくヱàC;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲà aｹゲｷI;ゲくàンàPヴｷﾐIｷヮ;ｷゲàWﾐゲ;ｷﾗゲà デYIﾐｷIﾗゲàSWà ゲﾗﾉﾗがàSWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàHWデ┌ﾏｷﾐﾗゲﾗゲà WàSWà
;ｪヴWｪ;SﾗゲくàヴàEゲヮWIｷaｷI;NﾛWゲàSWàゲWヴ┗ｷNﾗゲくàヴくヱàTWヴヴ;ヮﾉ;ﾐ;ｪWﾏàふIﾗヴデWゲがà;デWヴヴﾗゲがàHﾗデ;どaﾗヴ;àWデIくぶくàヴくヲàP;┗ｷﾏWﾐデ;N?ﾗくà
ヴくヲくヱàRWaﾗヴNﾗàSﾗàゲ┌HﾉWｷデﾗがàゲ┌HどH;ゲWがàH;ゲWàWàヴW┗WゲデｷﾏWﾐデﾗà;ゲa=ﾉデｷIﾗくàヴくンàSヴWﾐ;ｪWﾏàWàﾗHヴ;ゲàSWà;ヴデWàWゲヮWIｷ;ｷゲくà
ヴくヴàPヴｷﾐIｷヮ;ｷゲàWケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗゲà┌デｷﾉｷ┣;Sﾗゲくàヵàáﾐ=ﾉｷゲWàﾗヴN;ﾏWﾐデ=ヴｷ;くàヵくヱà“ｷゲデWﾏ;àSWàC┌ゲデﾗゲàRﾗSﾗ┗ｷ=ヴｷﾗゲàSﾗàDNITà
ふ“ICROぶくà ヵくヲàMWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ;à Wà IﾗﾐIWｷデﾗゲがà ヮヴﾗS┌デｷ┗ｷS;SWà Wà Wケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗゲくà ヶà áIﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà SWà ﾗHヴ;ゲくà ヶくヱà
áヮヴﾗヮヴｷ;N?ﾗàSWàゲWヴ┗ｷNﾗゲくàΑàCﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗくàΑくヱàOヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗàSﾗàI;ﾐデWｷヴﾗàSWàﾗHヴ;ゲくàΑくヲàE┝WI┌N?ﾗàSWàゲWヴ┗ｷNﾗゲàSWà
デWヴヴ;ヮﾉ;ﾐ;ｪWﾏがà ヮ;┗ｷﾏWﾐデ;N?ﾗがà SヴWﾐ;ｪWﾏà Wà ゲｷﾐ;ﾉｷ┣;N?ﾗくà Βà PヴｷﾐIｷヮ;ｷゲà ｷﾏヮ;Iデﾗゲà ;ﾏHｷWﾐデ;ｷゲà Wà ﾏWSｷS;ゲà
ﾏｷデｷｪ;Sﾗヴ;ゲくà Γà FｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗくà Γくヱà áIﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗà S;à ;ヮﾉｷI;N?ﾗà SWà ヴWI┌ヴゲﾗà ふﾏWSｷNﾛWゲがà I=ﾉI┌ﾉﾗゲà SWà
ヴW;ﾃ┌ゲデ;ﾏWﾐデﾗがàﾏ┌S;ﾐN;àSWàS;デ;どH;ゲWがàWﾏｷゲゲ?ﾗàSWà a;デ┌ヴ;àWデIくぶがà ;ﾐ=ﾉｷゲWàWà ｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàSWàSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗà
デYIﾐｷI;à ふWSｷデ;ｷゲがà Iﾗﾐデヴ;デﾗゲがà ;Sｷデｷ┗ﾗゲà Iﾗﾐデヴ;デ┌;ｷゲがà I;SWヴﾐﾗゲà SWà WﾐI;ヴｪﾗゲがà ヮヴﾗﾃWデﾗゲがà Sｷ=ヴｷﾗà SWà ﾗHヴ;ゲà WデIくぶくà ヱヰà
CﾗﾐデヴﾗﾉWàSWàﾏ;デWヴｷ;ｷゲくàヱヰくヱàCｷﾏWﾐデﾗがà;ｪヴWｪ;Sﾗゲがà;Sｷデｷ┗ﾗゲがàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàHWデ┌ﾏｷﾐﾗゲﾗゲくàヱヰくヲàCﾗﾐデヴﾗﾉWàSWàW┝WI┌N?ﾗà
SWàﾗHヴ;ゲàWàゲWヴ┗ｷNﾗゲく 
ΧΑΡΓΟ 14: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 1 Αδmινιστραο ε λεγισλαο απλιχαδα. 1.1 Χονστιτυιο δα Φεδεραλ δε 1988. 1.2 
Χονσολιδαο δασ λεισ δο τραβαληο (ΧΛΤ). 1.2.1 Dεχρετο−Λει ν≡ 5.452/1943 ε Λει ν≡ 6.514/1977. 1.3 Νορmασ 
Ρεγυλαmενταδορασ (ΝΡ) δο Μινιστριο δο Τραβαληο. 1.4 Πορταρια ν≡ 3.214/1978. 1.5 Λει ν≡ 8.213/1991. 1.6 
Μινιστριο δο Τραβαληο ε υνιδαδεσ δεσχεντραλιζαδασ. 1.7 Dεχρετο ν≡ 7.410/1985 ε Dεχρετο ν≡ 92.530/1986. 
1.8 Πορταρια ν≡ 3.275/1989. 1.9 Dεχρετοσ, λεισ, πορταριασ ε λεγισλαο τραβαληιστα εσπεχφιχα. 1.10 Νορmασ δα 
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ΑΒΝΤ. 1.11 ⊃τιχα προφισσιοναλ. 1.12 Πολτιχα δε σαδε ε σεγυρανα νασ εmπρεσασ. 1.13 Οργανιζαο 
Ιντερναχιοναλ δο Τραβαληο (ΟΙΤ). 2 Σαδε ε σεγυρανα νο τραβαληο. 2.1. Σαδε ε σεγυρανα. 2.1.1 Χονχειτοσ. 
2.2 ργοσ ε χαmπανηασ δε σεγυρανα. 2.3 Σεγυρο δε αχιδεντεσ δο τραβαληο. 2.4 Περχια ϕυδιχιαλ. 2.5 Αχιδεντε 
δε τραβαληο. 2.5.1 Χονχειτοσ, χαυσασ ε χονσεθυνχιασ. 2.6 Χοmυνιχαο, ρεγιστρο ε αν〈λισε δε αχιδεντεσ. 2.7 
Χαδαστρο, χυστοσ ε εστατστιχασ δε αχιδεντεσ. 2.8 Ινσπεο δε σεγυρανα. 2.9 Εσπαοσ χονφιναδοσ. 3 Ηιγιενε νο 
τραβαληο. 3.1 Χονχειτο ε απλιχαο. 3.2 Ρισχοσ αmβιενταισ. 3.2.1 Φσιχοσ, θυmιχοσ ε βιολ⌠γιχοσ. 3.3 Αϖαλιαο ε 
χοντρολε δε αγεντεσ αmβιενταισ. 3.4 Αεροδισπερσοιδεσ. 3.5 Λιmιτεσ δε τολερνχια. 3.6 Ινσαλυβριδαδε. 3.7 
Περιχυλοσιδαδε. 3.8 Τχνιχασ δε υσο δε εθυιπαmεντοσ δε mεδιο. 4 Νο⌡εσ δε ϖεντιλαο ινδυστριαλ. 4.1 
Τιποσ. 4.2 Φιναλιδαδεσ. 4.3 ςεντιλαο ε πολυεντεσ. 4.4 Θυαλιδαδε δε αρ ιντεριορ. 5 Μεδιχινα δο τραβαληο. 5.1 
Dοενασ οχυπαχιοναισ. 5.1.1 Dοενασ δο τραβαληο ε δοενασ προφισσιοναισ. 5.2 Αγεντεσ χαυσαδορεσ ε 
πρεϖενο δε δοενασ. 5.3 Προγραmα δε Χοντρολε Μδιχο δε Σαδε Οχυπαχιοναλ (ΠΧΜΣΟ). 5.4 Νο⌡εσ δε 
δοενασ τρανσmισσϖεισ. 5.5 Τοξιχολογια ε επιδεmιολογια. 5.6 Πριmειροσ σοχορροσ. 5.7 Νο⌡εσ δε 
βιοσσεγυρανα. 6 Εθυιπαmεντοσ δε προτεο. 6.1 Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο Ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙ). 6.2 
Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο Χολετιϖα (ΕΠΧ). 6.3 Dιρειτοσ ε δεϖερεσ δοσ εmπρεγαδορεσ ε δοσ εmπρεγαδοσ. 7 
Χοmισσο Ιντερνα δε Πρεϖενο δε Αχιδεντεσ (ΧΙΠΑ). 7.1 Οβϕετιϖοσ ε ατριβυι⌡εσ. 7.2 Χονστιτυιο, 
τρειναmεντο ε φυνχιοναmεντο. 7.3 Προχεσσο ελειτοραλ ε διmενσιοναmεντο. 7.4 Μαπεαmεντο δε ρισχοσ 
αmβιενταισ. 7.5 ΝΡ−5. 8 Σερϖιο Εσπεχιαλιζαδο εm Ενγενηαρια δε Σεγυρανα ε εm Μεδιχινα δο Τραβαληο 
(ΣΕΣΜΤ). 8.1 Dιmενσιοναmεντο ε ατριβυι⌡εσ. 8.2 Φυνχιοναmεντο δο ΣΕΣΜΤ νασ εmπρεσασ. 8.3 ΝΡ−4. 9 
Εργονοmια. 9.1 Χονχειτο ε χλασσιφιχαο. 9.2 Απλιχαβιλιδαδε δα εργονοmια. 9.3 Ινφλυνχια δα εργονοmια να 
ιλυmιναο, νασ χορεσ, νο χλιmα ε νο αmβιεντε δε τραβαληο. 9.4 Εσπαοσ δε τραβαληο. 9.5 Σιστεmασ δε χοντρολε. 
9.6 Ατιϖιδαδεσ mυσχυλαρεσ. 9.7 Εργονοmια ε πρεϖενο δε αχιδεντεσ. 9.8 Τρανσπορτε, αρmαζεναmεντο, 
mοϖιmενταο ε mανυσειο δε mατεριαισ. 9.9 ΝΡ−17. 10 Μειο αmβιεντε ε σανεαmεντο. 10.1 Χονχειτοσ δε mειο 
αmβιεντε ε σανεαmεντο δο mειο. 10.2 Πρεσερϖαο δο mειο αmβιεντε ε δεγραδαο αmβιενταλ. 10.3 
Ρεσδυοσ ινδυστριαισ. 11 Τεχνολογια δε πρεϖενο νο χοmβατε α σινιστροσ. 11.1 Προπριεδαδεσ φσιχο−θυmιχασ 
δο φογο. 11.2 Χλασσιφιχαο ε χαυσασ δε ινχνδιοσ. 11.3 Μτοδοσ δε εξτινο. 11.4 Εθυιπαmεντοσ δε δετεχο 
ε χοmβατε α ινχνδιοσ. 11.5 Αγεντεσ ε απαρεληοσ εξτιντορεσ. 11.6 Βριγαδασ δε ινχνδιοσ ε πλανοσ δε 
εmεργνχια. 11.7 ΝΡ−23. 11.8. ΝΡ−26. 12 Νο⌡εσ δε πσιχολογια δο τραβαληο. 12.1 Χοmπορταmεντοσ. 12.2 
Νεχεσσιδαδεσ β〈σιχασ. 12.3 Ρελαχιοναmεντο ηυmανο. 13 Πρεϖενο ε χοντρολε δε περδασ. 13.1 Χονχειτοσ 
γεραισ. 13.2 Εστυδο ε αν〈λισεσ δε ρισχοσ. 13.3 Τχνιχασ δε αν〈λισε. 13.4 Προγραmα δε πρεϖενο ε χοντρολε δε 
περδασ εm εmπρεσασ. 13.5 Χοντρολε δε αχιδεντεσ χοm δανοσ ◊ προπριεδαδε. 13.6 Ελεmεντοσ β〈σιχοσ παρα υm 
προγραmα δε σεγυρανα. 13.7 Σιστεmα δε ρεγιστρο ε ινϖεστιγαο δε αχιδεντεσ. 13.8 Χοντρολε ε ιδεντιφιχαο 
δασ χαυσασ δοσ αχιδεντεσ. 13.9 Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ ε χριmιναλ. 13.10 Χοντρολε δε περδασ ε περχιασ 
τραβαληιστασ. 14 Πρεϖενο ε χοντρολε δε ρισχοσ εm m〈θυινασ, εθυιπαmεντοσ ε ινσταλα⌡εσ. 14.1 
Μοϖιmενταο δε mατεριαισ. 14.2 Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ. 14.3 Σεγυρανα εm ινσταλα⌡εσ ε σερϖιοσ εm 
ελετριχιδαδε. 15 Γεστο δε σεγυρανα ε σαδε δο τραβαληο. 15.1 Προγραmα δε Πρεϖενο δε Ρισχοσ Αmβιενταισ 
(ΠΠΡΑ). 15.2 ΒΣ−8800 (γερενχιαmεντο δε σεγυρανα ε σαδε οχυπαχιοναλ). 15.3 ΟΗΣΑΣ 18.001 (σερϖιοσ δε 
αϖαλιαο δε σαδε ε σεγυρανα οχυπαχιοναλ). 15.4 Χονϖεν⌡εσ δα ΟΙΤ: ν≡ 148 (mειο αmβιεντε δε τραβαληο); 
ν≡ 155 (σεγυρανα ε σαδε δοσ τραβαληαδορεσ); ν≡ 161 (σερϖιοσ δε σαδε νο τραβαληο); ν≡ 170 (σεγυρανα να 
υτιλιζαο δε προδυτοσ θυmιχοσ). 
ΧΑΡΓΟ 15: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΕΛ⊃ΤΡΙΧΑ 
ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΕΛ⊃ΤΡΙΧΑ: 1 Χιρχυιτοσ ελτριχοσ λινεαρεσ. 1.1 Ελεmεντοσ δε χιρχυιτοσ. 1.2 Λεισ δε Κιρχηηοφφ. 1.3 
Μτοδοσ δε αν〈λισε νοδαλ ε δασ mαληασ. 1.4 Αν〈λισε δε χιρχυιτοσ εm ΧΧ ε εm ΧΑ (ρεγιmε περmανεντε). 1.5 
Πρινχπιο δα συπερποσιο ε εθυιϖαλεντεσ δε Τηϖενιν ε δε Νορτον. 1.6 Σολυο δε χιρχυιτοσ νο δοmνιο δο 
τεmπο ε δα φρεθυνχια. 1.7 Θυαδριπολοσ. 2 Ελετροmαγνετισmο. 2.1 Πρινχπιοσ γεραισ. 2.2 Χαmποσ ελετροστ〈τιχο, 
mαγνετοστ〈τιχο ε ελετροmαγνετοστ〈τιχο. 2.3 Χαmποσ ελτριχοσ εm mειο mατεριαλ. 2.3.1 Προπριεδαδεσ, 
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χονδι⌡εσ δε φροντειρα εm mειοσ διφερεντεσ. 2.4 Φορασ δεϖιδο αοσ χαmποσ mαγντιχοσ ε mοmεντοσ 
mαγντιχοσ. 2.5 Ονδασ ΤΕΜ. 2.6 Ρεφλεξο ε ρεφραο δε ονδασ πλανασ. 3 Ελετρνιχα αναλ⌠γιχα, διγιταλ ε δε 
ποτνχια. 3.1 Χιρχυιτοσ αναλ⌠γιχοσ ε δισποσιτιϖοσ ελετρνιχοσ. 3.2 Φαmλιασ δε χιρχυιτοσ λ⌠γιχοσ. 3.3 Σιστεmασ 
διγιταισ. 3.4 Χονϖερσορεσ ΧΧ−ΧΧ, ΧΧ−ΧΑ, ΧΑ−ΧΧ ε ΧΑ−ΧΑ. 3.5 Χονϖερσο αναλ⌠γιχα−διγιταλ ε διγιταλ−αναλ⌠γιχα. 4 
Πρινχπιοσ δε χοmυνιχα⌡εσ. 4.1 Χοmυνιχα⌡εσ αναλ⌠γιχασ ε διγιταισ. 4.2 Χοmυταο αναλ⌠γιχα ε διγιταλ. 5 
Μιχροχοmπυταδορεσ. 5.1 Πρινχιπαισ χοmπονεντεσ. 5.2 Οργανιζαο. 5.3 Σιστεmασ οπεραχιοναισ. 6 Τεορια δε 
χοντρολε. 6.1 Αν〈λισε ε σντεσε δε σιστεmασ λινεαρεσ εσχαλαρεσ, χοντνυοσ ε δισχρετοσ, νοσ δοmνιοσ δο τεmπο 
ε δα φρεθυνχια. 6.2 Μτοδοσ δε αν〈λισε δε εσταβιλιδαδε. 6.3 Ρεπρεσενταο δε σιστεmασ λινεαρεσ πορ ϖαρι〈ϖεισ 
δε εσταδο. 6.4 Νο⌡εσ δε προχεσσαmεντο δε σιναισ. 7 Πρινχπιοσ δε χινχιασ δοσ mατεριαισ. 7.1 Χαραχτερστιχασ 
ε προπριεδαδεσ δοσ mατεριαισ χονδυτορεσ, ισολαντεσ, ε mαγντιχοσ. 7.2 Πολαριζαο εm διελτριχοσ. 7.3 
Μαγνετιζαο εm mατεριαισ. 8 Μ〈θυινασ ελτριχασ. 8.1 Πρινχπιοσ δε χονϖερσο ελετροmεχνιχα δε ενεργια. 
8.2 Μ〈θυινασ σνχρονασ. 8.3 Μ〈θυινασ δε ινδυο. 8.4 Μ〈θυινασ ΧΧ. 8.5 Τρανσφορmαδορεσ. 9 Συβεστα⌡εσ ε 
εθυιπαmεντοσ ελτριχοσ. 9.1 Αρρανϕοσ τπιχοσ, mαληασ δε τερρα ε σιστεmασ αυξιλιαρεσ. 9.2 Εθυιπαmεντοσ δε 
mανοβρα εm αλτα τενσο. 9.2.1 Χηαϖεσ ε δισϕυντορεσ. 9.3 Παρα−ραιοσ. 9.4 Τρανσφορmαδορ δε ποτενχιαλ ε δε 
χορρεντε. 9.5 Ρελσ ε συασ φυν⌡εσ νοσ σιστεmασ δε ενεργια. 9.5.1 Πρινχπιοσ ε χαραχτερστιχασ δε οπεραο, 
τιποσ β〈σιχοσ. 10 Χιρχυιτοσ τριφ〈σιχοσ ε αν〈λισε δε φαλτασ εm σιστεmασ δε ενεργια ελτριχα. 10.1 Τιποσ δε λιγαο 
δε χαργασ. 10.2 Τενσο, χορρεντε, ποτνχια, ε φατορ δε ποτνχια εm χιρχυιτοσ εθυιλιβραδοσ ε δεσεθυιλιβραδοσ. 
ヱヰくンàRWヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗàSWàゲｷゲデWﾏ;ゲàWﾏàさヮﾗヴà┌ﾐｷS;SWざàふヮ┌ぶくàヱヰくヴàCﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲàゲｷﾏYデριχοσ ε φαλτασ σιmτριχασ ε 
ασσιmτριχασ. 11 Ινσταλα⌡εσ ελτριχασ εm βαιξα τενσο. 11.1 Προϕετο δε ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ ε ινδυστριαισ. 11.2 
Αχιοναmεντοσ ελτριχοσ. 11.2.1 Μοτορεσ ελτριχοσ δε ινδυο ε διαγραmασ δε χοmανδο. 11.3 Σεγυρανα εm 
ινσταλα⌡εσ ελτριχασ. 12 Φισχαλιζαο. 12.1 Αχοmπανηαmεντο δα απλιχαο δε ρεχυρσοσ (mεδι⌡εσ, εmισσο δε 
φατυρα ετχ.). 12.2 Χοντρολε δε εξεχυο δε οβρασ ε σερϖιοσ. 13 Λεγισλα⌡εσ προφισσιοναισ περτινεντεσ (σιστεmα 
ΧΟΝΦΕΑ−ΧΡΕΑ). 
ΧΑΡΓΟ 16: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΣΤΑΤ⊆ΣΤΙΧΑ 
ΕΣΤΑΤ⊆ΣΤΙΧΑ: 1 Εστατστιχα δεσχριτιϖα ε αν〈λισε εξπλορατ⌠ρια δε δαδοσ. 1.1 Γρ〈φιχοσ, διαγραmασ, ταβελασ, 
mεδιδασ δεσχριτιϖασ (ποσιο, δισπερσο, ασσιmετρια ε χυρτοσε). 2 Προβαβιλιδαδε. 2.1 Dεφινι⌡εσ β〈σιχασ ε 
αξιοmασ. 2.2 Προβαβιλιδαδε χονδιχιοναλ ε ινδεπενδνχια. 2.3 ςαρι〈ϖεισ αλεατ⌠ριασ δισχρετασ ε χοντνυασ. 2.4 
Dιστριβυιο δε προβαβιλιδαδεσ. 2.5 Φυνο δε προβαβιλιδαδε. 2.6 Φυνο δενσιδαδε δε προβαβιλιδαδε. 2.7 
Εσπερανα ε mοmεντοσ. 2.8 Dιστριβυι⌡εσ εσπεχιαισ. 2.9 Dιστριβυι⌡εσ χονδιχιοναισ ε ινδεπενδνχια. 2.10 
Τρανσφορmαο δε ϖαρι〈ϖεισ. 2.11 Λεισ δοσ γρανδεσ νmεροσ. 2.12 Τεορεmα χεντραλ δο λιmιτε. 2.13 Αmοστρασ 
αλεατ⌠ριασ. 2.14 Dιστριβυι⌡εσ αmοστραισ. 3 Ινφερνχια εστατστιχα. 3.1 Εστιmαο ποντυαλ. 3.1.1 Μτοδοσ δε 
εστιmαο, προπριεδαδεσ δοσ εστιmαδορεσ, συφιχινχια. 3.2 Εστιmαο ιντερϖαλαρ. 3.2.1 Ιντερϖαλοσ δε χονφιανα, 
ιντερϖαλοσ δε χρεδιβιλιδαδε. 3.3 Τεστεσ δε ηιπ⌠τεσεσ. 3.3.1 Ηιπ⌠τεσεσ σιmπλεσ ε χοmποστασ, νϖεισ δε 
σιγνιφιχνχια ε ποτνχια δε υm τεστε, τεστε τ δε Στυδεντ, τεστε θυι−θυαδραδο. 4 Αν〈λισε δε ρεγρεσσο λινεαρ. 4.1 
Χριτριοσ δε mνιmοσ θυαδραδοσ ε δε m〈ξιmα ϖεροσσιmιληανα. 4.2 Μοδελοσ δε ρεγρεσσο λινεαρ. 4.3 Ινφερνχια 
σοβρε οσ παρmετροσ δο mοδελο. 4.4 Αν〈λισε δε ϖαρινχια. 4.5 Αν〈λισε δε ρεσδυοσ. 5 Τχνιχασ δε αmοστραγεm. 
5.1 Αmοστραγεm αλεατ⌠ρια σιmπλεσ, εστρατιφιχαδα, σιστεm〈τιχα ε πορ χονγλοmεραδοσ. 5.2 Ταmανηο αmοστραλ.  
ΧΑΡΓΟ 17: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΦΙΣΧΑΛ DΕ ΑΡΡΕΧΑDΑ∩℘Ο 
ΧΟΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ ΓΕΡΑΛ Ε DΕ ΧΥΣΤΟΣ: Ι ΧΟΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ ΓΕΡΑΛ: 1 Χονταβιλιδαδε. 1.1 Χονχειτο, οβϕετο, 
οβϕετιϖοσ, χαmπο δε ατυαο ε υσυ〈ριοσ δα ινφορmαο χοντ〈βιλ. 2 Πρινχπιοσ ε Νορmασ Βρασιλειρασ δε 
Χονταβιλιδαδε εmαναδασ πελο Χονσεληο Φεδεραλ δε Χονταβιλιδαδε (ΧΦΧ). 3 Χονχειτοσ, φορmα δε αϖαλιαο, 
εϖιδενχιαο, νατυρεζα, εσπχιε ε εστρυτυρα. 4 Ατοσ ε φατοσ αδmινιστρατιϖοσ. 5 Λιϖροσ χοντ〈βεισ οβριγατ⌠ριοσ ε 
δοχυmενταο χοντ〈βιλ. 6 ςαριαο δο πατριmνιο λθυιδο. 6.1 Ρεχειτα, δεσπεσα, γανηοσ ε περδασ. 7 Απυραο 
δοσ ρεσυλταδοσ. 8 Ρεγιmεσ δε απυραο. 8.1 Χαιξα ε χοmπετνχια. 9 Εσχριτυραο χοντ〈βιλ.  9.1 Λαναmεντοσ 
χοντ〈βεισ; χοντασ πατριmονιαισ, ρεσυλταδο. 10 Φατοσ χοντ〈βεισ. 10.1 Περmυτατιϖοσ, mοδιφιχατιϖοσ ε mιστοσ. 11 
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Ιτενσ Πατριmονιαισ. 11.1 Χοντεδο, χονχειτοσ, εστρυτυρα, φορmασ δε αϖαλιαο ε χλασσιφιχαο δοσ ιτενσ 
πατριmονιαισ δο ατιϖο, δο πασσιϖο ε δο πατριmνιο λθυιδο. 12 Dεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ. 12.1 Βαλανο 
πατριmονιαλ, δεmονστραο δο ρεσυλταδο δο εξερχχιο, δεmονστραο δε λυχροσ ου πρεϕυζοσ αχυmυλαδοσ, 
δεmονστραο δασ mυτα⌡εσ δο πατριmνιο λθυιδο, δεmονστραο δοσ φλυξοσ δε χαιξα ε δεmονστραο δο 
ϖαλορ αδιχιοναδο. 13 Νοτασ εξπλιχατιϖασ ◊σ δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ. 13.1 Χοντεδο, φορmα δε απρεσενταο 
ε εξιγνχιασ λεγαισ δε ινφορmα⌡εσ. 14 Αϕυστεσ, χλασσιφιχα⌡εσ ε αϖαλια⌡εσ δοσ ιτενσ πατριmονιαισ εξιγιδοσ 
πελασ νοϖασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ νο Βρασιλ τραζιδασ πελα Λει ν≡ 11.638/2007 ε συασ αλτερα⌡εσ ε Λει ν≡ 
11.941/2009 ε συασ αλτερα⌡εσ. 15 Εστοθυεσ. 15.1 Τιποσ δε ινϖεντ〈ριοσ, χριτριοσ ε mτοδοσ δε αϖαλιαο. 16 
Απυραο δο χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ, τραταmεντο χοντ〈βιλ δοσ τριβυτοσ ινχιδεντεσ εm οπερα⌡εσ δε 
χοmπρασ ε ϖενδασ. ΙΙ ΧΟΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ DΕ ΧΥΣΤΟΣ: 1 Χονχειτοσ γεραισ ε τερmινολογια απλιχ〈ϖελ ◊ χονταβιλιδαδε 
δε χυστοσ. 2 Χονχειτοσ ε χλασσιφιχαο δοσ χυστοσ. 3 Απροπριαο δοσ χυστοσ ◊ προδυο. 3.1 Χονχειτο ε χριτριοσ 
δε ατριβυιο δοσ χυστοσ. 4 Dεπαρταmενταλιζαο. 4.1 Χονχειτο, τραταmεντο χοντ〈βιλ, φορmα δε απροπριαο ε 
ιmπαχτο νο χυστο δο προδυτο. 5 Ταξα δε απλιχαο δοσ χυστοσ ινδιρετοσ δε προδυο. 6 Απυραο δα προδυο 
αχαβαδα, δοσ προδυτοσ εm ελαβοραο ε δοσ προδυτοσ ϖενδιδοσ. 7 Υτιλιζαο δε εθυιϖαλεντεσ δε προδυο. 8 
Τιποσ δε προδυο. 8.1 Χονχειτο, απλιχαβιλιδαδε, τραταmεντο χοντ〈βιλ ε απροπριαο δοσ χυστοσ. 8.2 Προδυο 
πορ ορδεm, προδυο χοντνυα, προδυο χονϕυντα. 9 Τιποσ δε χυστειο.  9.1 Χονχειτοσ, διφερενχια⌡εσ, 
απροπριαο δοσ χυστοσ, ιmπαχτοσ νοσ ρεσυλταδοσ. 10 Φορmασ δε χοντρολε δοσ χυστοσ. 11 Χυστοσ εστιmαδοσ. 
11.1 Χονχειτο, τραταmεντο χοντ〈βιλ, αν〈λισε δασ ϖαρια⌡εσ. 12 Χυστοσ χοντρολ〈ϖεισ. 12.1 Χονχειτο, τραταmεντο 
χοντ〈βιλ ε απλιχαο. 13 Χυστο παδρο. 13.1 Χονχειτο, τραταmεντο χοντ〈βιλ, απλιχαο ε αν〈λισεσ δασ ϖαρια⌡εσ. 
14 Μαργεm δε χοντριβυιο. 14.1 Χονχειτο, χ〈λχυλοσ ε απλιχαο. 15 Αν〈λισε δο χυστο ⋅ ϖολυmε ⋅ λυχρο. 16 
ςαρια⌡εσ δο ποντο δε εθυιλβριο. 17 Γραυ δε αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ. 18 Μαργεm δε σεγυρανα. 
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΤΡΙΒΥΤℑΡΙΟ Ε ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΤΡΙΒΥΤℑΡΙΑ: Ι ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΤΡΙΒΥΤℑΡΙΟ: 1 Σιστεmα 
τριβυτ〈ριο ναχιοναλ; λιmιτα⌡εσ δο ποδερ δε τριβυταρ; πρινχπιοσ δο διρειτο τριβυτ〈ριο; ιmυνιδαδε τριβυτ〈ρια. 2 
Τριβυτο. 2.1 Εσπχιεσ δε τριβυτοσ; ιmποστο; ταξα; χοντριβυιο δε mεληορια; εmπρστιmο χοmπυλσ⌠ριο; 
χοντριβυιο. 3 Χοmπετνχια τριβυτ〈ρια; εξερχχιο δα χοmπετνχια τριβυτ〈ρια. 4 Οβριγαο τριβυτ〈ρια. 4.1 
Οβριγαο πρινχιπαλ ε αχεσσ⌠ρια. 5 Χρδιτο τριβυτ〈ριο. 5.1 Συσπενσο, εξτινο ε εξχλυσο δε χρδιτο τριβυτ〈ριο. 
6 Λει ν≡ 6.830/1980 ε συασ αλτερα⌡εσ (εξεχυο φισχαλ). ΙΙ ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΤΡΙΒΥΤℑΡΙΑ: 1 Νο⌡εσ β〈σιχασ σοβρε 
τριβυτοσ. 1.1 Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ. 2 Τραταmεντο χοντ〈βιλ απλιχ〈ϖελ αοσ ιmποστοσ ε χοντριβυι⌡εσ. 
3 Ρετεν⌡εσ να φοντε ρεαλιζαδασ πελα Αδmινιστραο Πβλιχα Φεδεραλ. 3.1 Ιmποστο δε Ρενδα Πεσσοα ϑυρδιχα 
(ΙΡΠϑ). 3.2 Χοντριβυιο Σοχιαλ Σοβρε ο Λυχρο Λθυιδο (ΧΣΛΛ). 3.3 Προγραmα δε Ιντεγραο Σοχιαλ (ΠΙΣ). 3.4 
Χοντριβυιο παρα ο Φινανχιαmεντο δα Σεγυριδαδε Σοχιαλ (ΧΟΦΙΝΣ). 3.5 Ιmποστο Σοβρε Σερϖιοσ (ΙΣΣ). 3.6 
Χοντριβυιο πρεϖιδενχι〈ρια (ΙΝΣΣ). 4 Λεγισλαο β〈σιχα ε συασ ατυαλιζα⌡εσ 4.1 Ινστρυο νορmατιϖα δα Ρεχειτα 
Φεδεραλ δο Βρασιλ ν≡ 971/2009 ε συασ αλτερα⌡εσ. 4.2 Ινστρυο νορmατιϖα δα Ρεχειτα Φεδεραλ δο Βρασιλ 
ν≡ 1.234/2012 ε συασ αλτερα⌡εσ. 4.3 Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 116/2003 ε συασ αλτερα⌡εσ. 
ΧΑΡΓΟ 18: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ 
ΧΛ⊆ΝΙΧΑ ΓΕΡΑΛ: 1 Χυιδαδοσ γεραισ χοm ο παχιεντε εm mεδιχινα ιντερνα. 1.1 Νυτριο. 1.2 Ηιδραταο. 1.3 
Πρεϖενο ε δετεχο πρεχοχε δο χνχερ. 1.4 Πρεϖενο ε δετεχο πρεχοχε δα ατεροσχλεροσε. 2 Dοενασ 
χαρδιοϖασχυλαρεσ. 2.1 Ηιπερτενσο αρτεριαλ. 2.2 Ινσυφιχινχια χαρδαχα. 2.3 Μιοχαρδιοπατιασ. 2.4 ςαλϖυλοπατιασ. 
2.5 Αρριτmιασ χαρδαχασ. 2.6 Σνδροmεσ ισθυmιχασ χορον〈ριασ. 2.7 Φατορεσ πρεδισπονεντεσ ◊ φορmαο ε 
ινσταβιλιζαο δα πλαχα ατεροσχλερ⌠τιχα. 3 Dοενασ πυλmοναρεσ. 3.1 Ασmα βρνθυιχα. 3.2 Dοενα πυλmοναρ 
οβστρυτιϖα χρνιχα. 3.3 Εmβολια πυλmοναρ. 3.4 Πνευmονιασ ε αβχεσσοσ πυλmοναρεσ. 4 Dοενασ 
γαστροιντεστιναισ ε ηεπ〈τιχασ. 4.1 ∨λχερα ππτιχα. 4.2 Dοενα δο ρεφλυξο γαστροεσοφ〈γιχο. 4.3 Dοενασ 
ιντεστιναισ ινφλαmατ⌠ριασ ε παρασιτ〈ριασ. 4.4 Dιαρρεια. 4.5 Χολελιτασε ε χολεχιστιτε. 4.6 Πανχρεατιτε. 4.7 Ηεπατιτεσ 
ϖιραισ. 4.8 Ινσυφιχινχια ηεπ〈τιχα χρνιχα. 4.9 Σνδροmεσ δισαβσορτιϖασ. 5 Αβορδαγεm δασ θυειξασ χοmυνσ εm 
σερϖιοσ δε υργνχια. 5.1 Τοντυρα ε ζυmβιδο. 5.2 Ρινοσσινυσοπατιασ. 5.3 Υρτιχ〈ρια ε ανγιοεδεmα. 5.4 Ρινιτε 
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αλργιχα. 5.5 Χεφαλειασ. 6 Dοενασ ρεναισ. 6.1 Ινσυφιχινχια ρεναλ αγυδα ε χρνιχα. 6.2 Γλοmερυλονεφριτεσ. 6.3 
Σνδροmε νεφρ⌠τιχα. 6.4 Λιτασε ρεναλ. 6.5 Εθυιλβριο 〈χιδο−βασε. 7 Dοενασ ενδ⌠χρινασ. 7.1 Dιαβετεσ mελιτο. 
7.2 Οβεσιδαδε. 7.3 Σνδροmε mεταβ⌠λιχα. 7.4 Ηιποτιρεοιδισmο ε ηιπερτιρεοιδισmο. 7.5 Τιρεοιδιτε ε ν⌠δυλοσ 
τιρεοιδιανοσ. 7.6 Dιστρβιοσ δασ γλνδυλασ συπραρρεναισ. 7.7 Dιστρβιοσ δασ γλνδυλασ παρατιρε⌠ιδεσ. 8 Dοενασ 
ρευm〈τιχασ. 8.1 Αρτριτε ρευmατ⌠ιδε. 8.2 Εσπονδιλοαρτροπατιασ. 8.3 Χολαγενοσεσ. 8.4 Γοτα. 9 Ινφεχτολογια. 9.1 
Σνδροmε δα ιmυνοδεφιχινχια αδθυιριδα. 9.2 Ενδοχαρδιτε ινφεχχιοσα. 9.3 Ινφεχ⌡εσ εσταφιλοχ⌠χιχασ. 9.4 
Ενδεmιασ ναχιοναισ. 9.5 Χανδιδασε. 9.6 Dοενασ σεξυαλmεντε τρανσmισσϖεισ. 9.7 Ηερπεσ σιmπλεσ ε ζοοστερ. 
9.8 Τεραπια αντιβι⌠τιχα. 9.8.1 Πρινχπιοσ γεραισ, φαρmαχολογια, πρινχιπαισ γρυποσ δε αντιβι⌠τιχοσ, δοσεσ ε 
δυραο δο τραταmεντο. 10 Εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ ινϖασιϖοσ ε νο ινϖασιϖοσ δε υσο φρεθυεντε να πρ〈τιχα 
χλνιχα δι〈ρια. 11 Εmεργνχιασ χλνιχασ. 11.1 ςιασ αρεασ ε ϖεντιλαο. 11.2 Ρεσσυσχιταο χαρδιοπυλmοναρ. 11.3 
Εδεmα αγυδο πυλmοναρ. 11.4 Χρισε ηιπερτενσιϖα. 11.5 Ηεmορραγια διγεστιϖα. 11.6 Εσταδοσ δε χηοθυεσ. 11.7 
Αναφιλαξια. 11.8 Ιντοξιχα⌡εσ. 11.9 Χρισε χονϖυλσιϖα. 11.10 Αχιδεντε ϖασχυλαρ ενχεφ〈λιχο. 11.11 Αλτερα⌡εσ δο 
εσταδο δε χονσχινχια. 11.12 Ηιπογλιχεmια ε ηιπεργλιχεmια. 
ΧΑΡΓΟ 19: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
ΜΕDΙΧΙΝΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 1 Νο⌡εσ γεραισ δε mεδιχινα. 1.1 Βιοεστατστιχα. 1.2 Επιδεmιολογια. 1.3 Dοενασ 
ινφεχχιοσασ. 1.4 Σιστεmα ιmυνιτ〈ριο ε συασ δοενασ. 1.5 Σιστεmα ρεσπιρατ⌠ριο ε συασ δοενασ. 1.6 Σιστεmα 
χαρδιοϖασχυλαρ ε συασ δοενασ. 1.7 Σιστεmα γνιτο−υριν〈ριο ε συασ δοενασ. 1.8 Σιστεmα διγεστιϖο ε συασ 
δοενασ. 1.9 Σιστεmα ενδ⌠χρινο ε συασ δοενασ. 1.10 Σιστεmα λοχοmοτορ ε συασ δοενασ. 1.11 Σιστεmα 
νευρολ⌠γιχο ε συασ δοενασ. 1.12 ργοσ δοσ σεντιδοσ ε συασ δοενασ. 1.13 Πσιθυισmο ε συασ δοενασ. 1.14 
Μεταβολισmο ε συασ δοενασ. 1.15 Dιστρβιοσ νυτριχιοναισ. 1.16 Dερmατολογια. 1.17 Ηεmατολογια. 1.18 
Γεντιχα ε νο⌡εσ δε δοενασ ηερεδιτ〈ριασ. 2 Σαδε δο τραβαληαδορ. 2.1 Νο⌡εσ δε εστατστιχα ε επιδεmιολογια 
εm mεδιχινα δο τραβαληο. 2.2 Νο⌡εσ δε φισιολογια δο τραβαληο. 2.2.1 ργοσ δοσ σεντιδοσ. 2.2.2 Μεταβολισmο 
ε αλιmενταο. 2.2.3 Σιστεmασ ρεσπιρατ⌠ριο, χαρδιοϖασχυλαρ ε λοχοmοτορ, εντρε ουτροσ. 2.4 Dοενασ 
προφισσιοναισ ε δοενασ λιγαδασ αο τραβαληο. 2.4.1 Πνευmοχονιοσεσ, ασmα οχυπαχιοναλ, νεοπλασιασ, συρδεζ, 
ηεπατοπατιασ, νεφροπατιασ, δοενασ ινφεχχιοσασ, δοενασ χαρδιοϖασχυλαρεσ, ηεmατοπατιασ, ΛΕΡ/Dορτ, εντρε 
ουτρασ. 2.5 Σοφριmεντο πσθυιχο ε πσιχοπατολογια δο τραβαληο, ινχλυινδο ο εστρεσσε ρελαχιοναδο αο τραβαληο ε 
ο υσο δε 〈λχοολ ε ουτρασ δρογασ. 2.6 Αγεντεσ φσιχοσ ε ρισχοσ ◊ σαδε. 2.7 Αγεντεσ θυmιχοσ ε ρισχοσ ◊ σαδε, 
ινχλυινδο νο⌡εσ δε τοξιχολογια. 2.8 Αγεντεσ βιολ⌠γιχοσ ε ρισχοσ ◊ σαδε. 2.9 Εργονοmια ε mεληορια δασ 
χονδι⌡εσ δε τραβαληο. 2.9.1 Χονχειτοσ ε πρινχπιοσ δα εργονοmια. 2.9.2 Χαργα δε τραβαληο. 2.9.3 Οργανιζαο 
δο τραβαληο. 2.9.4 Τραβαληο σοβ πρεσσο τεmποραλ. 2.9.5 Νοϖασ τεχνολογιασ, αυτοmαο ε ρισχοσ ◊ σαδε, εντρε 
ουτροσ. 2.10 Τραβαληο νοτυρνο ε εm τυρνοσ. 2.10.1 Ρισχοσ ◊ σαδε ε νο⌡εσ δε χρονοβιολογια. 2.11 Αχιδεντεσ 
δο τραβαληο. 2.11.1 Dεφινι⌡εσ ε πρεϖενο. 2.12 Νο⌡εσ δε φυνχιοναmεντο δε υm σερϖιο δε mεδιχινα ε 
σεγυρανα δο τραβαληο εm εmπρεσασ. 2.12.1 Χοmποσιο, φυνχιοναmεντο ε ατριβυι⌡εσ δο Σερϖιο 
Εσπεχιαλιζαδο εm Ενγενηαρια δε Σεγυρανα ε εm Μεδιχινα δο Τραβαληο (ΣΕΣΜΤ). 2.12.2 Νο⌡εσ δε αϖαλιαο 
ε χοντρολε δοσ ρισχοσ λιγαδοσ αο αmβιεντε δε τραβαληο. 2.12.3 Νο⌡εσ δε αχοmπανηαmεντο mδιχο δε 
πορταδορεσ δε δοενασ χρνιχασ εm mεδιχινα δο τραβαληο. 2.13 Νο⌡εσ δε λεγισλαο ρελαχιοναδα ◊ σαδε ε ◊ 
σεγυρανα δο τραβαληο, ινχλυινδο λεγισλαο αχιδεντ〈ρια ε νορmασ ιντερναχιοναισ δα Οργανιζαο Ιντερναχιοναλ 
δο Τραβαληο (ΟΙΤ). 2.14 Πρεϖιδνχια Σοχιαλ. 2.14.1 φυνχιοναmεντο, λεγισλαο ε χονδυτα mδιχο−περιχιαλ.  
ΧΑΡΓΟ 20: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ ΠΣΙΘΥΙℑΤΡΙΧΑ 
ΜΕDΙΧΙΝΑ ΠΣΙΘΥΙℑΤΡΙΧΑ: 1 Χλασσιφιχαο εm πσιθυιατρια: ΧΙD−10 ε DΣΜ−Ις−ΤΡ. 2 Dιαγν⌠στιχο σινδρmιχο ε 
διαγν⌠στιχο νοσολ⌠γιχο εm πσιθυιατρια. 3 Πσιχοπατολογια. 4 Ιντερχονσυλτα πσιθυι〈τριχα. 5 Νευροιmαγεm εm 
πσιθυιατρια. 6 Πσιχοφαρmαχολογια: ινδιχα⌡εσ, ποσολογιασ, εφειτοσ αδϖερσοσ, ιντοξιχαο, ιντερα⌡εσ. 7 
Πσιχοτεραπιασ. 7.1 Φυνδαmεντοσ τε⌠ριχοσ, ινδιχα⌡εσ, mοδαλιδαδεσ ε απλιχα⌡εσ χλνιχασ. 8 Εmεργνχιασ 
πσιθυι〈τριχασ. 9 Ελετροχονϖυλσοτεραπια. 10 Πσιθυιατρια φορενσε. 10.1 Ρεσπονσαβιλιδαδε πεναλ ε χαπαχιδαδε χιϖιλ. 
10.2 Dοχυmεντοσ mδιχοσ. 10.2.1 Ατεσταδοσ, νοτιφιχα⌡εσ, λαυδοσ ε παρεχερεσ. 10.3 Περχια πσιθυι〈τριχα. 10.4 
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Αλιεναο mενταλ. 10.4.1 Dεφινιο, χονδι⌡εσ mδιχασ χορρελαχιοναδασ ε λεγισλαο ασσοχιαδα. 10.5 Περχια 
mδιχα. 10.5.1 Ινχαπαχιδαδε τοταλ ε παρχιαλ, ινχαπαχιδαδε τεmπορ〈ρια ε δεφινιτιϖα, χαπαχιδαδε λαβορατιϖα 
ρεσιδυαλ, ελαβοραο δε παρεχερ δε αχορδο χοm α λεγισλαο ϖιγεντε. 11 Dελιριυm, δεmνχια, τρανστορνοσ 
αmνστιχοσ ε ουτροσ τρανστορνοσ χογνιτιϖοσ. 12 Τρανστορνοσ ρελαχιοναδοσ αο υσο δε συβστνχιασ πσιχοατιϖασ. 
12.1 Dεπενδνχια θυmιχα νο αmβιεντε δε τραβαληο. 13 Τρανστορνοσ πσιθυι〈τριχοσ ρελαχιοναδοσ αο 
ενϖεληεχιmεντο. 14 Εξαmε πσιθυι〈τριχο ε εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ εm πσιθυιατρια δα ινφνχια ε δα 
αδολεσχνχια. 15 Αβυσο φσιχο ε σεξυαλ να ινφνχια ε να αδολεσχνχια. 16 Μοδελοσ δε ατενδιmεντο εm 
πσιθυιατρια δα ινφνχια ε δα αδολεσχνχια εm σαδε πβλιχα. 17 Εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ εm πσιθυιατρια. 18 
Εσθυιζοφρενια. 19 Ουτροσ τρανστορνοσ πσιχ⌠τιχοσ. 19.1 Εσθυιζοαφετιϖο, εσθυιζοφρενιφορmε, πσιχ⌠τιχο βρεϖε, 
δελιραντε περσιστεντε, δελιραντε ινδυζιδο. 20 Σνδροmεσ πσιθυι〈τριχασ δο πυερπριο. 21 Τρανστορνοσ δο ηυmορ. 
22 Τρανστορνο οβσεσσιϖο−χοmπυλσιϖο ε τρανστορνοσ δε η〈βιτοσ ε ιmπυλσοσ. 23 Τρανστορνοσ φ⌠βιχο−ανσιοσοσ. 
23.1 Φοβια εσπεχφιχα, σοχιαλ ε αγοραφοβια. 24 Ουτροσ τρανστορνοσ δε ανσιεδαδε. 24.1 Τρανστορνο δε πνιχο, 
τρανστορνο δε ανσιεδαδε γενεραλιζαδα. 25 Τρανστορνοσ σοmατοφορmεσ. 26 Τρανστορνοσ αλιmενταρεσ. 27 
Τρανστορνοσ δο σονο. 28 Τρανστορνοσ δε αδαπταο ε τρανστορνο δε εστρεσσε π⌠σ−τραυm〈τιχο. 29 Τρανστορνοσ 
δισσοχιατιϖοσ. 30 Τρανστορνοσ δα ιδεντιδαδε ε δα πρεφερνχια σεξυαλ. 31 Τρανστορνοσ δα περσοναλιδαδε. 32 
Τρανστορνοσ φαχτχιοσ, σιmυλαο, νο αδεσο αο τραταmεντο. 33 Ρεταρδο mενταλ. 34 Τρανστορνοσ δο 
δεσενϖολϖιmεντο πσιχολ⌠γιχο. 35 Τρανστορνοσ δε Dφιχιτ δε Ατενο ε Ηιπερατιϖιδαδε (ΤDΑΗ). 36 Τρανστορνοσ 
χοmπορταmενταισ ε εmοχιοναισ θυε απαρεχεm ηαβιτυαλmεντε δυραντε α ινφνχια ου αδολεσχνχια. 
ΧΑΡΓΟ 21: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΟDΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
ΟDΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: 1 Εξαmε δα χαϖιδαδε βυχαλ. 2 Ετιοπατογενια δα χ〈ριε δενταλ. 3 Σεmιολογια, τραταmεντο ε 
πρεϖενο δα χ〈ριε δεντ〈ρια. 4 Πρεπαρο χαϖιτ〈ριο. 5 Ματεριαισ οδοντολ⌠γιχοσ. 5.1 Φορραδορεσ ε ρεσταυραδορεσ. 
6 Ετιοπατογενια ε πρεϖενο δα δοενα περιοδονταλ. 7 Ιmπλαντε ε συασ ινδιχα⌡εσ. 8 Πρινχπιοσ γεραισ δε 
ραδιολογια ε Ιντερπρεταο ραδιογρ〈φιχα. 9 Χιρυργια mενορ εm οδοντολογια. 10 Τεραπυτιχα ε φαρmαχολογια 
οδοντολ⌠γιχα δε ιντερεσσε χλνιχο. 11 Ανεστεσια λοχαλ εm οδοντολογια. 12 Εξοδοντια. 12.1 Ινδιχα⌡εσ, 
χοντραινδιχα⌡εσ, τραταmεντο δοσ αχιδεντεσ ε χοmπλιχα⌡εσ. 13 Τραυmατισmοσ δεντοαλϖεολαρεσ. 13.1 
Dιαγν⌠στιχο ε τραταmεντο. 14 Πρινχπιοσ γεραισ δε ορτοδοντια ε συασ ινδιχα⌡εσ. 15 Προχεδιmεντοσ χλνιχοσ 
ιντεγραδοσ εm περιοδοντια, ενδοδοντια, πρ⌠τεσε ε δεντστιχα. 16 Νορmασ δε βιοσσεγυρανα. 17 
Οδοντοπεδιατρια. 17.1 Dιαγν⌠στιχο ε πλανο δε τραταmεντο ε προχεδιmεντοσ εm χλνιχα οδοντολ⌠γιχα ινφαντιλ. 
18 Οδοντολογια εσττιχα. 19 Πολπα δενταλ. 20 Οδοντολογια πρεϖεντιϖα ε σαδε πβλιχα. 21 Πρ⌠τεσε 
βυχοmαξιλοφαχιαλ. 22 Οδοντογεριατρια. 23 ⊃τιχα προφισσιοναλ. 24 Αυδιτορια ε περχια οδοντολ⌠γιχα.  
ΧΑΡΓΟ 22: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΕDΑΓΟΓΙΑ 
ΠΕDΑΓΟΓΙΑ: 1 Φυνδαmεντοσ δα εδυχαο. 1.1 Ρελαο εδυχαο ε σοχιεδαδε. 1.1.1 Dιmενσ⌡εσ φιλοσ⌠φιχα, 
σοχιοχυλτυραλ ε πεδαγ⌠γιχα. 1.2 Βασεσ λεγαισ δα εδυχαο ναχιοναλ. 1.2.1 Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα, ΛDΒ (Λει 
ν≡ 9.394/1996) ε Παρmετροσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ. 1.3 Dεσενϖολϖιmεντο ηιστ⌠ριχο δασ χονχεπ⌡εσ 
πεδαγ⌠γιχασ. 1.4 Λεγισλαο απλιχαδα ◊ εδυχαο α διστνχια. 2 Α συπερϖισο. 2.1 Χονχεπο ε πρ〈τιχα. 2.2 
Λιδερανα ε ρελα⌡εσ ηυmανασ νο τραβαληο. 2.2.1 Τιποσ δε λιδερανα, mεχανισmοσ δε παρτιχιπαο. 2.2.2 
Νορmασ ε φορmασ οργανιζατιϖασ φαχιλιταδορασ δα ιντεγραο γρυπαλ. 2.3 Πεσθυισα παρτιχιπαντε χοmο 
ινστρυmεντο δε ινοϖαο ε δε αϖαλιαο δο ενσιναρ ε απρενδερ. 3 Παπελ πολτιχο πεδαγ⌠γιχο ε οργανιχιδαδε 
δο ενσιναρ, απρενδερ ε πεσθυισαρ. 3.1 Προχεσσο δε πλανεϕαmεντο. 3.1.1 Χονχεπο, ιmπορτνχια, διmενσ⌡εσ 
ε νϖεισ. 3.2 Προϕετο πολτιχο−πεδαγ⌠γιχο νο αmβιεντε οργανιζαχιοναλ. 3.2.1 Χονχεπο, πρινχπιοσ ε ειξοσ 
νορτεαδορεσ. 3.2.2 Γεστο εδυχαχιοναλ δεχορρεντε δα χονχεπο δο προϕετο πολτιχο−πεδαγ⌠γιχο. 3.3 
Πλανεϕαmεντο παρτιχιπατιϖο. 3.3.1 Χονχεπο, χονστρυο, αχοmπανηαmεντο ε αϖαλιαο. 3.4 Χοmυνιχαο ε 
ιντεραο γρυπαλ νο προχεσσο δε πλανεϕαmεντο. 3.4.1 Χονστιτυιο δε εθυιπεσ, ενχοντροσ ε αϖαλια⌡εσ 
σιστεm〈τιχασ, χαπαχιταο δε πεσσοαλ παρα ο πλανεϕαmεντο, χονστιτυιο δε γρυποσ δε εστυδο, απλιχαο δε 
χριτριοσ να διστριβυιο δε ταρεφασ, αρτιχυλαο χοm ουτροσ γρυποσ σοχιαισ. 3.5 Α αϖαλιαο να περσπεχτιϖα δα 
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χονστρυο δο χονηεχιmεντο. 3.6 Dεσενϖολϖιmεντο δε χοmπετνχιασ. 3.6.1 Χονηεχιmεντοσ, ηαβιλιδαδεσ, 
ατιτυδεσ. 4 Χυρρχυλο ε χονστρυο δο χονηεχιmεντο. 5 Προχεσσο δε ενσινο−απρενδιζαγεm. 5.1 Ρελαο 
προφεσσορ/αλυνο. 5.2 Βασεσ πσιχολ⌠γιχασ δα απρενδιζαγεm. 5.3 Εδυχαο δε αδυλτοσ. 5.4 Πλανεϕαmεντο δε 
ενσινο εm σευσ ελεmεντοσ χονστιτυτιϖοσ. 5.4.1 Οβϕετιϖοσ ε χοντεδοσ δε ενσινο. 5.4.2 Μτοδοσ ε τχνιχασ. 
5.4.3 Νοϖασ τεχνολογιασ απλιχαδασ ◊ εδυχαο ε πλαταφορmασ δε απρενδιζαγεm ϖιρτυαισ ε αϖαλιαο 
εδυχαχιοναλ. 5.5 Μετοδολογια δε προϕετοσ πρεσενχιαισ ε α διστνχια. 5.5.1 Υm χαmινηο εντρε α τεορια ε α 
πρ〈τιχα. 5.5.2 Ιντερδισχιπλιναριδαδε ε γλοβαλιζαο δο χονηεχιmεντο. 6 Α αο πεδαγ⌠γιχα ε ο τραβαληο χοm 
προϕετοσ. 7 ⊃τιχα ε τραβαληο 7.1 Dιλεmασ τιχοσ δα προφισσο. 8 Ατυαο δο πεδαγογο νο mβιτο ϕυδιχιαλ. 9 Α 
χριανα ε ο αδολεσχεντε. 9.1 Dεσενϖολϖιmεντο εmοχιοναλ ε σοχιαλ. 9.2 Λει ν≡ 8.069/1990 ε συασ αλτερα⌡εσ 
(Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε). 
ΧΑΡΓΟ 23: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΣΙΧΟΛΟΓΙΑ 
ΠΣΙΧΟΛΟΓΙΑ: 1 ⊃τιχα προφισσιοναλ 2 Αϖαλιαο πσιχολ⌠γιχα ε πσιχοδιαγν⌠στιχο. 2.1 Φυνδαmεντοσ ε εταπασ δα 
mεδιδα πσιχολ⌠γιχα. 2.2 Ινστρυmεντοσ δε αϖαλιαο. 2.2.1 Χριτριοσ δε σελεο, αϖαλιαο ε ιντερπρεταο δοσ 
ρεσυλταδοσ. 2.3 Τχνιχασ δε εντρεϖιστα. 2.4 Λαυδοσ, παρεχερεσ ε ρελατ⌠ριοσ πσιχολ⌠γιχοσ, εστυδο δε χασο, 
ινφορmαο ε αϖαλιαο πσιχολ⌠γιχα. 3 Τεοριασ ε τχνιχασ πσιχοτερ〈πιχασ. 3.1 Πσιχοτεραπια ινδιϖιδυαλ ε γρυπαλ. 
3.2 Αβορδαγενσ τε⌠ριχασ. 3.2.1 Πσιχαν〈λισε (Φρευδ, Μ. Κλειν, Wιννιχοττ, Λαχαν), χογνιτιϖο−χοmπορταmενταλ 
(Σκιννερ, Βεχκ), ηυmανιστα−εξιστενχιαλ (Ρογερσ, Περλσ), σ⌠χιο−ηιστ⌠ριχα (ςψγοτσκψ, Λυρια) ε πσιχοδραmα 
(Μορενο). 4 Πσιχοπατολογια. 4.1 Τρανστορνοσ δε ηυmορ. 4.2 Τρανστορνοσ δε περσοναλιδαδε. 4.3 Τρανστορνοσ 
ρελαχιοναδοσ αο υσο ε αβυσο δε συβστνχιασ πσιχοατιϖασ. 4.4 Τρανστορνοσ δε ανσιεδαδε. 4.5 Τρανστορνο δο 
εστρεσσε π⌠στραυm〈τιχο. 4.6 Τρανστορνοσ δεπρεσσιϖοσ. 4.7 Τρανστορνοσ φ⌠βιχοσ. 4.8 Τρανστορνοσ 
πσιχοσσοm〈τιχοσ. 4.9 Τρανστορνοσ σοmατοφορmεσ. 4.10 Εσθυιζοφρενια. 4.11 Ουτροσ τρανστορνοσ πσιχ⌠τιχοσ. 4.12 
Εστρυτυρασ χλνιχασ (νευροσε, πσιχοσε ε περϖερσο). 5 Πσιχολογια δα σαδε. 5.1 Α⌡εσ β〈σιχασ δε σαδε. 5.1.1 
Προmοο. 5.1.2 Πρεϖενο. 5.1.3 Ρεαβιλιταο. 5.2 Εθυιπεσ ιντερδισχιπλιναρεσ. 5.2.1 ιντερδισχιπλιναριδαδε ε 
mυλτιδισχιπλιναριδαδε εm σαδε. 5.3 Ο παπελ δο πσιχ⌠λογο να εθυιπε δε χυιδαδοσ β〈σιχοσ ◊ σαδε. 6 
Ιντερϖενο πσιχολ⌠γιχα εm προβλεmασ εσπεχφιχοσ. 6.1 Τραταmεντο ε πρεϖενο δα δεπενδνχια θυmιχα. 
6.1.1 ℑλχοολ, ταβαγισmο, ουτρασ δρογασ ε ρεδυο δε δανοσ. 7 Τεοριασ ε Τχνιχασ πσιχοτερ〈πιχασ. 8 
Οργανιζα⌡εσ. 8.1 Εστρυτυρα, προχεσσοσ ε δινmιχα. 9 Τεορια δασ οργανιζα⌡εσ ε χονχεπ⌡εσ δε τραβαληο. 10 
Χυλτυρα ε χλιmα οργανιζαχιοναλ. 11 Μοτιϖαο ε σατισφαο νο τραβαληο. 12 Ποδερ, λιδερανα ε χονφλιτοσ νασ 
οργανιζα⌡εσ. 13 Εθυιπεσ δε τραβαληο ε γρυποσ νασ οργανιζα⌡εσ. 14 Εργονοmια δα ατιϖιδαδε ε πσιχοπατολογια 
δο τραβαληο. 15 Βεm−εσταρ, σαδε ε θυαλιδαδε δε ϖιδα νο χοντεξτο δασ οργανιζα⌡εσ. 16 Χονηεχιmεντο, 
απρενδιζαγεm ε δεσεmπενηο ηυmανο νασ οργανιζα⌡εσ. 17 Σελεο δε πεσσοαλ. 17.1 Πλανεϕαmεντο, τχνιχασ, 
αϖαλιαο ε χοντρολε δε ρεσυλταδοσ. 18 Αϖαλιαο δε δεσεmπενηο. 18.1 Οβϕετιϖοσ, mτοδοσ, ιmπλανταο ε 
αχοmπανηαmεντο. 19 Τρειναmεντο. 19.1 Λεϖανταmεντο δε νεχεσσιδαδεσ, πλανεϕαmεντο, εξεχυο ε 
αϖαλιαο. 20 Πσιχοπατολογια ε χριmιναλιδαδε. 21 Ατυαο δο πσιχ⌠λογο νο mβιτο ϕυδιχιαλ 21.1 Α χριανα ε ο 
αδολεσχεντε. 21.2 Dεσενϖολϖιmεντο εmοχιοναλ ε σοχιαλ. 21.3 Λει ν≡ 8.069/1990 ε συασ αλτερα⌡εσ (Εστατυτο δα 
Χριανα ε δο Αδολεσχεντε). 21.4 Εσχυτα δε χριανα ε αδολεσχεντε να ρεδε δε προτεο. 21.5 Ινφλυνχια δα 
φαmλια νο δεσενϖολϖιmεντο δα περσοναλιδαδε. 21.6 ςιολνχια (οριγεm, ϖιολνχια φαmιλιαρ, αβυσο σεξυαλ). 21.7 
Χοmπροmισσο σοχιαλ; τιχα ε διρειτοσ ηυmανοσ. 21.8 Λει ν≡ 10.741/2003 ε συασ αλτερα⌡εσ (Εστατυτο δο Ιδοσο). 
21.9 Ο πσιχ⌠λογο ϕυδιχιαλ ε α Λει δε Εξεχυο πεναλ. 21.10 ςιολνχια δοmστιχα χοντρα α mυληερ. 22 Λει 
ν≡ 13.140/2015 (δισπ⌡ε σοβρε mεδιαο). 
ΧΑΡΓΟ 24: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΣΕΡςΙ∩Ο ΣΟΧΙΑΛ 
ΣΕΡςΙ∩Ο ΣΟΧΙΑΛ: 1 Φυνδαmεντοσ ηιστ⌠ριχοσ ε τε⌠ριχο−mετοδολ⌠γιχοσ δο σερϖιο σοχιαλ. 1.1 Ινστιτυχιοναλιζαο 
δο σερϖιο σοχιαλ αο mοϖιmεντο δε ρεχονχειτυαο να Αmριχα Λατινα, εm παρτιχυλαρ νο Βρασιλ. 1.2 Αν〈λισε 
χρτιχα δασ ινφλυνχιασ τε⌠ριχο−mετοδολ⌠γιχασ ε ασ φορmασ δε ιντερϖενο χονστρυδασ πελα προφισσο εm σευσ 
διστιντοσ χοντεξτοσ ηιστ⌠ριχοσ. 1.3 Ρεδιmενσιοναmεντο δα προφισσο αντε ασ τρανσφορmα⌡εσ σοχιετ〈ριασ. 1.3.1 
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Χονδι⌡εσ ε ρελα⌡εσ δε τραβαληο, εσπαοσ σ⌠χιο−οχυπαχιοναισ, ατριβυι⌡εσ. 2 Ο προϕετο τιχο−πολτιχο δο 
σερϖιο σοχιαλ. 2.1 Χονστρυο ε δεσαφιοσ. 3 Φυνδαmεντοσ τιχοσ, τιχα προφισσιοναλ ε λεγισλαο εσπεχφιχα. 3.1 
Λει δε ρεγυλαmενταο δα προφισσο, χ⌠διγο δε τιχα προφισσιοναλ, διρετριζεσ χυρριχυλαρεσ δοσ χυρσοσ δε σερϖιο 
σοχιαλ, ρεσολυ⌡εσ δο Χονσεληο Φεδεραλ δε Σερϖιο Σοχιαλ. 4 Α διmενσο ινϖεστιγατιϖα, προχεσσοσ δε 
πλανεϕαmεντο ε δε ιντερϖενο προφισσιοναλ. 4.1 Φορmυλαο δε προϕετο δε ιντερϖενο προφισσιοναλ. 4.1.1 
Ασπεχτοσ τε⌠ριχοσ ε mετοδολ⌠γιχοσ. 4.2 Φυνδαmεντοσ, ινστρυmεντοσ ε τχνιχασ δε πεσθυισα σοχιαλ. 4.3 Ο 
πλανεϕαmεντο χοmο προχεσσο τχνιχο−πολτιχο. 4.3.1 Χονχεπο, οπεραχιοναλιζαο ε αϖαλιαο δε πλανοσ, 
προγραmασ ε προϕετοσ. 4.4 Ασσεσσορια, χονσυλτορια ε συπερϖισο εm σερϖιο σοχιαλ. 5 Α διmενσο τχνιχο−
οπερατιϖα δο σερϖιο σοχιαλ. 5.1 Χονχεπ⌡εσ ε δεβατεσ σοβρε ινστρυmεντοσ ε τχνιχασ. 5.2 Εντρεϖιστα, ϖισιτα 
δοmιχιλιαρ, ϖισιτα ινστιτυχιοναλ, ρευνιο, mοβιλιζαο σοχιαλ, τραβαληο εm ρεδε, αο σοχιοεδυχατιϖα χοm 
ινδιϖδυοσ, γρυποσ ε φαmλια, αβορδαγενσ ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖα. 5.3 Εστυδο σοχιαλ, περχια σοχιαλ, ρελατ⌠ριο σοχιαλ, 
λαυδο σοχιαλ, παρεχερ σοχιαλ. 5.4 Ατυαο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ ε ιντερδισχιπλιναρ. 6 Θυεστο σοχιαλ ε 
διρειτοσ δε χιδαδανια. 6.1 Φορmασ δε εξπρεσσο, ενφρενταmεντο ε σερϖιο σοχιαλ. 7 Πολτιχα σοχιαλ. 7.1 
Φυνδαmεντοσ, ηιστ⌠ρια ε πολτιχασ. 7.2 Σεγυριδαδε σοχιαλ νο Βρασιλ. 7.2.1 Ρελαο Εσταδο/σοχιεδαδε; χοντεξτο 
ατυαλ ε νεολιβεραλισmο. 7.3 Πολτιχασ δε σαδε, δε ασσιστνχια σοχιαλ ε δε πρεϖιδνχια σοχιαλ ε ρεσπεχτιϖασ 
λεγισλα⌡εσ. 7.4 Πολτιχασ σοχιαισ σετοριαισ. 7.4.1 Εδυχαο, ηαβιταο, τραβαληο, πολτιχασ υρβανασ ε ρυραισ, mειο 
αmβιεντε ε ρεσπεχτιϖασ λεγισλα⌡εσ. 7.5 Πολτιχασ ε προγραmασ σοχιαισ διριγιδασ αοσ σεγmεντοσ. 7.5.1 Χριανασ, 
αδολεσχεντεσ, ϕοϖενσ, ιδοσοσ, mυληερεσ, ηοmενσ, αφροδεσχενδεντεσ, ινδγενασ, πεσσοασ χοm δεφιχινχια, 
πεσσοασ χοm τρανστορνο mενταλ, πεσσοασ ϖτιmασ δε ϖιολνχια, mοραδορεσ δε ρυα, υσυ〈ριοσ δε 〈λχοολ ε ουτρασ 
δρογασ, πορταδορεσ δε ΗΙς, ε ρεσπεχτιϖασ λεγισλα⌡εσ. 7.6 Πολτιχασ, διρετριζεσ, α⌡εσ ε δεσαφιοσ να 〈ρεα δα 
φαmλια, δα χριανα ε δο αδολεσχεντε. 7.6.1 Χονχεπ⌡εσ ε mοδαλιδαδεσ δε φαmλια, εστρατγιασ δε ατενδιmεντο 
ε αχοmπανηαmεντο. 7.6.2 Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε (ΕΧΑ). 7.6.3 Dεφεσα δε διρειτοσ δα χριανα ε 
δο αδολεσχεντε. 7.6.4 Ο παπελ δοσ χονσεληοσ, δοσ χεντροσ δε δεφεσα ε δασ δελεγαχιασ. 7.6.5 Αδοο ε γυαρδα. 
7.6.6 ςιολνχια χοντρα χριανασ ε αδολεσχεντεσ. 7.6.7 Προστιτυιο ινφαντο−ϕυϖενιλ; εξπλοραο σεξυαλ νο 
τραβαληο ε νο τρ〈φιχο δε δρογασ; τυρισmο σεξυαλ. 7.6.8 Εξτερmνιο, σεθυεστρο ε τρ〈φιχο δε χριανασ. 7.6.9 
Μενινοσ ε mενινασ δε ρυα. 7.6.10 Τραβαληο ινφαντο−ϕυϖενιλ. 8 Λεγισλαο σοχιαλ. 8.1 Χονστιτυιο Φεδερατιϖα 
δο Βρασιλ ε λεισ δα σεγυριδαδε σοχιαλ. 8.1.1 Λει ν≡ 8.212/1991 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει Οργνιχα δα Σεγυριδαδε 
Σοχιαλ); Λει ν≡ 8.080/1990 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει Οργνιχα δα Σαδε); Λει ν≡ 8.213/1991 ε συασ αλτερα⌡εσ 
(Πλανοσ δε βενεφχιοσ δα Πρεϖιδνχια Σοχιαλ ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ); Λει ν≡ 8.742/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει 
Οργνιχα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ) ε συασ αλτερα⌡εσ. 8.2 Λεγισλαο σοχιαλ παρα 〈ρεασ/σεγmεντοσ εσπεχφιχοσ. 
8.2.1 Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ δα Εδυχαο Βρασιλειρα (ΛDΒ); Εστατυτο δο Ιδοσο; Λει Μαρια δα Πενηα; Προγραmα 
Ναχιοναλ δε Dιρειτοσ Ηυmανοσ (ΠΝDΗ); Σιστεmα Ναχιοναλ δε Ατενδιmεντο Σοχιοεδυχατιϖο (ΣΙΝΑΣΕ); Σιστεmα 
Ναχιοναλ δε Πολτιχασ Πβλιχασ σοβρε Dρογασ (ΣΙΣΝΑD). 8.2.2 Νορmατιϖασ ιντερναχιοναισ. 8.2.2.1 Dεχλαραο δε 
Βειϕινγ, Πρινχπιοσ Οριενταδορεσ δασ Να⌡εσ Υνιδασ παρα α πρεϖενο δα Dελινθυνχια ϑυϖενιλ (Πρινχπιοσ 
Οριενταδορεσ δε Ριαδ), Νορmασ Μνιmασ παρα α Προτεο δε Αδολεσχεντεσ Πριϖαδοσ δε Λιβερδαδε, Ρεγρασ 
Μνιmασ παρα α Αδmινιστραο δα ϑυστια δα Ινφνχια ε δα ϑυϖεντυδε. 9 Λεγισλαο προφισσιοναλ. 9.1 Λει 
ν≡ 8.662/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λει δε ρεγυλαmενταο δα προφισσο δε ασσιστεντε σοχιαλ). 9.2 Ρεσολυο 
ΧΦΕΣΣ ν≡ 273/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ (Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Προφισσιοναλ δο Ασσιστεντε Σοχιαλ). 9.3 Ρεσολυ⌡εσ δο 
Χονσεληο Φεδεραλ δε Σερϖιο Σοχιαλ (ΧΦΕΣΣ). 10 Λει ν≡ 13.140/2015 (δισπ⌡ε σοβρε mεδιαο). 
ΧΑΡΓΟ 25: ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α ΑςΑΛΙΑDΟΡ 
DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: 1 Εσταδο, γοϖερνο ε αδmινιστραο πβλιχα. 1.1 Χονχειτοσ. 2 Dιρειτο 
αδmινιστρατιϖο. 2.1 Χονχειτο. 2.2 Οβϕετο. 2.3 Φοντεσ. 3 Ατο αδmινιστρατιϖο. 3.1 Χονχειτο, ρεθυισιτοσ, ατριβυτοσ, 
χλασσιφιχαο ε εσπχιεσ. 3.2 Εξτινο δο ατο αδmινιστρατιϖο. 3.2.1 Χασσαο, ανυλαο, ρεϖογαο ε 
χονϖαλιδαο. 3.3 Dεχαδνχια αδmινιστρατιϖα. 4 Αγεντεσ πβλιχοσ. 4.1 Χονχειτο. 4.2 Εσπχιεσ. 4.3 Χαργο, 
εmπρεγο ε φυνο πβλιχα. 4.3.1 Προϖιmεντο. 4.3.2 ςαχνχια. 4.3.3 Εφετιϖιδαδε, εσταβιλιδαδε ε ϖιταλιχιεδαδε. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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4.4 Ρεmυνεραο. 4.5 Dιρειτοσ ε δεϖερεσ. 4.6 Ρεσπονσαβιλιδαδε. 4.7 Προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ. 4.8 
Λει ν≡ 5.810/1994 ε συασ αλτερα⌡εσ (Ρεγιmε ϑυρδιχο ∨νιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δα Αδmινιστραο 
Dιρετα, δασ Αυταρθυιασ ε δασ Φυνδα⌡εσ Πβλιχασ δο Εσταδο δο Παρ〈). 4.9 Dισποσι⌡εσ χονστιτυχιοναισ 
απλιχ〈ϖεισ. 5 Ποδερεσ δα αδmινιστραο πβλιχα. 5.1 Ηιερ〈ρθυιχο, δισχιπλιναρ, ρεγυλαmενταρ ε δε πολχια. 5.2 
Υσο ε αβυσο δε ποδερ. 6 Ρεγιmε ϕυρδιχο−αδmινιστρατιϖο. 6.1 Χονχειτο. 6.2 Πρινχπιοσ εξπρεσσοσ ε ιmπλχιτοσ 
δα αδmινιστραο πβλιχα. 7 Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δο Εσταδο. 7.1 Εϖολυο ηιστ⌠ριχα. 7.2 Ρεσπονσαβιλιδαδε 
πορ ατο χοmισσιϖο δο Εσταδο. 7.3 Ρεσπονσαβιλιδαδε πορ οmισσο δο Εσταδο. 7.4 Ρεθυισιτοσ παρα α 
δεmονστραο δα ρεσπονσαβιλιδαδε δο Εσταδο. 7.5 Χαυσασ εξχλυδεντεσ ε ατενυαντεσ δα ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
Εσταδο. 7.6 Ρεπαραο δο δανο. 7.7 Dιρειτο δε ρεγρεσσο. 8 Σερϖιοσ πβλιχοσ. 8.1 Χονχειτο. 8.2 Ελεmεντοσ 
χονστιτυτιϖοσ. 8.3 Φορmασ δε πρεσταο ε mειοσ δε εξεχυο. 8.4 Dελεγαο. 8.4.1 Χονχεσσο, περmισσο ε 
αυτοριζαο. 8.5 Χλασσιφιχαο. 8.6 Πρινχπιοσ. 9 Οργανιζαο αδmινιστρατιϖα. 9.1 Αυταρθυιασ, φυνδα⌡εσ, 
εmπρεσασ πβλιχασ ε σοχιεδαδεσ δε εχονοmια mιστα. 9.2 Εντιδαδεσ παραεσταταισ ε τερχειρο σετορ. 9.2.1 Σερϖιοσ 
σοχιαισ αυτνοmοσ, εντιδαδεσ δε αποιο, οργανιζα⌡εσ σοχιαισ, οργανιζα⌡εσ δα σοχιεδαδε χιϖιλ δε ιντερεσσε 
πβλιχο. 10 Χοντρολε δα αδmινιστραο πβλιχα. 10.1 Χοντρολε εξερχιδο πελα αδmινιστραο πβλιχα. 10.2 
Χοντρολε ϕυδιχιαλ. 10.3 Χοντρολε λεγισλατιϖο. 10.4 Λει ν≡ 8.429/1992 ε συασ αλτερα⌡εσ (ιmπροβιδαδε 
αδmινιστρατιϖα). 11 Λει ν≡ 9.784/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ (προχεσσο αδmινιστρατιϖο). 12 Λιχιτα⌡εσ ε χοντρατοσ 
αδmινιστρατιϖοσ. 12.1 Λει ν≡ 8.666/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ. 12.2 Λει ν≡ 10.520/2002 ε δεmαισ δισποσι⌡εσ 
νορmατιϖασ ρελατιϖασ αο πρεγο. 12.3 Dεχρετο ν≡ 7.892/2013 ε συασ αλτερα⌡εσ (σιστεmα δε ρεγιστρο δε πρεοσ). 
12.4 Λει ν≡ 12.462/2011 ε συασ αλτερα⌡εσ (Ρεγιmε Dιφερενχιαδο δε Χοντρατα⌡εσ Πβλιχασ). Dεχρετο ν≡ 
6.170/2007 ε συασ αλτερα⌡εσ, Πορταρια Ιντερmινιστεριαλ ν≡ 424/2016 ε συασ αλτερα⌡εσ. 12.5 Φυνδαmεντοσ 
χονστιτυχιοναισ. 13 Λει ν≡ 13.019/2014 ε συασ αλτερα⌡εσ. 
DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ: 1 Απλιχαβιλιδαδε δασ νορmασ χονστιτυχιοναισ. 1.1 Νορmασ δε εφιχ〈χια πλενα, 
χοντιδα ε λιmιταδα. 1.2 Νορmασ προγραm〈τιχασ. 2 Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ δε 1988. 2.1 
Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. 2.2 Dιρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ. 2.3 Οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα δο 
Εσταδο. 2.3.1 Εσταδο φεδεραλ βρασιλειρο, Υνιο, εσταδοσ, Dιστριτο Φεδεραλ, mυνιχπιοσ ε τερριτ⌠ριοσ. 2.4 Ποδερ 
Εξεχυτιϖο. 2.4.1 Ατριβυι⌡εσ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα. 2.5 Ποδερ Λεγισλατιϖο. 2.5.1 
Εστρυτυρα. 2.5.2 Φυνχιοναmεντο ε ατριβυι⌡εσ. 2.5.3 Προχεσσο λεγισλατιϖο. 2.5.4 Φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα 
ε οραmεντ〈ρια. 2.5.5 Χοmισσ⌡εσ παρλαmενταρεσ δε ινθυριτο. 2.6 Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 2.6.1 Dισποσι⌡εσ γεραισ. 
2.6.2 ργοσ δο ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 2.6.2.1 Οργανιζαο ε χοmπετνχιασ, Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια. 2.7 
Φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϕυστια.  
DΙΡΕΙΤΟ ΧΙςΙΛ: 1 Λει δε ιντροδυο ◊σ νορmασ δο διρειτο βρασιλειρο. 1.1 ςιγνχια, απλιχαο, οβριγατοριεδαδε, 
ιντερπρεταο ε ιντεγραο δασ λεισ. 1.2 Χονφλιτο δασ λεισ νο τεmπο. 1.3 Εφιχ〈χια δασ λεισ νο εσπαο. 2 Πεσσοασ 
νατυραισ. 2.1 Χονχειτο. 2.2 Ινχιο δα πεσσοα νατυραλ. 2.3 Περσοναλιδαδε. 2.4 Χαπαχιδαδε. 2.5 Dιρειτοσ δα 
περσοναλιδαδε. 2.6 Νοmε χιϖιλ. 2.7 Εσταδο χιϖιλ. 2.8 Dοmιχλιο. 2.9 Αυσνχια. 3 Πεσσοασ ϕυρδιχασ. 3.1 Dισποσι⌡εσ 
Γεραισ. 3.2 Χονχειτο ε Ελεmεντοσ Χαραχτεριζαδορεσ. 3.3 Χονστιτυιο. 3.4 Εξτινο. 3.5 Χαπαχιδαδε ε διρειτοσ 
δα περσοναλιδαδε. 3.6 Σοχιεδαδεσ δε φατο. 3.7 Ασσοχια⌡εσ. 3.8 Σοχιεδαδεσ. 3.9 Φυνδα⌡εσ. 3.10 Γρυποσ 
δεσπερσοναλιζαδοσ. 3.11 Dεσχονσιδεραο δα περσοναλιδαδε ϕυρδιχα. 3.12 Ρεσπονσαβιλιδαδε δα πεσσοα ϕυρδιχα 
ε δοσ σ⌠χιοσ. 4 Βενσ. 4.1 Dιφερεντεσ χλασσεσ. 4.2 Βενσ Χορπ⌠ρεοσ ε ινχορπ⌠ρεοσ. 4.3 Βενσ νο χοmρχιο ε φορα 
δο χοmρχιο. 5 Φατο ϕυρδιχο. 6 Νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. 6.1 Dισποσι⌡εσ γεραισ. 6.2 Χλασσιφιχαο ε ιντερπρεταο. 6.3 
Ελεmεντοσ. 6.4 Ρεπρεσενταο. 6.5 Χονδιο, τερmο ε ενχαργο. 6.6 Dεφειτοσ δο νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. 6.7 
Εξιστνχια, εφιχ〈χια, ϖαλιδαδε, ινϖαλιδαδε ε νυλιδαδε δο νεγ⌠χιο ϕυρδιχο. 6.8 Σιmυλαο. 7 Ατοσ ϕυρδιχοσ λχιτοσ 
ε ιλχιτοσ. 8 Πρεσχριο ε δεχαδνχια. 9 Προϖα δο φατο ϕυρδιχο. 10 Χοντρατοσ. 10.1 Πρινχπιοσ. 10.2 Χλασσιφιχαο. 
10.3 Χοντρατοσ εm γεραλ. 10.4 Dισποσι⌡εσ γεραισ. 10.5 Ιντερπρεταο. 10.6 Εξτινο. 10.7 Εσπχιεσ δε 
χοντρατοσ ρεγυλαδοσ νο Χ⌠διγο Χιϖιλ.  
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DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΧΙςΙΛ: 1 Λει ν≡ 13.105/2015 ε συασ αλτερα⌡εσ (Χ⌠διγο δε Προχεσσο Χιϖιλ). 2 Νορmασ 
προχεσσυαισ χιϖισ. 3 Α ϕυρισδιο. 4 Α Αο. 4.1 Χονχειτο, νατυρεζα, ελεmεντοσ ε χαραχτερστιχασ. 4.2 Χονδι⌡εσ 
δα αο. 4.3 Χλασσιφιχαο. 5 Πρεσσυποστοσ προχεσσυαισ. 6 Πρεχλυσο. 7 Συϕειτοσ δο προχεσσο. 7.1 Χαπαχιδαδε 
προχεσσυαλ ε ποστυλατ⌠ρια. 7.2 Dεϖερεσ δασ παρτεσ ε προχυραδορεσ. 7.3 Προχυραδορεσ. 7.4 Συχεσσο δασ παρτεσ 
ε δοσ προχυραδορεσ. 7.5 Λιτισχονσ⌠ρχιο. 8 Ιντερϖενο δε τερχειροσ. 9 Ποδερεσ, δεϖερεσ ε ρεσπονσαβιλιδαδε δο 
ϕυιζ. 10 Μινιστριο Πβλιχο. 11 Αδϖοχαχια Πβλιχα. 12 Dεφενσορια Πβλιχα. 13 Ατοσ προχεσσυαισ. 13.1 Φορmα δοσ 
ατοσ. 13.2 Τεmπο ε λυγαρ. 13.3 Πραζοσ. 13.4 Χοmυνιχαο δοσ ατοσ προχεσσυαισ. 13.5 Νυλιδαδεσ. 13.6 
Dιστριβυιο ε ρεγιστρο. 13.7 ςαλορ δα χαυσα. 14 Τυτελα προϖισ⌠ρια. 14.1 Τυτελα δε υργνχια. 14.2 Dισποσι⌡εσ 
γεραισ. 15 Φορmαο, συσπενσο ε εξτινο δο προχεσσο. 16 Προχεσσο δε χονηεχιmεντο ε δο χυmπριmεντο δε 
σεντενα. 16.1 Προχεδιmεντο χοmυm. 16.2 Dισποσι⌡εσ Γεραισ. 16.3 Πετιο ινιχιαλ. 16.4 Ιmπροχεδνχια 
λιmιναρ δο πεδιδο. 16.5 Χοντεσταο, ρεχονϖενο ε ρεϖελια. 16.6 Προϖιδνχιασ πρελιmιναρεσ ε δε σανεαmεντο. 
16.7 ϑυλγαmεντο χονφορmε ο εσταδο δο προχεσσο. 16.8 Προϖασ. 16.9 Σεντενα ε χοισα ϕυλγαδα. 16.10 
Χυmπριmεντο δα σεντενα. 16.11 Dισποσι⌡εσ Γεραισ. 16.12 Χυmπριmεντο. 16.13 Λιθυιδαο. 17 Προχεσσοσ δε 
εξεχυο. 18 Προχεσσοσ νοσ τριβυναισ ε mειοσ δε ιmπυγναο δασ δεχισ⌡εσ ϕυδιχιαισ. 19 Dισποσι⌡εσ φιναισ ε 
τρανσιτ⌠ριασ. 20 Μανδαδο δε σεγυρανα. 21 Αο ποπυλαρ. 22 Αο χιϖιλ πβλιχα. 23 Αο δε ιmπροβιδαδε 
αδmινιστρατιϖα. 24 Τεορια Γεραλ δοσ Ρεχυρσοσ. Ρεχυρσοσ εm εσπχιε. 25 Λει ν≡ 9.099/1995 ε συασ αλτερα⌡εσ ε 
Λει ν≡ 10.259/2001 ε συασ αλτερα⌡εσ (ϕυιζαδοσ εσπεχιαισ χϖεισ ε χριmιναισ). 26 Λει ν≡ 13.140/2015 (δισπ⌡ε 
σοβρε mεδιαο). 27 Λει ν≡ 8.328/2015 (δισπ⌡ε σοβρε ο Ρεγιmεντο δε Χυστασ ε ουτρασ δεσπεσασ προχεσσυαισ). 
28 Σmυλασ δο ΣΤΦ ε δο ΣΤϑ. 
DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ: 1 Πρινχπιοσ απλιχ〈ϖεισ αο Dιρειτο Πεναλ. 2 Απλιχαο δα λει πεναλ. 2.1 Α λει πεναλ νο τεmπο ε 
νο εσπαο. 2.2 Τεmπο ε λυγαρ δο χριmε. 2.3 Ιντερπρεταο δα λει πεναλ. 2.4 Αναλογια. 2.5 Ιρρετροατιϖιδαδε δα 
λει πεναλ. 2.6 Χονφλιτο απαρεντε δε νορmασ πεναισ. 3 Ιλιχιτυδε. 4 Χυλπαβιλιδαδε. 5 Χονχυρσο δε Πεσσοασ. 6 Πενασ. 
6.1 Εσπχιεσ δε πενασ. 6.2 Χοmιναο δασ πενασ. 7 Αο πεναλ. 8 Πυνιβιλιδαδε ε χαυσασ δε εξτινο. 9 
Πρεσχριο. 10 Χριmεσ χοντρα α φ πβλιχα. 11 Χριmεσ χοντρα α Αδmινιστραο Πβλιχα. 12 Λει ν≡ 4.898/1965, ε 
συασ αλτερα⌡εσ (αβυσο δε αυτοριδαδε). 13 Λει ν≡ 9.613/1998 ε συασ αλτερα⌡εσ (Λαϖαγεm δε δινηειρο). 14 
Dισποσι⌡εσ χονστιτυχιοναισ απλιχ〈ϖεισ αο διρειτο πεναλ. 15 Χριmεσ ε σαν⌡εσ πεναισ να λιχιταο (Λει ν≡ 
8.666/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ). 16 Χριmεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδε φισχαλ (Λει ν≡ 10.028/2000). 17 Σmυλασ δο ΣΤΦ 
ε δο ΣΤϑ. 
DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΠΕΝΑΛ: 1 Προχεσσο πεναλ βρασιλειρο; προχεσσο πεναλ χονστιτυχιοναλ. 2 Σιστεmασ ε 
πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. 3 Απλιχαο δα λει προχεσσυαλ νο τεmπο, νο εσπαο ε εm ρελαο ◊σ πεσσοασ. 3.1 
Dισποσι⌡εσ πρελιmιναρεσ δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ. 4 Φασε πρ−προχεσσυαλ. 4.1 Ινθυριτο πολιχιαλ. 5 
Προχεσσο, προχεδιmεντο ε ρελαο ϕυρδιχα προχεσσυαλ. 5.1 Ελεmεντοσ ιδεντιφιχαδορεσ δα ρελαο προχεσσυαλ. 
5.2 Φορmασ δο προχεδιmεντο. 5.3 Πρινχπιοσ γεραισ ε ινφορmαδορεσ δο προχεσσο. 5.4 Πρετενσο πυνιτιϖα. 5.5 
Τιποσ δε προχεσσο πεναλ. 6 Αο πεναλ. 7 Αο χιϖιλ Εξ Dελιχτο. 8 ϑυρισδιο ε χοmπετνχια. 9 Θυεστ⌡εσ ε 
προχεσσοσ ινχιδεντεσ. 10 Προϖα. 11 Συϕειτοσ δο Προχεσσο. 12 Πρισο, mεδιδασ χαυτελαρεσ, ε λιβερδαδε προϖισ⌠ρια 
ε πρισο τεmπορ〈ρια (Λει ν≡ 7.960/1989 ε συασ αλτερα⌡εσ). 13 Χιτα⌡εσ ε ιντιmα⌡εσ. 14 Ατοσ προχεσσυαισ ε 
ατοσ ϕυδιχιαισ. 15 Προχεδιmεντοσ. 15.1 Προχεσσο χοmυm; προχεσσοσ εσπεχιαισ; Λει ν≡ 8.038/1990 に νορmασ 
προχεδιmενταισ παρα οσ προχεσσοσ περαντε ο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια (ΣΤϑ) ε ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ 
(ΣΤΦ). 16 Λει ν≡ 9.099/1995 ε συασ αλτερα⌡εσ ε Λει ν≡ 10.259/2001 ε συασ αλτερα⌡εσ (ϕυιζαδοσ εσπεχιαισ χϖεισ 
ε χριmιναισ). 17 Πραζοσ. 17.1 χαραχτερστιχασ, πρινχπιοσ ε χονταγεm. 18 Νυλιδαδεσ. 19 Ρεχυρσοσ εm γεραλ. 20 
Ηαβεασ χορπυσ ε σευ προχεσσο. 21 Νορmασ προχεσσυαισ δα Λει ν≡ 7.210/1984 ε συασ αλτερα⌡εσ (εξεχυο 
πεναλ). 22 Ρελα⌡εσ ϕυρισδιχιοναισ χοm αυτοριδαδε εστρανγειρα. 23 Dισποσι⌡εσ γεραισ δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο 
Πεναλ. 24 Σmυλασ δο ΣΤΦ ε δο ΣΤϑ. 
ΧΑΡΓΟ 26: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ 
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ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: 1 Νο⌡εσ δε οργανιζαο αδmινιστρατιϖα. 2 Αδmινιστραο διρετα ε 
ινδιρετα, χεντραλιζαδα ε δεσχεντραλιζαδα. 3 Ατο αδmινιστρατιϖο. 3.1 Χονχειτο, ρεθυισιτοσ, ατριβυτοσ, χλασσιφιχαο 
ε εσπχιεσ. 4 Προχεσσο αδmινιστρατιϖο. 4.1 Φυν⌡εσ δε αδmινιστραο. 4.1.1 Πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, 
διρεο ε χοντρολε. 4.2 Προχεσσο δε πλανεϕαmεντο. 4.2.1 Πλανεϕαmεντο εστρατγιχο. 4.2.1.1 ςισο, mισσο ε 
αν〈λισε ΣWΟΤ, mατριζ ΓΥΤ ε φερραmεντα 5W2Η. 4.2.4 Πλανεϕαmεντο τ〈τιχο. 4.2.3 Πλανεϕαmεντο οπεραχιοναλ. 
4.2.4 Αδmινιστραο πορ οβϕετιϖοσ. 5 Αγεντεσ πβλιχοσ. 5.1 Εσπχιεσ ε χλασσιφιχαο. 5.2 Χαργο, εmπρεγο ε 
φυνο πβλιχοσ. 6 Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ. 6.1 Ηιερ〈ρθυιχο, δισχιπλιναρ, ρεγυλαmενταρ ε δε πολχια. 6.2 Υσο ε 
αβυσο δο ποδερ. 7 Λει ν≡ 8.666/1993 ε συασ αλτερα⌡εσ. 8 Λει ν≡ 10.520/2002 ε συασ αλτερα⌡εσ ε Dεχρετο ν≡ 
5.450/2005 ε συασ αλτερα⌡εσ. 9 Dεχρετο ν≡ 7.892/2013 ε συασ αλτερα⌡εσ. 10 Χοντρολε ε ρεσπονσαβιλιζαο δα 
αδmινιστραο. 10.1 Χοντρολεσ αδmινιστρατιϖο, ϕυδιχιαλ ε λεγισλατιϖο. 10.2 Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δο Εσταδο. 11 
Λει ν≡ 5.810/1994 ε συασ αλτερα⌡εσ (Ρεγιmε ϑυρδιχο ∨νιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δα Αδmινιστραο 
Dιρετα, δασ Αυταρθυιασ ε δασ Φυνδα⌡εσ Πβλιχασ δο Εσταδο δο Παρ〈). 
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ: 1 Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα Φεδερατιϖα δο Βρασιλ δε 1988. 1.1 
Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. 2 Dιρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ. 2.1 Dιρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ, 
διρειτοσ σοχιαισ, ναχιοναλιδαδε, χιδαδανια, διρειτοσ πολτιχοσ, παρτιδοσ πολτιχοσ. 3 Οργανιζαο πολτιχο−
αδmινιστρατιϖα. 3.1 Υνιο, εσταδοσ, Dιστριτο Φεδεραλ, mυνιχπιοσ ε τερριτ⌠ριοσ. 4 Αδmινιστραο πβλιχα. 4.1 
Dισποσι⌡εσ γεραισ, σερϖιδορεσ πβλιχοσ. 5 Ποδερ Λεγισλατιϖο. 5.1 Χονγρεσσο Ναχιοναλ, Χmαρα δοσ Dεπυταδοσ, 
Σεναδο Φεδεραλ, δεπυταδοσ ε σεναδορεσ. 6 Ποδερ Εξεχυτιϖο. 6.1 ατριβυι⌡εσ δο πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα ε δοσ 
mινιστροσ δε Εσταδο. 7 Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 7.1 Dισποσι⌡εσ γεραισ. 7.2 ργοσ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 7.2.1 
Χοmπετνχιασ. 7.3 Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια (ΧΝϑ). 7.3.1 Χοmποσιο ε χοmπετνχιασ. 8 Φυν⌡εσ 
εσσενχιαισ ◊ ϕυστια. 8.1 Μινιστριο Πβλιχο, Αδϖοχαχια Πβλιχα ε Dεφενσορια Πβλιχα. 
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΧΙςΙΛ: 1 Πεσσοασ νατυραισ. 1.1 Εξιστνχια. 1.2 Περσοναλιδαδε. 1.3 Χαπαχιδαδε. 1.4 Dιρειτοσ 
δα περσοναλιδαδε. 2 Πεσσοασ ϕυρδιχασ. 2.1 Dισποσι⌡εσ γεραισ. 3 Dο Dοmιχλιο. 4 Dοσ Φατοσ ϑυρδιχοσ: Ρεθυισιτοσ 
δε ϖαλιδαδε δο φατο ϕυρδιχο. 5 Ατοσ ϕυρδιχοσ. 5.1 Λχιτοσ ε ιλχιτοσ. 6 Πρεσχριο ε δεχαδνχια. 
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΧΙςΙΛ: 1 Dασ νορmασ φυνδαmενταισ ε δα απλιχαο δασ νορmασ προχεσσυαισ. 
2 Dα ϕυρισδιο ε δα αο. 3 Dα χοmπετνχια. 3.1 Dισποσι⌡εσ γεραισ; δα mοδιφιχαο δα χοmπετνχια; δα 
ινχοmπετνχια. 4 Dα χοοπεραο ναχιοναλ. 5 Dασ παρτεσ ε δοσ προχυραδορεσ. 5.1 Dα χαπαχιδαδε προχεσσυαλ; 
δοσ δεϖερεσ δασ παρτεσ ε δε σευσ προχυραδορεσ. 6 Dοσ προχυραδορεσ. 7 Dο ϕυιζ. 7.1 Ποδερεσ, δεϖερεσ, 
ρεσπονσαβιλιδαδε; ιmπεδιmεντο ε συσπειο. 7.2 Αυξιλιαδορεσ δα ϕυστια. 8 Ατοσ προχεσσυαισ. 8.1 Φορmα, τεmπο 
ε λυγαρ. Πραζοσ. 9 Dα χιταο, δα ιντιmαο, δασ χαρτασ. 
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ: 1 Απλιχαο δα Λει Πεναλ. 2 Χριmε. 3 Ιmπυταβιλιδαδε πεναλ. 4 Χονχυρσο δε 
πεσσοασ. 5 Αο πεναλ. 6 Εξτινο δα πυνιβιλιδαδε.  
ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΠΕΝΑΛ: 1 Αο πεναλ. 1.1 Ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ, εσπχιεσ. Dεννχια ε 
θυειξα χριmε. 2 ϑυιζ, Μινιστριο Πβλιχο, αχυσαδο, δεφενσορ, ασσιστεντεσ ε αυξιλιαρεσ δα ϕυστια. 2.1 
Ιmπεδιmεντο, ινχοmπατιβιλιδαδε ε συσπειο. 3 Πραζοσ προχεσσυαισ. 3.1 Χονχειτο, χαραχτερστιχασ, πρινχπιοσ ε 
χονταγεm. 4 Χοmυνιχαο δοσ ατοσ προχεσσυαισ. 4.1 Χιτα⌡εσ ε ιντιmα⌡εσ, φορmασ, χαραχτερστιχασ ε 
ρεθυισιτοσ. 
ΧΑΡΓΟ 27: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΟΝΣΥΛΤΡΙΟ DΕΝΤℑΡΙΟ 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΟΝΣΥΛΤΡΙΟ DΕΝΤℑΡΙΟ: 1 Ατενδιmεντο εm σαδε βυχαλ. 2 Τχνιχασ αυξιλιαρεσ δε 
οδοντολογια. 2.1 Νο⌡εσ δε δεντστιχα, πρ⌠τεσε, ραδιολογια, χιρυργια, οδοντοπεδιατρια, ορτοδοντια, περιοδοντια, 
ενδοδοντια, ρεχεπο, ινστρυmενταο ε αδmινιστραο. 3 Ηιγιενε δενταλ. 3.1 Dοενασ περιοδονταισ. 3.2 
Τχνιχασ παρα ηιγιενιζαο βυχαλ. 3.3 Οδοντολογια πρεϖεντιϖα. 3.4 Μανυτενο περι⌠διχα ε σιστεm〈τιχα δα 
χαϖιδαδε οραλ. 3.5 Α⌡εσ χολετιϖασ εm σαδε βυχαλ. 4 Ματεριαισ, εθυιπαmεντοσ ε ινστρυmενταισ. 4.1 Ματεριαισ 
οδοντολ⌠γιχοσ. 4.2 Εθυιπαmεντοσ οδοντολ⌠γιχοσ. 4.3 Ινστρυmενταλ οδοντολ⌠γιχο. 4.4 Εργονοmια δο 
χονσυλτ⌠ριο οδοντολ⌠γιχο. 4.5 Οδοντολογια α θυατρο mοσ. 4.6 Οργανιζαο φυνχιοναλ δο σερϖιο. 5 
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Βιοσσεγυρανα να οδοντολογια. 5.1 Βαχτεριολογια, ασσεπσια, αντισσεπσια, δεσινφεχο, εστεριλιζαο (mτοδοσ, 
πρεπαρο δο ινστρυmενταλ, mανυτενο, mανιπυλαο δο mατεριαλ εστριλ). 6 Νο⌡εσ γεραισ δε ανατοmια. 7 
Νο⌡εσ δε ανατοmια, φισιολογια ε πατολογια βυχαλ. 8 Νο⌡εσ σοβρε φ〈ρmαχοσ, χαδεια δε τρανσmισσο δασ 
δοενασ, mιχροβιολογια βυχαλ, πριmειροσ σοχορροσ. 9 ⊃τιχα προφισσιοναλ. 
ΧΑΡΓΟ 28: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΑDΟΡ DΕ ΧΟΜΠΥΤΑDΟΡ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑDΟΡ DΕ ΧΟΜΠΥΤΑDΟΡ: 1 Λ⌠γιχα δε προγραmαο. 1.1 Προγραmαο εστρυτυραδα ε προγραmαο 
οριενταδα α οβϕετοσ. 2 Χονχειτοσ δε βανχο δε δαδοσ. 2.1 Οργανιζαο δε αρθυιϖοσ ε mτοδοσ δε αχεσσο. 2.2 
Αβστραο ε mοδελο δε δαδοσ. Λινγυαγενσ δε δεφινιο ε mανιπυλαο δε δαδοσ. 2.3 Νο⌡εσ σοβρε ΣΓΒDΣ 
Οραχλε, ΜψΣΘΛ ε ΠοστγρεΣΘΛ. 2.4 Οραχλε ΠΛ/ΣΘΛ (Προχεδυραλ Λανγυαγε/Στρυχτυρεδ Θυερψ Λανγυαγε). 3 ϑαϖα. 
3.1 ϑαϖα ΣΕ. 3.2 ϑαϖα ΕΕ. 3.3 Φραmεωορκσ παρα χαmαδα δε απρεσενταο. 3.4 Φραmεωορκσ παρα χαmαδα δε 
περσιστνχια. 4 Προγραmαο ωεβ. 4.1 ΗΤΜΛ 5. 4.2 ΧΣΣ3. 4.3 ϑαϖαΣχριπτ. 4.4 ΞΜΛ. 5 Σιστεmασ δε χοντρολε δε 
ϖερσο. 5.1 Συβϖερσιον. 6 Σεγυρανα δα Ινφορmαο. 6.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ. 7 Χριπτογραφια. 7.1 Χονχειτοσ 
β〈σιχοσ ε απλιχα⌡εσ. 7.2 Προτοχολοσ χριπτογρ〈φιχοσ. 7.3 Χριπτογραφια σιmτριχα ε ασσιmτριχα. 7.4 Πρινχιπαισ 
αλγοριτmοσ. 8 Γερνχια δε προϕετοσ (ΠΜΒΟΚ 5♠ εδιο). 8.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ. 8.2 Προχεσσοσ ε 〈ρεασ δε 
χονηεχιmεντο. 9 Γερενχιαmεντο δε σερϖιοσ δε ΤΙ. 9.1 Φυνδαmεντοσ δα ΙΤΙΛ (ϖερσο 3). 10 Αρθυιτετυρα ε 
τεχνολογιασ δε σιστεmασ δε ινφορmαο. 10.1 Χονχειτοσ β〈σιχοσ. 10.2 Wορκφλοω ε γερενχιαmεντο ελετρνιχο 
δε δοχυmεντοσ. 10.3 Αρθυιτετυρα χλιεντε−σερϖιδορ. 10.4 Αρθυιτετυρα οριενταδα α σερϖιο. 10.5 Αρθυιτετυρα 
διστριβυδα. 10.6 Χονχειτοσ β〈σιχοσ δε Dαταmινινγ ε Dαταωαρεηουσε. 11 Χονχειτοσ δε αρmαζεναmεντο δε 
δαδοσ εm δισχο ε σιστεmα δε ρεπλιχαο δε δαδοσ. 12 Τεστεσ δε σοφτωαρε. 13 Ρεσολυ⌡εσ δο ΧΝϑ ν≡182/2013 
ε ν≡ 211/2015 (Εστρατγια ναχιοναλ δε τεχνολογια δα ινφορmαο ε χοmυνιχαο δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο). 14 Λει 
ν≡ 13.709/2018 (Λει Γεραλ δε Προτεο δε Dαδοσ Πεσσοαισ). 
ΧΑΡΓΟ 29: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ: 1 Νο⌡εσ γεραισ δε ανατοmια ε φισιολογια ηυmανα. 2 Νο⌡εσ δε ηιστολογια δοσ 
τεχιδοσ. 3 Νο⌡εσ δε φαρmαχολογια. 4 Νο⌡εσ δε mιχροβιολογια ε παρασιτολογια. 5 Βιοσσεγυρανα εm σαδε. 6 
Χοντρολε δε ινφεχο ηοσπιταλαρ. 6.1 Χλασσιφιχαο ε προχεσσαmεντο δοσ αρτιγοσ υτιλιζαδοσ νοσ σερϖιοσ δε 
σαδε. 7 Οργανιζαο δο προχεσσο δε τραβαληο εm σαδε ε ενφερmαγεm. 8 Προχεδιmεντοσ τχνιχοσ δε 
ενφερmαγεm. 9 Ασσιστνχια εm σαδε χολετιϖα. 10 Ασσιστνχια εm σαδε mενταλ. 11 Νο⌡εσ δε ιmυνιζαο. 
11.1 Χονσερϖαο, πρεπαρο ε αδmινιστραο δε ϖαχινασ. 11.2 Προγραmα Ναχιοναλ δε Ιmυνιζαο (ΠΝΙ). 12 
Ασσιστνχια αο παχιεντε χοm δισφυν⌡εσ χαρδιοϖασχυλαρ, χιρχυλατ⌠ρια, διγεστιϖα, γαστροιντεστιναλ, ενδ⌠χρινα, 
ヴWﾐ;ﾉがàSﾗà デヴ;デﾗà┌ヴｷﾐ=ヴｷﾗがàヴWヮヴﾗS┌デｷ┗;がàﾐW┌ヴﾗﾉﾙｪｷI;àWàﾏ┌ゲI┌ﾉﾗWゲケ┌WﾉYデｷI;くàヱンàEﾐaWヴﾏ;ｪWﾏàﾏ;デWヴﾐﾗどｷﾐa;ﾐデｷﾉくà
ヱンくヱàáゲゲｷゲデZﾐIｷ;àSWàWﾐaWヴﾏ;ｪWﾏà<àﾏ┌ﾉｴWヴàﾐﾗàIｷIﾉﾗàｪヴ;┗ｹSｷIﾗどヮ┌WヴヮWヴ;ﾉàWàﾐﾗà Iﾉｷﾏ;デYヴｷﾗくà 14 Ασσιστνχια δε 
WﾐaWヴﾏ;ｪWﾏà ;ﾗà ヴWIYﾏどﾐ;ゲIｷSﾗがà <à Iヴｷ;ﾐN;à Wà ;ﾗà ;SﾗﾉWゲIWﾐデWくà ヱヴくヱà CﾉｹﾐｷIﾗくà ヱヵà áゲゲｷゲデZﾐIｷ;à ﾐ;à
εmεργνχια/υργνχια ε νο τραυmα. 15.1 Συπορτε β〈σιχο δε ϖιδα. 16 Νο⌡εσ β〈σιχασ σοβρε ασ πρινχιπαισ δοενασ 
δε ιντερεσσε παρα α σαδε πβλιχα. 16.1 Dιαρρεια, χ⌠λερα, δενγυε, ζικα, χηιχυνγυνηα, δοενα δε Χηαγασ, 
εσθυιστοσσοmοσε, φεβρε τιφοιδε, mενινγιτε, ττανο, σαραmπο, τυβερχυλοσε, ηεπατιτε ηανσενασε, διφτερια, 
διαβετεσ, ηιπερτενσο αρτεριαλ, ραιϖα, λεισηmανιοσε ε δοενασ σεξυαλmεντε τρανσmισσϖεισ. 17 Σιστεmα ∨νιχο 
δε Σαδε (ΣΥΣ). 17.1 Πρινχπιοσ, διρετριζεσ, εστρυτυρα ε οργανιζαο. 17.2 Νϖεισ προγρεσσιϖοσ δε ασσιστνχια ◊ 
σαδε. 17.3 Dιρειτοσ δοσ υσυ〈ριοσ δο ΣΥΣ. 17.4 Α⌡εσ ε προγραmασ δο ΣΥΣ. 18 ⊃τιχα προφισσιοναλ. 18.1 
Λεγισλαο εm ενφερmαγεm. 18.2 Ασσοχια⌡εσ δε χλασσε ε ⌠ργοσ δε φισχαλιζαο δο εξερχχιο προφισσιοναλ. 19 
Σεγυρανα νο τραβαληο. 20 Ηυmανιζαο νο χυιδαδο δο παχιεντε/χλιεντε. 
ΧΑΡΓΟ 30: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΕ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 1 Ιντροδυο α σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο. 1.1 Σαδε ε 
σεγυρανα. 1.1.1 Χονχειτοσ. 1.2 ργοσ ε χαmπανηασ δε σεγυρανα. 1.3 Ινσπε⌡εσ δε σεγυρανα. 1.4 Πολτιχα 
δε σαδε ε σεγυρανα νασ εmπρεσασ. 2 Λεγισλαο ε ⌠ργοσ δε σεγυρανα ε σαδε δο τραβαληο. 2.1 
Χονσολιδαο δασ Λεισ δο Τραβαληο (ΧΛΤ). 2.1.1 Dεχρετο−Λει ν≡ 5.452/1943 ε συασ αλτερα⌡εσ ε Λει 
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ν≡ 6.514/1977. 2.2 Νορmασ ρεγυλαmενταδορασ (ΝΡ) δο Μινιστριο δο Τραβαληο. 2.3 Πορταρια ΜΤΒ 
ν≡ 3.214/1978. 2.4 Λει ν≡ 8.213/1991 ε συασ αλτερα⌡εσ. 2.5 Μινιστριο δο Τραβαληο ε υνιδαδεσ 
δεσχεντραλιζαδασ. 2.6 Νορmασ δα ΑΒΝΤ. 3 Αχιδεντεσ δε τραβαληο. 3.1 Χονχειτο, χαυσασ, χονσεθυνχιασ, χυστοσ 
ε εστατστιχασ. 4 Dοενασ οχυπαχιοναισ. 4.1 Dοενασ δο τραβαληο ε δοενασ προφισσιοναισ ね χαυσασ ε 
πρεϖενο. 5 Ηιγιενε ε mεδιχινα δο τραβαληο. 5.1 Χονχειτοσ ε απλιχαο. 5.2 Ρισχοσ αmβιενταισ. 5.3 
Εθυιπαmεντοσ δε mεδιο. 5.4 Προγραmα δε πρεϖενο δε ρισχοσ αmβιενταισ (ΠΠΡΑ). 5.5 Προγραmα δε 
χοντρολε mδιχο δε σαδε οχυπαχιοναλ (ΠΧΜΣΟ). 5.6 Νο⌡εσ δε δοενασ τρανσmισσϖεισ. 5.7 Τοξιχολογια. 6 
Νο⌡εσ δε mειο αmβιεντε ε σανεαmεντο. 6.1 Χονχειτοσ δε mειο αmβιεντε ε σανεαmεντο δο mειο. 6.2 
Πρεσερϖαο δο mειο αmβιεντε ε δεγραδαο αmβιενταλ. 7 Εργονοmια. 7.1 Χονχειτο, χλασσιφιχαο ε απλιχαο. 
8 Πρεϖενο ε χοmβατε α ινχνδιοσ. 8.1 Προπριεδαδεσ φσιχο−θυmιχασ δο φογο. 8.2 Χλασσιφιχαο δε ινχνδιοσ. 
8.3 Χαυσασ δε ινχνδιοσ. 8.4 Εθυιπαmεντοσ δε δετεχο ε χοmβατε α ινχνδιοσ. 8.5 Βριγαδασ δε ινχνδιοσ. 9 
Εθυιπαmεντοσ δε προτεο. 9.1 Εθυιπαmεντο δε προτεο ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙ). 9.2 Εθυιπαmεντο δε προτεο 
χολετιϖα (ΕΠΧ). 10 Χοmισσο ιντερνα δε πρεϖενο δε αχιδεντεσ (ΧΙΠΑ). 10.1 Οβϕετιϖοσ ε ατριβυι⌡εσ. 10.2 
Χονστιτυιο, τρειναmεντο ε φυνχιοναmεντο. 10.3 Προχεσσο ελειτοραλ ε διmενσιοναmεντο. 10.4 Μαπεαmεντο 
δε ρισχοσ αmβιενταισ. 11 Σερϖιο εσπεχιαλιζαδο δε σεγυρανα ε mεδιχινα δο τραβαληο (ΣΕΣΜΤ). 11.1 
Dιmενσιοναmεντο ε ατριβυι⌡εσ. 11.2 Φυνχιοναmεντο δο ΣΕΣΜΤ νασ εmπρεσασ. 12 Νο⌡εσ δε πριmειροσ 
σοχορροσ. 12.1 Χονχειτυαο ε προχεδιmεντοσ β〈σιχοσ παρα πριmειροσ σοχορροσ. 13 Νο⌡εσ δε πσιχολογια δο 
τραβαληο. 13.1 Χοmπορταmεντοσ, νεχεσσιδαδεσ β〈σιχασ ε ρελαχιοναmεντο ηυmανο. 14 Νο⌡εσ δε ϖεντιλαο 
ινδυστριαλ. 14.1 Τιποσ δε ϖεντιλαο, φιναλιδαδεσ ε πολυεντεσ. 
 

DΕΣΕΜΒΑΡΓΑDΟΡΑ ΡΟΣΙ ΜΑΡΙΑ ΓΟΜΕΣ DΕ ΦΑΡΙΑΣ 
Πρεσιδεντε δα Χοmισσο 
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ΑΝΕΞΟ Ι 
 

ΧΑΡΓΟ 1: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ: ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ 1 ∗ ∗∗ 32♠ 8♠ 16♠ 4♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 2: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

4♠ Χαστανηαλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 3: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ (DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ) 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 48♠ 12♠ 24♠ 6♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 4: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ (ΣΥΠΟΡΤΕ) 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 48♠ 12♠ 24♠ 6♠ 
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ΧΑΡΓΟ 5: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΡΘΥΙΤΕΤΥΡΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 6: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΟΝΟΜΙΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 7: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ ΧΟΝΤℑΒΕΙΣ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

1♠ Ανανινδευα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

4♠ Χαστανηαλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

ΧΑΡΓΟ 8: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο ΣΟΧΙΑΛ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 
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ΧΑΡΓΟ 9: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に  ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: DΙΡΕΙΤΟ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

1♠ Ανανινδευα ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

2♠ Τοm−Αυ 5 1 2 112♠ 28♠ 56♠ 14♠ 

3♠ Αβαετετυβα 6 1 2 112♠ 28♠ 56♠ 14♠ 

4♠ Χαστανηαλ 8♠ 1 2 112♠ 28♠ 56♠ 14♠ 

5♠ Χαπανεmα 10 1 3 112♠ 28♠ 56♠ 14♠ 

6♠ 
Παραγοmινασ 

7 1 2 112♠ 28♠ 56♠ 14♠ 

7♠ Σουρε 4 1 1 120♠ 30♠ 60♠ 15♠ 

8♠ Βρεϖεσ 9 1 3 120♠ 30♠ 60♠ 15♠ 

9♠ Χαmετ〈 7 1 2 112♠ 28♠ 56♠ 14♠ 

10♠ Τυχυρυ 4 1 1 112♠ 28♠ 56♠ 14♠ 

11♠ Μαραβ〈 8 1 2 160♠ 40♠ 80♠ 20♠ 

12♠ Ξινγυαρα 4 1 1 160♠ 40♠ 80♠ 20♠ 

13♠ Ρεδενο 2 ∗ ∗∗ 120♠ 30♠ 60♠ 15♠ 

14♠ Αλταmιρα 6 1 2 120♠ 30♠ 60♠ 15♠ 

15♠ Σανταρm 8 1 2 120♠ 30♠ 60♠ 15♠ 

16♠ Ιταιτυβα 8 1 2 120♠ 30♠ 60♠ 15♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 10: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΧΟΝΟΜΙΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 
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ΧΑΡΓΟ 11: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 12: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 13: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΧΙςΙΛ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 14: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 
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ΧΑΡΓΟ 15: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑ ΕΛ⊃ΤΡΙΧΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ 1 ∗ ∗∗ 32♠ 8♠ 16♠ 4♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 16: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΕΣΤΑΤ⊆ΣΤΙΧΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 17: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΦΙΣΧΑΛ DΕ ΑΡΡΕΧΑDΑ∩℘Ο 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 18: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 
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ΧΑΡΓΟ 19: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 20: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΜΕDΙΧΙΝΑ ΠΣΙΘΥΙℑΤΡΙΧΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 21: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΟDΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 22: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΕDΑΓΟΓΙΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

1♠ Ανανινδευα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

2♠ Τοm−Αυ 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

3♠ Αβαετετυβα 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

4♠ Χαστανηαλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

5♠ Χαπανεmα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 
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6♠ 
Παραγοmινασ 

ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

7♠ Σουρε 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

8♠ Βρεϖεσ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

9♠ Χαmετ〈 ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

10♠ Τυχυρυ 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

11♠ Μαραβ〈 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

12♠ Ξινγυαρα 1 ∗ ∗∗  16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

13♠ Ρεδενο ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

14♠ Αλταmιρα 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

15♠ Σανταρm ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

16♠ Ιταιτυβα 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 23: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΣΙΧΟΛΟΓΙΑ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

1♠ Ανανινδευα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

2♠ Τοm−Αυ 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

3♠ Αβαετετυβα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

4♠ Χαστανηαλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

5♠ Χαπανεmα 1 ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

6♠ 
Παραγοmινασ 

ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

7♠ Σουρε ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

8♠ Βρεϖεσ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

9♠ Χαmετ〈 ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

10♠ Τυχυρυ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

11♠ Μαραβ〈 ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

12♠ Ξινγυαρα 1 ∗ ∗∗  16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

13♠ Ρεδενο ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 
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14♠♠ Αλταmιρα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

15♠ Σανταρm ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

16♠ Ιταιτυβα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 24: ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΣΕΡςΙ∩Ο ΣΟΧΙΑΛ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

1♠ Ανανινδευα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

2♠ Τοm−Αυ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

3♠ Αβαετετυβα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

4♠ Χαστανηαλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

5♠ Χαπανεmα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

6♠ 
Παραγοmινασ 

ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

7♠ Σουρε ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

8♠ Βρεϖεσ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

9♠ Χαmετ〈 ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

10♠ Τυχυρυ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

11♠ Μαραβ〈 ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

12♠ Ξινγυαρα 1 ∗ ∗∗  16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

13♠ Ρεδενο ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

14♠ Αλταmιρα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

15♠ Σανταρm ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

16♠ Ιταιτυβα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 25: ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α ΑςΑΛΙΑDΟΡ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 
χοm δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Προϖασ δισχυρσιϖασ χορριγιδασ Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 
Αmπλα 

χονχορρνχια 
Νεγροσ 
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Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 48♠ 12♠ 24♠ 6♠ 

1♠ Ανανινδευα ΧΡ ∗ ∗∗ 48♠ 12♠ 24♠ 6♠ 

2♠ Τοm−Αυ ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

3♠ Αβαετετυβα ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

4♠ Χαστανηαλ ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

5♠ Χαπανεmα ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

6♠ 
Παραγοmινασ 

ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

7♠ Σουρε ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

8♠ Βρεϖεσ ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

9♠ Χαmετ〈 ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

10♠ Τυχυρυ ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

11♠ Μαραβ〈 ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

12♠ Ξινγυαρα ΧΡ ∗ ∗∗  64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

13♠ Ρεδενο ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

14♠ Αλταmιρα ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

15♠ Σανταρm ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

16♠ Ιταιτυβα ΧΡ ∗ ∗∗ 64♠ 16♠ 32♠ 8♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 26: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα 
αmπλα 

χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ χοm 

δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ παρα 
χανδιδατοσ νεγροσ 

Χανδιδατοσ νεγροσ 
χονϖοχαδοσ παρα ο 
προχεδιmεντο δε 

ϖεριφιχαο 

Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 32♠ 8♠ 

1♠ Ανανινδευα ΧΡ ∗ ∗∗ 16♠ 32♠ 8♠ 

2♠ Τοm−Αυ 2 ∗ ∗∗ 24♠ 48♠ 12♠ 

3♠ Αβαετετυβα 2 ∗ ∗∗ 24♠ 48♠ 12♠ 

4♠ Χαστανηαλ 2 ∗ ∗∗ 24♠ 48♠ 12♠ 

5♠ Χαπανεmα 3 ∗ 1 24♠ 48♠ 12♠ 

6♠ 
Παραγοmινασ 

2 ∗ ∗∗ 24♠ 48♠ 12♠ 
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7♠ Σουρε 2 ∗ 1 24♠ 48♠ 12♠ 

8♠ Βρεϖεσ 3 ∗ 1 24♠ 48♠ 12♠ 

9♠ Χαmετ〈 1 ∗ ∗∗ 24♠ 48♠ 12♠ 

10♠ Τυχυρυ 2 ∗ 1 24♠ 48♠ 12♠ 

11♠ Μαραβ〈 4 1 1 64♠ 128♠ 32♠ 

12♠ Ξινγυαρα 3 ∗ 1 64♠ 128♠ 32♠ 

13♠ Ρεδενο 2 ∗ 1 56♠ 112♠ 28♠ 

14♠ Αλταmιρα 2 ∗ 1 56♠ 112♠ 28♠ 

15♠ Σανταρm 4 1 1 56♠ 112♠ 28♠ 

16♠ Ιταιτυβα 3 1 1 56♠ 112♠ 28♠ 
 

ΧΑΡΓΟ 27: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΧΟΝΣΥΛΤΡΙΟ DΕΝΤℑΡΙΟ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα αmπλα 
χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ χοm 

δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα 

χανδιδατοσ νεγροσ 

Χανδιδατοσ νεγροσ 
χονϖοχαδοσ παρα ο 
προχεδιmεντο δε 

ϖεριφιχαο 

Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 4♠ 8♠ 2♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 28: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΑDΟΡ DΕ ΧΟΜΠΥΤΑDΟΡ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα αmπλα 
χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ χοm 

δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Χανδιδατοσ νεγροσ 
χονϖοχαδοσ παρα ο 
προχεδιmεντο δε 

ϖεριφιχαο 

Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 8♠ 16♠ 4♠ 

 

ΧΑΡΓΟ 29: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα αmπλα 
χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ χοm 

δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα 

χανδιδατοσ νεγροσ 

Χανδιδατοσ νεγροσ 
χονϖοχαδοσ παρα ο 
προχεδιmεντο δε 

ϖεριφιχαο 

Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 4♠ 8♠ 2 
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ΧΑΡΓΟ 30: ΑΥΞΙΛΙΑΡ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ: Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

ΡΕΓΙ℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ 

ςαγασ παρα αmπλα 
χονχορρνχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ χοm 

δεφιχινχια 

ςαγασ ρεσερϖαδασ 
παρα χανδιδατοσ 

νεγροσ 

Χανδιδατοσ νεγροσ 
χονϖοχαδοσ παρα ο 
προχεδιmεντο δε 

ϖεριφιχαο 

Τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ 

Αmπλα 
χονχορρνχια 

Νεγροσ 

Χεντραλ ΧΡ ∗ ∗∗ 4♠ 8♠ 2♠ 

 
 (∗) Νο η〈 ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια παρα προϖιmεντο ιmεδιατο δεϖιδο αο θυαντιτατιϖο δε ϖαγασ οφερεχιδο, σενδο 
mαντιδο ο χαδαστρο δε ρεσερϖα.  
(∗∗) Νο η〈 ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ νεγροσ παρα προϖιmεντο ιmεδιατο δεϖιδο αο θυαντιτατιϖο δε ϖαγασ οφερεχιδο, σενδο mαντιδο 
ο χαδαστρο δε ρεσερϖα.  
ΧΡ に Χαδαστρο δε Ρεσερϖα. 
ΟΒΣ: 
α) ο λιmιτε πρεϖιστο παρα α χορρεο δασ προϖασ δισχυρσιϖασ ε παρα α αϖαλιαο δε ττυλοσ εσταβελεχιδο νο Ανεξο Ι δεστε εδιταλ νο σε απλιχα 
αοσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραραm χοm δεφιχινχια, δε αχορδο χοm ο δισποστο νο Ενυνχιαδο Αδmινιστρατιϖο ν≡ 12 δο ΧΝϑ. 
β) ο λιmιτε πρεϖιστο παρα χορρεο δασ προϖασ δισχυρσιϖασ φοι εσταβελεχιδο δε αχορδο χοm ο νmερο τοταλ δε χλασσιφιχαδοσ παρα χαδα 
χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε/ρεγιο ϕυδιχι〈ρια. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ 
 

ΘΥΑDΡΟ DΕ ΡΕΓΙ∏ΕΣ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑΣ 
 

Ρεγιο ϑυδιχι〈ρια Χοmαρχασ 

Χεντραλ Βελm, Dιστριτο δε Ιχοαραχι ε Dιστριτο δε Μοσθυειρο. 

1♠ に Ανανινδευα Ανανινδευα, Βενεϖιδεσ, Μαριτυβα ε Σαντα Β〈ρβαρα δο Παρ〈, Σαντα Ιζαβελ δο Παρ〈. 

2♠ に Τοm Αυ 
Αχαρ〈, Βυϕαρ, Χονχ⌠ρδια δο Παρ〈, Χολαρεσ, Σο Χαετανο δε Οδιϖελασ, Σαντο Αντονιο δο 
Ταυ〈, Τοm−Αυ ε ςιγια. 

3♠ に Αβαετετυβα Αβαετετυβα, Βαρχαρενα, Ιγαραπ Μιρι, Μοϕ ε Ταιλνδια. 

4♠ に Χαστανηαλ 
Χαστανηαλ, Χυρυ〈, Ιγαραπ Αυ, Ιριτυια, Ινηανγαπ, Μαγαληεσ Βαρατα, Μαραχαν, 
Μαραπανιm, Σο Dοmινγοσ δο Χαπιm, Σο Φρανχισχο δο Παρ〈, Σο Μιγυελ δο Γυαm〈, 
Σαντα Μαρια δο Παρ〈, Σο ϑοο δα Ποντα ε Τερρα Αλτα. 

5♠ に Χαπανεmα 

Αυγυστο Χορρα, Βονιτο, Βραγανα, Χαχηοειρα δο Πιρι〈, Χαπανεmα, Χαπιτο Ποο, 
Γαρραφο δο Νορτε, Νοϖα Εσπερανα δο Πιρι〈, Νοϖα Τιmβοτευα, Ουρm, Πειξε Βοι, 
Πριmαϖερα, Θυατιπυρυ, Σο ϑοο δε Πιραβασ, Σαλιν⌠πολισ, Σανταρm Νοϖο, Σαντα Λυζια δο 
Παρ〈, Τραχυατευα ε ςισευ. 

6≡ に Παραγοmινασ Αυρορα δο Παρ〈, Dοm Ελισευ, Ιπιξυνα δο Παρ〈, Με δο Ριο, Παραγοmινασ ε Υλιαν⌠πολισ. 

7♠ に Σουρε Χαχηοειρα δο Αραρι, Μυαν〈, Ποντα δε Πεδρασ, Σαλϖατερρα, Σαντα Χρυζ δο Αραρι ε Σουρε. 

8♠ に Βρεϖεσ 
Αφυ〈, Αναϕ〈σ, Βαγρε, Βρεϖεσ, Χηαϖεσ, Χυρραλινηο, Γυρυπ〈, Μελγαο, Πορτελ ε Σο 
Σεβαστιο δα Βοα ςιστα. 

9♠ に Χαmετ〈 Βαιο, Χαmετ〈, Λιmοερο δο Αϕυρ, Μοχαϕυβα ε Οειρασ δο Παρ〈. 

10♠ に Τυχυρυ Αναπ, Βρευ Βρανχο, Γοιανσια δο Παρ〈, Νοϖο Ρεπαρτιmεντο, Παχαϕ〈 ε Τυχυρυ. 

11♠ に Μαραβ〈 

Αβελ Φιγυειρεδο, Βοm ϑεσυσ δο Τοχαντινσ, Βρεϕο Γρανδε δο Αραγυαια, Ελδοραδο δο 
Χαραϕ〈σ, Χανα δοσ Χαραϕ〈σ, Χυριον⌠πολισ, Ιτυπιρανγα, ϑαχυνδ〈, Μαραβ〈 Νοϖα Ιπιξυνα, 
Παλεστινα δο Παρ〈, Παραυαπεβασ, Πιαρρα, Ρονδον δο Παρ〈, Σο Dοmινγοσ δο Αραγυαια, 
Σο Γεραλδο δο Αραγυαια ε Σο ϑοο δο Αραγυαια. 

12♠ に Ξινγυαρα 
ℑγυα Αζυλ δο Νορτε, Βανναχη, Ουριλνδια δο Νορτε, Ριο Μαρια, Σο Φλιξ δο Ξινγυ, 
Σαπυχαια, Τυχυm ε Ξινγυαρα. 

13♠ に Ρεδενο 
Χονχειο δο Αραγυαια, Χυmαρ δο Νορτε, Φλορεστα δο Αραγαυια, Παυ D×αρχο, Ρεδενο, 
Σαντα Μαρια δασ Βαρρειρασ ε Σαντανα δο Αραγυαια. 

14♠ に Αλταmιρα 
Αλταmιρα, Βρασιλ Νοϖο, Μεδιχιλνδια, Πλαχασ, Πορτο δε Μοζ, Σεναδορ ϑοσ Πορφριο, 
Υρυαρ〈 ε ςιτ⌠ρια δο Ξινγ. 

15♠ に Σανταρm 
Αλενθυερ, Αλmειριm, Βελτερρα, Χυρυ〈, Φαρο, ϑυρυτι, Μοντε Αλεγρε, Μοϕυι δοσ Χαmποσ, 
βιδοσ, Οριξιmιν〈, Πραινηα, Σανταρm ε Τερρα Σαντα. 

16♠ に Ιταιτυβα Αϖειρο, Ιταιτυβα, ϑαχαρεαχανγα, Νοϖο Προγρεσσο, Ρυρ⌠πολισ ε Τραιρο. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ 
 

ΜΟDΕΛΟ DΕ ΠΑΡΕΧΕΡ DΕ ΕΘΥΙΠΕ ΜΥΛΤΙΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε ΙΝΤΕΡDΙΣΧΙΠΛΙΝΑΡ ΠΑΡΑ ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΠΑΡΑ 
ΧΟΝΧΟΡΡΕΡ ℵΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε ΠΑΡΑ Α ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο 

ΒΙΟΠΣΙΧΟΣΣΟΧΙΑΛ 
 

 Ατεσταmοσ παρα φινσ δε παρτιχιπαο εm χονχυρσο πβλιχο, θυε ο(α) 
Σενηορ(α)______________________________________________________________, πορταδορ(α) δο 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ν≡ _______________________________,  χονσιδεραδο(α) πεσσοα χοm δεφιχινχια 
◊ λυζ δα λεγισλαο βρασιλειρα πορ απρεσενταρ α(σ) σεγυιντε(σ) χονδιο(⌡εσ) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________ΧΙD−10 _________. 
Πορ οπορτυνο, δεχλαραmοσ θυε ο(α) χανδιδατο(α) απρεσεντα οσ σεγυιντεσ ιmπεδιmεντοσ νασ φυν⌡εσ ε νασ 
εστρυτυρασ δο χορπο 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________; θυε δεϖεm σερ χονσιδεραδοσ οσ φατορεσ σοχιοαmβιενταισ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________; θυε απρεσεντα ασ σεγυιντεσ λιmιτα⌡εσ νο δεσεmπενηο δε 
ατιϖιδαδεσ_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________ ε ασ σεγυιντεσ ρεστρι⌡εσ δε παρτιχιπαο 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____. 
 
         

Ασσινατυρα ε χαριmβο χοm 
ΧΡΜ δο(α) mδιχο(α)  

 

Ασσινατυρα ε χαριmβο χοm 
ρεγιστρο δα προφισσο δο 
mεmβρο δε εθυιπε 
mυλτιπροφισσιοναλ ε 
ιντερδισχιπλιναρ 

 

Ασσινατυρα ε χαριmβο χοm 
ρεγιστρο δα προφισσο δο 
mεmβρο δε εθυιπε 
mυλτιπροφισσιοναλ ε 
ιντερδισχιπλιναρ 

 
                                                                 

 Χιδαδε/ΥΦ, ____ δε _____________ δε 201__. 
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ΑΝΕΞΟ Ις 
 
DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο に ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ Ο ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ςΑΓΑΣ Ε Α ΦΟΡΜΑ∩℘Ο DΕ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ 
ΡΕΣΕΡςΑ ΕΜ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ Ε DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ DΟ ΤΡΙΒΥΝΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ 

ΠΑΡℑ (Τϑ/ΠΑ) 
 
Ευ, [νοmε χοmπλετο δο(α) χανδιδατο(α)], ινσχριτο(α) νο ΧΠΦ σοβ ο [νmερο δο ΧΠΦ δο(α) χανδιδατο(α)], 
δεχλαρο, παρα φινσ δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο νο χονχυρσο πβλιχο δα Πολχια Φεδεραλ, σερ 
mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο ν≡ 6.135, δε 26 δε ϕυνηο δε 2007, ε δα Λει ν ≡ 
13.656, δε 30 δε αβριλ δε 2018, ε θυε, εm φυνο δε mινηα χονδιο φινανχειρα, νο ποσσο παγαρ α ταξα δε 
ινσχριο εm χονχυρσο πβλιχο. 
 
Dεχλαρο εσταρ χιεντε δε θυε, δε αχορδο χοm ο ινχισο Ι δο αρτιγο 4≡ δο ρεφεριδο Dεχρετο, φαmλια  α υνιδαδε 
νυχλεαρ χοmποστα πορ υm ου mαισ ινδιϖδυοσ, εϖεντυαλmεντε αmπλιαδα πορ ουτροσ ινδιϖδυοσ θυε χοντριβυαm 
παρα ο ρενδιmεντο ου τενηαm συασ δεσπεσασ ατενδιδασ πορ αθυελα υνιδαδε φαmιλιαρ, τοδοσ mοραδορεσ εm υm 
mεσmο δοmιχλιο, δεφινιδο χοmο ο λοχαλ θυε σερϖε δε mοραδια ◊ φαmλια. 
 
Dεχλαρο, αινδα, σαβερ θυε, δε αχορδο χοm ο ινχισο ΙΙ δο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο ν≡ 6.135/2007, φαmλια δε βαιξα 
ρενδα, σεm πρεϕυζο δο δισποστο νο ινχισο Ι,  αθυελα χοm ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ περ χαπιτα δε ατ mειο σαλ〈ριο 
mνιmο; ου α θυε ποσσυα ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ δε ατ τρσ σαλ〈ριοσ mνιmοσ. 
 
Dεχλαρο, ταmβm, τερ χονηεχιmεντο δε θυε α ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ  α σοmα δοσ ρενδιmεντοσ βρυτοσ 
αυφεριδοσ πορ τοδοσ οσ mεmβροσ δα φαmλια, νο σενδο ινχλυδοσ νο χ〈λχυλο αθυελεσ περχεβιδοσ δοσ προγραmασ 
δεσχριτοσ νο ινχισο Ις δο αρτιγο 4≡ δο Dεχρετο ν≡ 6.135, δε 26 δε ϕυνηο δε 2007. 
 
Dεχλαρο σαβερ θυε ρενδα φαmιλιαρ περ χαπιτα  οβτιδα πελα ραζο εντρε α ρενδα φαmιλιαρ mενσαλ ε ο τοταλ δε 
ινδιϖδυοσ να φαmλια. 
 
Dεχλαρο, πορ φιm, εσταρ χιεντε δασ πεναλιδαδεσ πορ εmιτιρ δεχλαραο φαλσα πρεϖιστασ νο παρ〈γραφο νιχο δο 
αρτιγο 10 δο Dεχρετο νο 83.936, δε 6 δε σετεmβρο δε 1979, ε δο αρτιγο 2≡ δα Λει ν ≡ 13.656, δε 30 δε αβριλ δε 
2018. 
 
Πορ σερ ϖερδαδε, φιρmο ο πρεσεντε παρα θυε συρταm σευσ εφειτοσ λεγαισ. 
 
 

[ΧΙDΑDΕ], [DΙΑ] DΕ [Μ⊇Σ] DΕ [ΑΝΟ]. 
 

__________________________________________________________ 
[Νοmε/Ασσινατυρα δο(α) χανδιδατο(α)] 

 
 
 

ΟΒΣ.: Πρεενχηερ οσ δαδοσ [DΕΣΤΑΧΑDΟΣ] αχιmα. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D83936.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D83936.htm#art10

