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ΦΑ∩Ο Π∨ΒΛΙΧΑ, δε ορδεm δο Εξχελεντσσιmο Σενηορ Πρεσιδεντε δο Εγργιο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο 

Ριο Γρανδε δο Συλ, α αβερτυρα δο Χονχυρσο Πβλιχο παρα ο προϖιmεντο δο χαργο δε Οφιχιαλ δε ϑυστια, Χλασσε 

Ο, δο Θυαδρο δε Χαργοσ δε Προϖιmεντο Εφετιϖο δοσ Σερϖιοσ Αυξιλιαρεσ δο Τριβυναλ δε ϑυστια, σοβ α 

ρεσπονσαβιλιδαδε δα Φυνδαο Γετυλιο ςαργασ に ΦΓς, θυαντο ◊ πρεσταο δοσ σερϖιοσ τχνιχο−προφισσιοναισ 

εσπεχιαλιζαδοσ δο ρεφεριδο Χονχυρσο, εm χονϕυντο χοm α Χοmισσο δο Χονχυρσο ε χοm ο Σερϖιο δε Σελεο 

δο Dεπαρταmεντο δε Dεσενϖολϖιmεντο δε Πεσσοασ δα Dιρεο δε Γεστο δε Πεσσοασ δο Τριβυναλ δε ϑυστια 

δο Εσταδο. Ο Χονχυρσο σε ρεγερ〈 νοσ τερmοσ δα λεγισλαο περτινεντε εm ϖιγορ ε πελασ νορmασ δεστε Εδιταλ.  

1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1.1 Ο Χονχυρσο Πβλιχο ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ に ινχλυινδο σευσ ανεξοσ ε ποστεριορεσ ρετιφιχα⌡εσ, χασο 

εξισταm に ε πελοσ διπλοmασ λεγαισ ε ρεγυλαmενταρεσ ϖισα αο προϖιmεντο δε 3 (τρσ) ϖαγασ παρα ο 

χαργο δε Οφιχιαλ δε ϑυστια, Χλασσε Ο, ε, αινδα, δασ ϖαγασ θυε ϖιερεm α εξιστιρ νο περοδο δε 

ϖαλιδαδε δο χερταmε, χονφορmε χονϖενινχια ε λιmιτεσ οραmεντ〈ριοσ, φινανχειροσ ε φισχαισ δα 

αδmινιστραο, ρεσπειτανδο−σε ο περχεντυαλ δε 10% (δεζ πορ χεντο) πρεϖιστο να Λει Εσταδυαλ ν≡ 

13.320/2009, δε 21 δε δεζεmβρο δε 2009, θυε δισπ⌡ε σοβρε α ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ 

χοm δεφιχινχια, χοmο ταmβm ο περχεντυαλ δε 20% (ϖιντε πορ χεντο) αοσ χανδιδατοσ θυε σε 

αυτοδεχλαραρεm νεγροσ, χονφορmε πρεϖιστο να Λει Φεδεραλ ν≡ 12.990/2014, δε 09 δε ϕυνηο δε 

2014, ε να Ρεσολυο ν≡ 203, δε 23 δε ϕυνηο δε 2015, δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια (ΧΝϑ). 

1.2 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α χονχορδνχια πλενα ε ιντεγραλ χοm οσ τερmοσ δεστε Εδιταλ, 

σευσ ανεξοσ ε εϖεντυαισ αλτερα⌡εσ, ασσιm χοmο χοm α λεγισλαο ϖιγεντε.  

2. DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ 

2.1 Παρα ο χαργο, σερ〈 ρεαλιζαδα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα δε mλτιπλα εσχοληα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε 

χλασσιφιχατ⌠ριο. 

2.2 Οσ ατοσ ρελατιϖοσ αο χονχυρσο ε οσ ρεσυλταδοσ, απ⌠σ δισπονιβιλιζαδοσ νο Dι〈ριο δα ϑυστια Ελετρνιχο 

(DϑΕ), σερο διϖυλγαδοσ νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ ηττπ://ωωω.τϕρσ.ϕυσ.βρ ε 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

2.3 Α προϖα σερ〈 ρεαλιζαδα νο εσταδο δο Ριο Γρανδε δο Συλ, νο mυνιχπιο δε Πορτο Αλεγρε/ΡΣ. 

2.4 Τοδοσ οσ ηορ〈ριοσ δεφινιδοσ νεστε Εδιταλ, εm σευσ ανεξοσ ε εm χοmυνιχαδοσ οφιχιαισ τm χοmο 

ρεφερνχια ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δα χιδαδε δε Βρασλια/DΦ. 

2.5 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ο αχοmπανηαmεντο δασ διϖυλγα⌡εσ ε πυβλιχα⌡εσ δοσ 

προχεδιmεντοσ ε δοσ ατοσ νο πρεσεντε Χονχυρσο. Νο σερο ενχαmινηαδοσ αϖισοσ/χονϖοχα⌡εσ 

διρεταmεντε αοσ χανδιδατοσ. 

2.6 Εστε Εδιταλ βασεια−σε να λεγισλαο εm ϖιγορ, συϕειτο α mοδιφιχα⌡εσ εm δεχορρνχια δε αλτεραο 

να λεγισλαο ου εm ατοσ αδmινιστρατιϖοσ ρεγυλαδορεσ, θυε πασσεm α ϖιγοραρ α παρτιρ δε συασ 

πυβλιχα⌡εσ ε θυε ατινϕαm, δε αλγυmα φορmα, ασ ρεγρασ νεστε εστιπυλαδασ. 

2.7 Αο ρεαλιζαρ συα ινσχριο, ο χανδιδατο τορνα−σε χιεντε δε θυε σευ νοmε, χλασσιφιχαο, ποντυαο 

ε δεmαισ δαδοσ ρεφερεντεσ α συα προϖα ε α συα χονδιο δε ινσχριο (σε χονχορρεντε ◊ ρεσερϖα δε 

ϖαγασ παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου ◊ ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα νεγροσ) σερο διϖυλγαδοσ 

πυβλιχαmεντε, να φορmα δεσχριτα νο συβιτεm 2.2. Νο σερ〈 ποσσϖελ α εξχλυσο δε ταισ δαδοσ δασ 

λισταγενσ πυβλιχαδασ. 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 43/2019 − DDΠ − ΣΕΛΕ∩℘Ο − ΡΕΧΣΕΛ 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΟ 

ΧΑΡΓΟ DΕ ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α, ΧΛΑΣΣΕ Ο 
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2.8 Θυαλθυερ χανδιδατο ινσχριτο νο Χονχυρσο ποδερ〈 ιmπυγναρ ο Εδιταλ, εm πετιο εσχριτα ε 

φυνδαmενταδα, δεϖενδο ενχαmινηαρ ε−mαιλ παρα ο χορρειο ελετρνιχο χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ, 

νο πραζο δε 5 (χινχο) διασ απ⌠σ ο τρmινο δο πραζο παρα α ινσχριο πρελιmιναρ δο χερταmε, σοβ 

πενα δε πρεχλυσο. 

3. DΟ ΧΑΡΓΟ 

3.1 Α δενοmιναο δο χαργο, οσ ρεθυισιτοσ δε εσχολαριδαδε, ο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, ο ϖενχιmεντο 
β〈σιχο ε ο νmερο δε ϖαγασ εστο εσταβελεχιδοσ να ταβελα α σεγυιρ: 

 

Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ  

Ρεθυισιτοσ δε εσχολαριδαδε 
ςαλορ δα ταξα δε 

ινσχριο 

Χονφορmε ο Ανεξο ΙΙ (ρεθυισιτοσ ε ατριβυι⌡εσ δο χαργο) Ρ∃ 86,00 

ΘΥΑDΡΟ DΕ ςΑΓΑΣ 

Χαργο 

Ρεmυνεραο ε ςαγασ παρα ο Χαργο 

ςενχιmεντο Β〈σιχο 
Αmπλα 

Χονχορρνχια 

Χανδιδατοσ 
χοm 

Dεφιχινχια 

Χανδιδατοσ 
Νεγροσ 

Τοταλ δε ςαγασ 

Οφιχιαλ δε ϑυστια, Χλασσε Ο Ρ∃ 5.639,73 01 01 01 03 + ΧΡ 

Τοταλ 01 01 01 03 +ΧΡ 
* O vencimento básico inicial, no mês de agosto de 2019, é de R$ 5.639,73 (cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e três 
centavos), mais gratificação de R$ 845,96 (oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), auxílio-condução de R$ 845,96 
(oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e risco de vida de R$ 1.973,90 (um mil, novecentos e setenta e três reais 
e noventa centavos), totalizando R$ 9.305,55 (nove mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 

3.2 Οσ ρεθυισιτοσ ε ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο εστο δεφινιδοσ νο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 

3.3 Α ϕορναδα δε τραβαληο δεσενϖολϖε−σε εm ρεγιmε νορmαλ δε 40 ηορασ σεmαναισ; εm ρεγιmε 

εσπεχιαλ, πορm, ο εξερχχιο δο χαργο ποδερ〈 εξιγιρ α πρεσταο δε σερϖιοσ φορα δο ηορ〈ριο νορmαλ 

δε εξπεδιεντε, ινχλυσιϖε πλαντ⌡εσ. 

3.4 Ασ ατιϖιδαδεσ πρ⌠πριασ δο χαργο σερο ρεαλιζαδασ νοσ ⌠ργοσ ονδε ελασ σεϕαm νεχεσσ〈ριασ. 

3.5 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ατενδερ, χυmυλατιϖαmεντε, παρα ινϖεστιδυρα νο χαργο, αοσ σεγυιντεσ 

ρεθυισιτοσ:  

α) σερ βρασιλειρο νατο ου νατυραλιζαδο; χασο σεϕα εστρανγειρο, δεϖε ατενδερ αο δισποστο να Λει 

Χοmπλεmενταρ ν≡ 13.763/2011; 

β) τερ ιδαδε mνιmα δε 18 ανοσ χοmπλετοσ; 

χ) ατενδερ, σε χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, ◊σ εξιγνχιασ δα Λει 

Εσταδυαλ ν≡ 13.320/2009, αο εσταβελεχιδο νο Ατο Ρεγιmενταλ ν≡ 05/2010, δισπονιβιλιζαδο νο DϑΕ 

δε 31 δε αγοστο δε 2010, χοm συασ αλτερα⌡εσ, αο εσταβελεχιδο νο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 

44.300/2006, δε 20 δε φεϖερειρο δε 2006, ε αο δισποστο νεστε Εδιταλ; 

δ) ατενδερ, σε χανδιδατο χονχορρεντε ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ νεγροσ, ◊σ εξιγνχιασ δα Λει 

Φεδεραλ ν≡ 12.990/2014, ◊ δετερmιναο δα Ρεσολυο ν≡ 203/2015 δο ΧΝϑ ε αο δισποστο νεστε 

Εδιταλ; 

ε) τερ χονχλυδο ο Ενσινο Μδιο ου εθυιϖαλεντε. Εσσε ρεθυισιτο δεϖε σερ χοmπροϖαδο mεδιαντε 

α εντρεγα δε χ⌠πια δο χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο ου εθυιϖαλεντε, δεϖιδαmεντε 

mailto:concursotjrs2019@fgv.br
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ρεγιστραδο. 

3.5.1 Ο πρεενχηιmεντο δασ χονδι⌡εσ δισποστασ ε α εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ 

δο συβιτεm 3.5 δεϖερο οχορρερ νο χυρσο δοσ προχεδιmεντοσ παρα α ποσσε, σοβ πενα δε 

ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ δεχορρεντεσ δα ινσχριο, ◊ εξχεο δα αλνεα χ, θυε δεϖερ〈 

οχορρερ νο πραζο εστιπυλαδο νο συβιτεm 6.2. 

3.6 Α ποσσε φιχα χονδιχιοναδα, αινδα, αο θυε δισπ⌡ε ο συβιτεm 14.2 δεστε Εδιταλ. 

4. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 

4.1 Ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο σε ενχοντραρο αβερτασ νο περοδο δασ 14η δο δια 07 δε 

ουτυβρο δε 2019 ατ ασ 16η δο δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019. 

4.1.1 Ο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο  δε Ρ∃ 86,00 (οιτεντα ε σεισ ρεαισ). 

4.2 Παρα εφετυαρ συα ινσχριο, ο ιντερεσσαδο δεϖερ〈 αχεσσαρ, ϖια Ιντερνετ, ο ενδερεο ελετρνιχο 

ηττπ://ωωω.τϕρσ.ϕυσ.βρ ε/ου ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019, ου, αινδα, 

χοmπαρεχερ εm διασ τεισ, νο ηορ〈ριο δασ 9η ◊σ 17η, αο σεγυιντε ενδερεο: Ρυα ϑοο Αλφρεδο, 316, 

Χιδαδε Βαιξα に Πορτο Αλεγρε/ΡΣ に ΧΕΠ 90050−230, παρα χανδιδατοσ θυε νο τιϖερεm αχεσσο ◊ 

Ιντερνετ, οβσερϖανδο−σε ο σεγυιντε: 

α) αχεσσαρ οσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ α παρτιρ δασ 14η δο δια 07 δε ουτυβρο δε 2019 ατ ασ 16η δο 

δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019, δε αχορδο χοm ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια; 

β) πρεενχηερ ο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο θυε σερ〈 εξιβιδο ε, εm σεγυιδα, ενϖι〈−λο δε αχορδο χοm 

ασ ρεσπεχτιϖασ ινστρυ⌡εσ; 

χ) ο ενϖιο δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο γεραρ〈 αυτοmατιχαmεντε ο βολετο βανχ〈ριο, εm φαϖορ δο 

Βανρισυλ, ρελατιϖο ◊ ταξα δε ινσχριο, θυε δεϖερ〈 σερ ιmπρεσσο ε παγο εm εσπχιε εm θυαλθυερ 

αγνχια βανχ〈ρια, ου πορ mειο ελετρνιχο, σενδο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α 

ιmπρεσσο ε γυαρδα δο χοmπροϖαντε δε ινσχριο; 

δ) απ⌠σ ασ 16η δο δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019, νο σερ〈 mαισ ποσσϖελ αχεσσαρ ο φορmυλ〈ριο δε 

ρεθυεριmεντο δε ινσχριο; 

ε) ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο ποδερ〈 σερ εφετυαδο ατ α δατα δε 16 δε δεζεmβρο 

δε 2019. 

4.3 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο πορ mειο δε βολετο 

βανχ〈ριο εmιτιδο πελα ΦΓς, γεραδο αο τρmινο δο προχεσσο δε ινσχριο. 

4.4 Ο βολετο βανχ〈ριο εσταρ〈 δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019 ε δεϖερ〈 σερ ιmπρεσσο παρα ο παγαmεντο δα ταξα δε 

ινσχριο απ⌠σ α χονχλυσο δο πρεενχηιmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο. 

4.5 Τοδοσ οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο περοδο εντρε ασ 14η δο δια 07 δε ουτυβρο δε 2019 ε ασ 16η δο 

δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019 ποδερο ρειmπριmιρ, χασο νεχεσσ〈ριο, ο βολετο βανχ〈ριο, νο m〈ξιmο 

ατ ασ 23η59 δο δια 16 δε δεζεmβρο δε 2019, θυανδο εσσε ρεχυρσο σερ〈 ρετιραδο δο σιτε δα ΦΓς. 

4.6 Ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο απ⌠σ ο δια 16 δε δεζεmβρο δε 2019, α ρεαλιζαο δε θυαλθυερ 

mοδαλιδαδε δε παγαmεντο θυε νο σεϕα πελα θυιταο δο βολετο ε/ου ο παγαmεντο δε ϖαλορ 

διστιντο δο εστιπυλαδο νεστε Εδιταλ ιmπλιχαm ο χανχελαmεντο δα ινσχριο.  

4.6.1 Νο σερ〈 αχειτο, χοmο χοmπροϖαο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο, χοmπροϖαντε δε 

αγενδαmεντο βανχ〈ριο. 

http://www.tjrs.jus.br/
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4.6.2 Νο σερο αχειτοσ οσ παγαmεντοσ δασ ινσχρι⌡εσ πορ δεπ⌠σιτο εm χαιξα ελετρνιχο, πορ 

mειο δε χαρτο δε χρδιτο, ϖια ποσταλ, φαχ−σmιλε (φαξ), τρανσφερνχια ου δεπ⌠σιτο εm χοντα 

χορρεντε, DΟΧ/ΤΕD, ορδεm δε παγαmεντο, ου πορ θυαλθυερ ουτρα ϖια θυε νο ασ 

εσπεχιφιχαδασ νεστε Εδιταλ. 

4.6.3 Νο σερο αχειτασ ινσχρι⌡εσ παγασ χοm χηεθυεσ σεm α δεϖιδα προϖισο δε φυνδοσ, ου θυε 

ϖενηαm α σερ δεϖολϖιδοσ πορ θυαλθυερ mοτιϖο. Οσ χηεθυεσ νο σερο ρεαπρεσενταδοσ. 

4.6.4 Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πορ χονηεχερ ε ρεσπειταρ ο ηορ〈ριο βανχ〈ριο (χοm ρελαο αο 

προχεσσαmεντο δο παγαmεντο) ονδε φορ εφετυαδο ο παγαmεντο, θυερ σεϕα πελο mοδο 

πρεσενχιαλ (αγνχιασ βανχ〈ριασ, χασασ λοτριχασ ου ουτροσ λοχαισ δε ρεχεβιmεντο δε βολετοσ 

δε παγαmεντο), θυερ σεϕα πελο mοδο ϖιρτυαλ (Ιντερνετ ου χαιξασ ελετρνιχοσ).  

4.6.5 Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ να 

λοχαλιδαδε εm θυε σε ενχοντρα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αντεχιπαρ ο παγαmεντο δο βολετο ου 

ρεαλιζ〈−λο πορ ουτρο mειο ϖ〈λιδο, δεϖενδο σερ ρεσπειταδο ο πραζο−λιmιτε δετερmιναδο 

νεστε Εδιταλ. Παγαmεντοσ δε ταξασ δε ινσχριο εφετυαδοσ νο λτιmο δια ε θυε εστεϕαm εm 

δεσαχορδο χοm οσ ρεφεριδοσ ηορ〈ριοσ, ρεσυλτανδο νο προχεσσαmεντο δο παγαmεντο εm 

διασ ποστεριορεσ αο δια 16 δε δεζεmβρο δε 2019, ενσεϕαρο α νο ηοmολογαο δα 

ρεφεριδα ινσχριο. 

4.6.6 Θυανδο δο παγαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο, ο χανδιδατο τεm ο δεϖερ δε χονφεριρ τοδοσ οσ 

σευσ δαδοσ χαδαστραισ ε δα ινσχριο νελε ρεγιστραδοσ, βεm χοmο νο χοmπροϖαντε δε 

παγαmεντο. Ασ ινσχρι⌡εσ ε/ου οσ παγαmεντοσ θυε νο φορεm ιδεντιφιχαδοσ δεϖιδο α ερρο 

να ινφορmαο δε δαδοσ πελο χανδιδατο ου τερχειροσ νο παγαmεντο δο ρεφεριδο βολετο 

νο σερο αχειτοσ, νο χαβενδο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ νεσσε σεντιδο. 

4.6.7 ⊃ ϖεδαδα α τρανσφερνχια δο ϖαλορ παγο, α ττυλο δε ταξα, παρα τερχειροσ, παρα ουτρα 

ινσχριο ου παρα ουτρο χονχυρσο. 

4.6.8 Ο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Ριο Γρανδε δο Συλ ε α ΦΓς νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ 

ρεθυεριmεντο δε ινσχριο θυε νο τενηα σιδο ρεχεβιδο πορ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα δοσ 

χοmπυταδορεσ, οσ θυαισ ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δοσ δαδοσ ε/ου χαυσεm φαληασ δε 

χοmυνιχαο ου χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε τρανσmισσο δε δαδοσ. 

4.7 Ασ ινσχρι⌡εσ φειτασ πελα Ιντερνετ σοmεντε τερο ϖαλιδαδε απ⌠σ α χονφιρmαο δο παγαmεντο δα 

ταξα δε ινσχριο πελα ρεδε βανχ〈ρια ου απ⌠σ ο δεφεριmεντο δα σολιχιταο δε ισενο δα ταξα δε 

ινσχριο, νοσ τερmοσ δοσ συβιτενσ 5.1 ε σεγυιντεσ δεστε Εδιταλ. 

4.8 Νο σερο αχειτασ ινσχρι⌡εσ χονδιχιοναισ ου εξτεmπορνεασ, νεm ασ ρεθυεριδασ πορ ϖια ποσταλ, 

ϖια φαξ ε/ου χορρειο ελετρνιχο. 

4.9 Παρα εφετυαρ α ινσχριο,  ιmπρεσχινδϖελ ο νmερο δε Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ) δο 

χανδιδατο.  

4.10 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχα ο χονηεχιmεντο ε α τ〈χιτα αχειταο δασ νορmασ ε χονδι⌡εσ 

εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, εm ρελαο ◊σ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο, βεm χοmο 

θυαντο ◊ ρεαλιζαο δα προϖα νοσ πραζοσ εστιπυλαδοσ. 

4.11 Α θυαλθυερ τεmπο, mεσmο απ⌠σ ο τρmινο δασ εταπασ δο προχεσσο δε σελεο, ποδερ−σε−〈 ανυλαρ 

α ινσχριο, α προϖα ε α νοmεαο δο χανδιδατο, δεσδε θυε ϖεριφιχαδα φαλσιδαδε εm θυαλθυερ 

δεχλαραο ε/ου ιρρεγυλαριδαδε να προϖα ε/ου εm ινφορmα⌡εσ φορνεχιδασ. 

4.11.1 Ο χανδιδατο θυε χοmετερ, νο ατο δα ινσχριο, ερρο γροσσειρο να διγιταο δε σευ νοmε 

ου απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο θυε νο χονστε νο συβιτεm 10.2 δεστε Εδιταλ 

ποδερ〈 σερ ελιmιναδο δο χερταmε α θυαλθυερ τεmπο. 

4.12 Χασο, θυανδο δο προχεσσαmεντο δασ ινσχρι⌡εσ, σεϕα ϖεριφιχαδα α εξιστνχια δε mαισ δε υmα 

ινσχριο εφετιϖαδα (πορ mειο δε παγαmεντο ου ισενο δα ταξα) πορ υm mεσmο χανδιδατο, 

σοmεντε σερ〈 χονσιδεραδα ϖ〈λιδα ε ηοmολογαδα αθυελα θυε τιϖερ σιδο ρεαλιζαδα πορ λτιmο, σενδο 
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εστα ιδεντιφιχαδα πελο σιστεmα δε ινσχρι⌡εσ ον−λινε δα ΦΓς πελα δατα ε ηορα δε ενϖιο δο 

ρεθυεριmεντο ϖια Ιντερνετ. Χονσεθυεντεmεντε, ασ δεmαισ ινσχρι⌡εσ δο χανδιδατο σερο 

αυτοmατιχαmεντε χανχελαδασ, νο χαβενδο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ νεσσε σεντιδο, νεm mεσmο 

θυαντο ◊ ρεστιτυιο δο ϖαλορ παγο α ττυλο δε ταξα δε ινσχριο. 

4.13 Ο ϖαλορ ρεφερεντε αο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο νο σερ〈 δεϖολϖιδο εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, 

σαλϖο εm χασο δε χανχελαmεντο δο Χονχυρσο πορ χονϖενινχια δα Αδmινιστραο Πβλιχα. 

4.14 Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ε ο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο δεϖερο σερ mαντιδοσ εm 

ποδερ δο χανδιδατο ε, χασο σολιχιταδο, απρεσενταδοσ νοσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δα προϖα.  

4.15 Αοσ χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 8.727/2016, δε 29 δε αβριλ δε 2016, φιχαm 

ασσεγυραδοσ ο διρειτο ◊ ιδεντιφιχαο πορ mειο δο σευ νοmε σοχιαλ ε ο διρειτο ◊ εσχοληα δε 

τραταmεντο νοmιναλ, mεδιαντε ο πρεενχηιmεντο ε α ασσινατυρα δε ρεθυεριmεντο πρ⌠πριο, 

χονφορmε mοδελο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ. 

4.15.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ ο φορmυλ〈ριο, δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο, νο περοδο δο δια 07 

δε ουτυβρο δε 2019 αο δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019 (ινσχριο), ιmπρετεριϖελmεντε, παρα 

ο χορρειο ελετρνιχο χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρが̀Iﾗﾏ̀;̀ゲWｪ┌ｷﾐデẀｷSWﾐデｷaｷI;N?ﾗぎ̀さCONCUR“Ò
DΟ ΤΡΙΒΥΝΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΡΙΟ ΓΡΑΝDΕ DΟ ΣΥΛ に NOMÈ“OCÍLざく 

4.15.2 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρεαλιζαρ συα ινσχριο υτιλιζανδο σευ νοmε σοχιαλ, φιχανδο χιεντε δε 

θυε ταλ νοmε σερ〈 ο νιχο διϖυλγαδο εm τοδα ε θυαλθυερ πυβλιχαο ρελατιϖα αο Χονχυρσο. 

4.16 Απ⌠σ α ηοmολογαο δα ινσχριο, νο σερ〈 αχειτα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, σολιχιταο δε αλτεραο 

δοσ δαδοσ χοντιδοσ να ινσχριο, σαλϖο ο πρεϖιστο νοσ συβιτενσ 6.4, 7.13 ε 8.1.3. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 

χονφεριρ οσ σευσ δαδοσ χαδαστραισ απ⌠σ εφετυαρ συα ινσχριο. 

4.16.1 Ο χανδιδατο, αο ρεαλιζαρ συα ινσχριο, ταmβm mανιφεστα χινχια θυαντο ◊ ποσσιβιλιδαδε 

δε διϖυλγαο δε σευσ δαδοσ εm λισταγενσ ε ρεσυλταδοσ νο δεχορρερ δο χερταmε, ταισ χοmο 

νοmε, αθυελεσ ρελατιϖοσ ◊ δατα δε νασχιmεντο, ποντυαο, χλασσιφιχαο, σερ πεσσοα χοm 

δεφιχινχια (σε φορ ο χασο) ου χονχορρερ ◊ ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα νεγροσ, εντρε ουτροσ, 

τενδο εm ϖιστα θυε εσσασ ινφορmα⌡εσ σο εσσενχιαισ παρα ο φιελ χυmπριmεντο δα 

πυβλιχιδαδε δοσ ατοσ ατινεντεσ αο Χονχυρσο ε σερο διϖυλγαδασ πυβλιχαmεντε, να φορmα 

δεσχριτα νο συβιτεm 2.2. Νο σερ〈 ποσσϖελ α εξχλυσο δε ταισ δαδοσ δασ λισταγενσ 

πυβλιχαδασ. Νο χαβερο ρεχλαmα⌡εσ ποστεριορεσ νεσσε σεντιδο, φιχανδο χιεντεσ ταmβm 

οσ χανδιδατοσ δε θυε, ποσσιϖελmεντε, ταισ ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ ενχοντραδασ να ρεδε 

mυνδιαλ δε χοmπυταδορεσ πορ mειο δοσ mεχανισmοσ δε βυσχα ατυαλmεντε εξιστεντεσ. 

4.17 Ο χανδιδατο χυϕο πεδιδο δε ινσχριο σεϕα ινδεφεριδο ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε 5 (χινχο) 

διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα πυβλιχαο δο ρεσυλταδο, mεδιαντε 

ρεθυεριmεντο διριγιδο ◊ Χοmισσο δο Χονχυρσο πελο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

5. DΑ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο  

5.1 Νο ηαϖερ〈 ισενο τοταλ ου παρχιαλ δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο πρελιmιναρ, εξχετο παρα οσ 

χανδιδατοσ αmπαραδοσ πελα Λει ν≡ 13.320/2009, ινσχριτοσ να χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια 

θυε τιϖερεm ρενδα mενσαλ περ χαπιτα φαmιλιαρ δε ατ 1,5 (υm ε mειο) σαλ〈ριο mνιmο ναχιοναλ. Α 

ισενο ποδερ〈 σερ σολιχιταδα νο περοδο εντρε ασ 14η δο δια 07 δε ουτυβρο δε 2019 ε ασ 16η δο 

δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019, πορ mειο δε ινσχριο νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019, δεϖενδο ο χανδιδατο, οβριγατοριαmεντε, 

χοmπροϖαρ οσ ρεθυισιτοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ. 

http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
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5.1.1 Οσ χανδιδατοσ θυε σε ενθυαδραρεm νο συβιτεm αντεριορ δεϖερο ενϖιαρ οσ σεγυιντεσ 

δοχυmεντοσ: 

α) χοmπροϖαντεσ δε ρενδα mενσαλ, ατυαλιζαδοσ, δο χανδιδατο ε δοσ mεmβροσ δο νχλεο 

φαmιλιαρ αχοmπανηαδοσ δα απρεσενταο δε δεχλαραο, δισποστα νο Ανεξο Ις δεστε 

Εδιταλ, εm θυε χονστε α ρενδα δε χαδα χοmπονεντε δο νχλεο φαmιλιαρ;  

β) χ⌠πια δε ατεσταδο mδιχο λεγϖελ, χοm δατα δε εmισσο δε νο m〈ξιmο 90 διασ αντεσ δα 

δατα δα πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, θυε χοmπροϖε α δεφιχινχια αλεγαδα ε θυε χοντενηα ο 

νοmε, α ασσινατυρα ε ο νmερο δο ΧΡΜ δο mδιχο, χοm α ινδιχαο δα προϖ〈ϖελ χαυσα 

δα δεφιχινχια. Ο ατεσταδο mδιχο δεϖε mενχιοναρ α εσπχιε ε ο γραυ ου ο νϖελ δα 

δεφιχινχια, ινδιχανδο, οβριγατοριαmεντε, συα χλασσιφιχαο σεγυνδο α Χλασσιφιχαο 

Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (ΧΙD−10), χονφορmε ασ εξιγνχιασ δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 

13.320/2009, ε ο εσταβελεχιδο νο Ατο Ρεγιmενταλ ν≡ 05/2010, χοm συασ αλτερα⌡εσ. 

Νοσ ατεσταδοσ mδιχοσ ρελατιϖοσ ◊ χοmπροϖαο δε δεφιχινχια αυδιτιϖα, δεϖερ〈 

χονσταρ, χλαραmεντε, α δεσχριο δοσ γρυποσ δε φρεθυνχια αυδιτιϖα χοmπροmετιδοσ. Ο 

ατεσταδο mδιχο θυε νο απρεσενταρ εσσα ινφορmαο δεϖερ〈 σερ, οβριγατοριαmεντε, 

χοmπλεmενταδο πορ Αυδιοmετρια;  

χ) χ⌠πια δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε δο χανδιδατο; ε 

δ) χ⌠πια δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, βεm χοmο χερτιδο δε χασαmεντο ου χερτιδο δε 

νασχιmεντο δοσ δεmαισ ιντεγραντεσ δα φαmλια, ινχλυσιϖε δαθυελεσ mενορεσ δε 18 

(δεζοιτο) ανοσ. 

5.1.2 Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ νοσ φορmατοσ ΠDΦ, ϑΠΕΓ ε ϑΠΓ, χυϕο 

ταmανηο νο εξχεδα 5 ΜΒ. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ασ δεmαισ οριεντα⌡εσ χοντιδασ 

νο λινκ δε ινσχριο παρα εφετυαρ ο ενϖιο δα δοχυmενταο. 

5.1.2.1 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ενχαmινηαδοσ πορ mειο διϖερσο δο ινδιχαδο νο 

συβιτεm 5.1. 

5.1.3 Ο φατο δε ο χανδιδατο σε ινσχρεϖερ χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια ε/ου σολιχιταρ ισενο δα 

ταξα δε ινσχριο ε ενϖιαρ ατεσταδο mδιχο νο χονφιγυρα παρτιχιπαο αυτοm〈τιχα να 

χονχορρνχια παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ε/ου δεφεριmεντο αυτοm〈τιχο δο πεδιδο δε 

ισενο, δεϖενδο ο ατεσταδο πασσαρ πορ υmα αν〈λισε φορmαλ δα ΦΓς θυαντο αοσ θυεσιτοσ 

δισποστοσ νεστε Εδιταλ; νο χασο δε ινδεφεριmεντο, ο χανδιδατο χονχορρερ〈 σοmεντε ◊σ 

ϖαγασ δε αmπλα χονχορρνχια. Ο ενθυαδραmεντο δο χανδιδατο να χονδιο δε πεσσοα χοm 

δεφιχινχια οχορρερ〈 ποστεριορmεντε αο ρεσυλταδο φιναλ δα προϖα οβϕετιϖα, νοσ τερmοσ δο 

συβιτεm 6.6.1. 

5.1.4 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο εντρεγαρ, να οχασιο δα περχια mδιχα, οσ οριγιναισ ου ασ χ⌠πιασ 

αυτεντιχαδασ δοσ ατεσταδοσ απρεσενταδοσ παρα ρεθυεριmεντο δα χονχορρνχια ατραϖσ δα 

ρεσερϖα δε ϖαγασ ε/ου ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 

5.2 Ινιχιαλmεντε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ ο χαmπο εσπεχφιχο νο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο, 

mανιφεστανδο συα ιντενο δε οβτερ α ισενο δε ταξα, νο περοδο δασ 14η δο δια 07 δε ουτυβρο 

δε 2019 ◊σ 16η δο δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019. 

5.2.1 Α δοχυmενταο δε θυε τρατα ο συβιτεm 5.1.1 δεστε Εδιταλ δεϖερ〈 σερ ενϖιαδα νο περοδο 

δασ 14η δο δια δε 07 δε ουτυβρο δε 2019 ◊σ 16η δο δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019, νο 

ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019.  
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5.2.2 Νο σερ〈 αχειτο, αινδα, ο ενϖιο δοσ δοχυmεντοσ πορ φαξ, ε−mαιλ ου ουτρασ ϖιασ θυε νο α 

εξπρεσσαmεντε πρεϖιστα. 

5.3 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ ε οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο σερο δε ιντειρα 

ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Ο χανδιδατο θυε πρεσταρ δεχλαρα⌡εσ φαλσασ σερ〈 εξχλυδο δο 

προχεσσο, εm θυαλθυερ φασε δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ε ρεσπονδερ〈 λεγαλmεντε πελασ 

χονσεθυνχιασ δεχορρεντεσ δο σευ ατο. 

5.4 Ο σιmπλεσ πρεενχηιmεντο δοσ δαδοσ νεχεσσ〈ριοσ ε ενϖιο δοσ δοχυmεντοσ παρα α σολιχιταο δα 

ισενο δε ταξα δε ινσχριο νο γαραντε ο βενεφχιο αο ιντερεσσαδο, ο θυαλ εσταρ〈 συϕειτο ◊ αν〈λισε 

ε αο δεφεριmεντο πορ παρτε δα Χοmισσο δο Χονχυρσο. 

5.4.1 Ο φατο δε ο χανδιδατο εσταρ παρτιχιπανδο δε αλγυm προγραmα σοχιαλ δο Γοϖερνο Φεδεραλ 

(Προυνι, Φιεσ, Βολσα Φαmλια ετχ.), ασσιm χοmο ο φατο δε τερ οβτιδο α ισενο εm ουτροσ 

χερταmεσ, νο γαραντε, πορ σι σ⌠, α ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 

5.5 Νο σερ〈 δεφεριδα α σολιχιταο δε ισενο δε παγαmεντο δε ταξα δε ινσχριο φειτα πορ φαξ ου ε−

mαιλ. 

5.6 Ο νο χυmπριmεντο δε υmα δασ εταπασ φιξαδασ, α φαλτα ου α ινχονφορmιδαδε δε αλγυmα ινφορmαο 

ου δοχυmεντο ε/ου α σολιχιταο απρεσενταδα φορα δο περοδο φιξαδο ιmπλιχαρο α ελιmιναο 

αυτοm〈τιχα δο προχεσσο δε ισενο. 

5.6.1 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ α ισενο δεφεριδα, mασ θυε τενηα ρεαλιζαδο ουτρα ινσχριο παγα, 

τερ〈 συα ισενο χανχελαδα. 

5.7 Ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο σερ〈 διϖυλγαδο νο 

δια 20 δε νοϖεmβρο δε 2019, νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

5.7.1 ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο ε τοmαρ χινχια δο σευ 

χοντεδο. 

5.8 Ο χανδιδατο χυϕο ρεθυεριmεντο δε ισενο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο φορ ινδεφεριδο 

ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε 5 (χινχο) διασ τεισ, α σερεm χονταδοσ α παρτιρ δο πριmειρο 

δια τιλ συβσεθυεντε αο δα πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ, πορ mειο δε λινκ 

δισπονιβιλιζαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

5.9 Α ρελαο δοσ πεδιδοσ δε ισενο δεφεριδοσ απ⌠σ ρεχυρσο σερ〈 διϖυλγαδα ατ ο δια 11 δε δεζεmβρο 

δε 2019, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

5.10 Οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm σευσ πεδιδοσ δε ισενο ινδεφεριδοσ ποδερο εφετιϖαρ συα ινσχριο 

αχεσσανδο ο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019 ε ιmπριmιρ ο 

βολετο παρα παγαmεντο ατ δια 16 δε δεζεmβρο δε 2019, χονφορmε προχεδιmεντοσ δεσχριτοσ νο 

συβιτεm 4.5 δεστε Εδιταλ. 

5.11 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ πεδιδο δε ισενο ινδεφεριδο ε θυε νο εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα 

δε ινσχριο να φορmα ε νο πραζο εσταβελεχιδοσ νο συβιτεm αντεριορ νο τερ〈 συα ινσχριο 

ηοmολογαδα νο Χονχυρσο Πβλιχο. 

6. DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ℵΣ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

6.1 Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, ασσιm εντενδιδασ αθυελασ θυε σε ενθυαδραm νασ χατεγοριασ 

δισχριmιναδασ νο αρτιγο 3≡ ε ινχισοσ χορρεσπονδεντεσ δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 44.300/2006, ε συασ 

http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
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αλτερα⌡εσ, ποδερο χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια, δεσδε θυε ηαϕα 

χοmπατιβιλιδαδε εντρε ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο ε α δεφιχινχια αλεγαδα. 

6.1.1 Dο τοταλ δε ϖαγασ, φιχαρ〈 ρεσερϖαδο αοσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm πεσσοασ χοm 

δεφιχινχια ο περχεντυαλ δε 10% (δεζ πορ χεντο), δεσδε θυε απρεσεντεm ατεσταδο mδιχο, 

χοm δατα δε εmισσο δε νο m〈ξιmο 90 διασ αντεσ δα δατα δα πυβλιχαο δεστε Εδιταλ 

(δοχυmεντο λεγϖελ οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα), ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ 

δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο 

Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ に ΧΙD, χοντενδο α δατα, ο νοmε, α ασσινατυρα ε ο νmερο δο 

ΧΡΜ δο Μδιχο, χοm α ινδιχαο δα προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια, χονφορmε ασ εξιγνχιασ 

δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 13.320/2009 ε ο εσταβελεχιδο νο Ατο Ρεγιmενταλ ν≡ 05/2010, χοm συασ 

αλτερα⌡εσ.  

6.1.2 Νοσ ατεσταδοσ mδιχοσ ρελατιϖοσ ◊ χοmπροϖαο δε δεφιχινχια αυδιτιϖα, δεϖερ〈 χονσταρ, 

χλαραmεντε, α δεσχριο δοσ γρυποσ δε φρεθυνχια αυδιτιϖα χοmπροmετιδοσ. Ο ατεσταδο 

mδιχο θυε νο απρεσενταρ εσσα ινφορmαο δεϖερ〈 σερ, οβριγατοριαmεντε, 

χοmπλεmενταδο πορ Αυδιοmετρια. 

6.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια ποδερ〈 εφετυαρ 

συα σολιχιταο χονφορmε ασ οπ⌡εσ αβαιξο: 

6.2.1 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε, δε 

φορmα χονχοmιταντε, τιϖερ σολιχιταδο ισενο δα ταξα δε ινσχριο (δυραντε ο περοδο δε 

ινσχριο, δισποστο νο ιτεm 4.1 δεστε Εδιταλ) δεϖερ〈 mαρχαρ α οπο πελα χονχορρνχια ◊σ 

ϖαγασ παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια νο λινκ δε ινσχριο ε ενϖιαρ ο ατεσταδο mδιχο, 

ιmπρετεριϖελmεντε, εm χαmπο εσπεχφιχο νο λινκ δε ινσχριο, δασ 14η δο δια 07 δε 

ουτυβρο δε 2019 ατ ασ 16η δο δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019, ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ, 

νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

6.2.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε νο 

σολιχιταρ α ισενο δα ταξα δε ινσχριο, βεm χοmο ταmβm νο σολιχιταρ ατενδιmεντο 

εσπεχιαλ, δεϖερ〈 mαρχαρ α οπο πελα χονχορρνχια ◊σ ϖαγασ παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια 

νο λινκ δε ινσχριο ε ενϖιαρ ο ατεσταδο mδιχο, ιmπρετεριϖελmεντε, εm χαmπο εσπεχφιχο 

νο λινκ δε ινσχριο, δασ 14η δο δια 07 δε ουτυβρο δε 2019 ατ ασ 16η δο δια 20 δε 

νοϖεmβρο δε 2019, ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ, νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019.  

6.2.2.1 Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ νοσ φορmατοσ ΠDΦ, ϑΠΕΓ ε ϑΠΓ, 

χυϕο ταmανηο νο εξχεδα 5 ΜΒ. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ασ δεmαισ 

οριεντα⌡εσ χοντιδασ νο λινκ δε ινσχριο παρα εφετυαρ ο ενϖιο δα δοχυmενταο. 

6.2.3 Ο φατο δε ο χανδιδατο σε ινσχρεϖερ χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια ε ενϖιαρ ατεσταδο mδιχο 

νο χονφιγυρα παρτιχιπαο αυτοm〈τιχα να χονχορρνχια παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, 

δεϖενδο ο λαυδο πασσαρ πορ αν〈λισε δα ΦΓς. Νο χασο δε ινδεφεριmεντο, ο χανδιδατο 

χονχορρερ〈 σοmεντε ◊σ ϖαγασ δε αmπλα χονχορρνχια ε, θυανδο φορ ο χασο, ◊σ ϖαγασ 

ρεσερϖαδασ παρα νεγροσ. 

6.2.3.1 Οσ χανδιδατοσ δεϖερο εντρεγαρ, να οχασιο δα περχια mδιχα, οσ οριγιναισ ου 

χ⌠πιασ αυτεντιχαδασ δοσ ατεσταδοσ απρεσενταδοσ παρα ρεθυεριmεντο δα 

χονχορρνχια ατραϖσ δα ρεσερϖα δε ϖαγασ ε/ου ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 
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6.2.3.2 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ενχαmινηαδοσ παρα ενδερεο διϖερσο δο ινδιχαδο 

νο συβιτεm 6.2. 

6.3 Ο χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια ποδερ〈 ρεθυερερ ατενδιmεντο 

εσπεχιαλ, χονφορmε εστιπυλαδο νο ιτεm 8 δεστε Εδιταλ, ινδιχανδο ασ χονδι⌡εσ δε θυε νεχεσσιτα 

παρα α ρεαλιζαο δα προϖα. 

6.3.1 Dε αχορδο χοm ο δισποστο νο αρτιγο 3≡ δο Ατο Ρεγιmενταλ ν≡ 05/2010, χανδιδατο ινσχριτο 

να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια παρτιχιπαρ〈 δα σελεο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ 

χοm οσ δεmαισ νο θυε σε ρεφερε α χοντεδο, αϖαλιαο, δυραο, εθυιπαmεντο, ηορ〈ριο ε 

λοχαλ δε ρεαλιζαο δα Προϖα Οβϕετιϖα.  

6.4 Ο χανδιδατο θυε πορϖεντυρα δεχλαραρ ινδεϖιδαmεντε σερ πεσσοα χοm δεφιχινχια, θυανδο δο 

πρεενχηιmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ϖια Ιντερνετ, δεϖερ〈, απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δα 

σιτυαο δα ινσχριο νεσσα χονδιο, εντραρ εm χοντατο χοm α ΦΓς πορ mειο δο χορρειο ελετρνιχο 

χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ, νο περοδο δε 10 δε ϕανειρο α 16 δε ϕανειρο δε 2020, παρα α χορρεο 

δα ινφορmαο, πορ σε τραταρ απενασ δε ερρο mατεριαλ ε ινχονσιστνχια εφετιϖαδα νο ατο δα 

ινσχριο. 

6.5 Α ρελαο πρελιmιναρ δοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm α ινσχριο δεφεριδα παρα χονχορρερεm να 

χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019, να δατα προϖ〈ϖελ δε 08 δε ϕανειρο δε 2020. 

6.5.1 Ο χανδιδατο χυϕο πεδιδο δε ινσχριο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια σεϕα 

ινδεφεριδο ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε 5 (χινχο) διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο 

δια τιλ συβσεθυεντε αο δα πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ, mεδιαντε 

ρεθυεριmεντο διριγιδο ◊ Χοmισσο δο Χονχυρσο πελο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

6.5.2 Ασ ινσχρι⌡εσ δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια σερο 

ηοmολογαδασ προϖισοριαmεντε, δεϖενδο σερ ρατιφιχαδασ ου ρετιφιχαδασ, χονφορmε δισπ⌡ε 

ο συβιτεm 6.6.1 δεστε Εδιταλ. 

6.6 Ο χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, σε απροϖαδο νο Χονχυρσο Πβλιχο, 

φιγυραρ〈 να λισταγεm δε χλασσιφιχαο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ αο χαργο ε, ταmβm, εm λιστα 

εσπεχφιχα δε χανδιδατοσ να χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 

6.6.1 Dισπονιβιλιζαδο ο Εδιταλ δε Ρεσυλταδο Φιναλ δα Προϖα Οβϕετιϖα, οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να 

χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε απροϖαδοσ σερο χονϖοχαδοσ α χοmπαρεχερ αο 

Dεπαρταmεντο Μδιχο ϑυδιχι〈ριο (DΜϑ) παρα ϖεριφιχαο δε εξιστνχια δα δεφιχινχια 

δεχλαραδα πορ οχασιο δα ινσχριο νο Χονχυρσο, α φιm δε θυε σεϕα ρατιφιχαδα ου ρετιφιχαδα 

α ινσχριο νεσσα χονδιο. Οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια αυδιτιϖα δεϖερο απρεσενταρ, 

οβριγατοριαmεντε, αυδιοmετρια να περχια mδιχα. Α χοmπατιβιλιδαδε δα δεφιχινχια χοm 

ασ ατριβυι⌡εσ mνιmασ δο χαργο δεϖερ〈 σερ αϖαλιαδα δυραντε ο Εστ〈γιο Προβατ⌠ριο. Ασ 

δεφιχινχιασ θυε, δε φορmα ινεθυϖοχα ε χατεγ⌠ριχα, φορεm ινχαπαχιταντεσ παρα ασ 

ατριβυι⌡εσ δο χαργο ποδερο σερ αϖαλιαδασ, δεσδε λογο, δυραντε α περχια mδιχα.  

6.6.2 Αο σερ χονσταταδα α ινεξιστνχια δα δεφιχινχια δεχλαραδα πελο χανδιδατο ινσχριτο να 

χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, ε τενδο εστε οβτιδο α ισενο δο παγαmεντο δα ταξα 

δε ινσχριο, σερ〈 αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δο Χονχυρσο. 

6.6.3 Νο χυρσο δοσ προχεδιmεντοσ δε νοmεαο, οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να χονδιο δε 

mailto:concursotjrs2019@fgv.br
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πεσσοασ χοm δεφιχινχια σερο νοϖαmεντε συβmετιδοσ ◊ αϖαλιαο πελο DΜϑ, παρα 

ϖεριφιχαο δα εξιστνχια δα δεφιχινχια δεχλαραδα. 

6.6.4 Χασο υm δοσ λαυδοσ mδιχοσ χονχλυα πελα ινεξιστνχια δα δεφιχινχια, ο χανδιδατο 

περmανεχερ〈 νο Χονχυρσο χονχορρενδο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ, ◊ 

εξχεο δο πρεϖιστο νο συβιτεm 6.6.2. 

6.6.5 Ο γραυ δε δεφιχινχια δεχλαραδο πελα πεσσοα χοm δεφιχινχια αο ινγρεσσαρ νο Ποδερ 

ϑυδιχι〈ριο νο ποδερ〈 σερ ινϖοχαδο χοmο χαυσα δε αποσενταδορια πορ ινϖαλιδεζ. 

6.6.6 Αλm δα σιτυαο πρεϖιστα νο συβιτεm 6.6.4, ο νο χοmπαρεχιmεντο δο χανδιδατο ◊ περχια 

mδιχα αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αοσ θυαντιτατιϖοσ ρεσερϖαδοσ αοσ χανδιδατοσ εm ταισ 

χονδι⌡εσ, ε ελε φιγυραρ〈 απενασ να λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ. 

6.6.7 Ο χανδιδατο θυε πρεσταρ δεχλαρα⌡εσ φαλσασ εm ρελαο ◊ συα δεφιχινχια σερ〈 εξχλυδο δο 

προχεσσο, εm θυαλθυερ φασε δεστε Χονχυρσο Πβλιχο, ε ρεσπονδερ〈 λεγαλmεντε πελασ 

χονσεθυνχιασ δεχορρεντεσ δο σευ ατο. 

6.7 Σε, θυανδο δα χονϖοχαο παρα νοmεαο, νο εξιστιρεm χανδιδατοσ να χονδιο δε πεσσοασ χοm 

δεφιχινχια απροϖαδοσ, σερο χονϖοχαδοσ οσ δεmαισ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, οβσερϖαδα α λισταγεm 

δε χλασσιφιχαο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ αο χαργο. 
 

7. DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΝΕΓΡΟΣ  

7.1 Ο περχεντυαλ δεστιναδο ◊ ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα νεγροσ οβεδεχερ〈 αοσ χριτριοσ δισποστοσ να 

Ρεσολυο ν≡ 203/2015 δο ΧΝϑ. 

7.2 Ποδερο χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ αθυελεσ θυε σε αυτοδεχλαραρεm 

πρετοσ ου παρδοσ νο ατο δα ινσχριο νο Χονχυρσο Πβλιχο, χονφορmε ο θυεσιτο δε χορ ου ραα 

υτιλιζαδο πελο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε Γεογραφια ε Εστατστιχα に ΙΒΓΕ. 

7.2.1 Αοσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm νεγροσ, σερ〈 ρεσερϖαδο ο περχεντυαλ δε 20% (ϖιντε πορ 

χεντο) δασ ϖαγασ δο χαργο, χονφορmε ο θυαντιτατιϖο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 

7.3 Παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ παρα νεγροσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 mανιφεσταρ, νο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο 

ον−λινε, δασ 14η δο δια 07 δε ουτυβρο δε 2019 ατ ασ 16η δο δια 05 δε νοϖεmβρο δε 2019 

(περοδο δε ινσχριο), ο δεσεϕο δε παρτιχιπαρ δο χερταmε νεσσα χονδιο. 

7.3.1 Α αυτοδεχλαραο  φαχυλτατιϖα, φιχανδο ο χανδιδατο συβmετιδο ◊σ ρεγρασ γεραισ 

εσταβελεχιδασ χασο νο οπτε πελα ρεσερϖα δε ϖαγασ. 

7.3.2 Α ρελαο δοσ χανδιδατοσ να χονδιο δε νεγροσ σερ〈 διϖυλγαδα νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

7.3.3 Ασ ινσχρι⌡εσ δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να χονδιο δε νεγροσ σερο ηοmολογαδασ 

προϖισοριαmεντε, δεϖενδο σερ ρατιφιχαδασ ου ρετιφιχαδασ, χονφορmε δισπ⌡ε ο συβιτεm 7.4 

δεστε Εδιταλ. 

7.4 Πυβλιχαδο ο Εδιταλ δε Ρεσυλταδο Φιναλ δα Προϖα Οβϕετιϖα, οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νασ ϖαγασ 

ρεσερϖαδασ αοσ νεγροσ απροϖαδοσ σερο χονϖοχαδοσ περαντε α Χοmισσο δε Αϖαλιαο παρα α 

Αφεριο δα ςεραχιδαδε δα Αυτοδεχλαραο δε Πεσσοα Νεγρα, α φιm δε θυε σεϕα ρατιφιχαδα ου 

ρετιφιχαδα α συα ινσχριο νεσσα χονδιο. Α χονϖοχαο σερ〈 διϖυλγαδα πορ mειο δε Εδιταλ δε 

Χονϖοχαο, θυε σερ〈 πυβλιχαδο νο DϑΕ ε νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ ηττπ://ωωω.τϕρσ.ϕυσ.βρ ε 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

7.4.1 Α αφεριο δα ϖεραχιδαδε δα αυτοδεχλαραο χοmο πεσσοα νεγρα χονσιδεραρ〈 οσ σεγυιντεσ 

ασπεχτοσ:  

http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019


     
  
 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL| CONCURSO PÚBLICO  11 

 

α) ινφορmαο πρεσταδα νο mοmεντο δε ινσχριο θυαντο ◊ χονδιο δε πεσσοα νεγρα;  

β) αυτοδεχλαραο ασσιναδα πελο χανδιδατο νο ατο δα αφεριο ρεαλιζαδα πελα Χοmισσο δε 

Αϖαλιαο, ρατιφιχανδο συα χονδιο δε πεσσοα νεγρα, ινδιχαδα νο mοmεντο δα 

ινσχριο; ε 

χ) φεν⌠τιπο, θυε σερ〈 ϖεριφιχαδο, οβριγατοριαmεντε, χοm α πρεσενα δο χανδιδατο.  

7.5 Ο χανδιδατο σερ〈 χονσιδεραδο νο ενθυαδραδο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα νασ σεγυιντεσ 

σιτυα⌡εσ:  

α) θυανδο νο χυmπριρ οσ ρεθυισιτοσ ελενχαδοσ νο συβιτεm 7.4.1; 

β) θυανδο α Χοmισσο δε Αϖαλιαο χονσιδεραρ νο ατενδιδο ο θυεσιτο χορ ου ραα πορ παρτε δο 

χανδιδατο;  

χ) θυανδο νο χοmπαρεχερ νο ατο δε αφεριο δα ϖεραχιδαδε δα αυτοδεχλαραο χοmο πεσσοα 

νεγρα.  

7.6 Α ινχιδνχια δε υmα δασ σιτυα⌡εσ δεσχριτασ νο συβιτεm 7.5 ιmπλιχαρ〈 α περδα δο διρειτο ◊σ ϖαγασ 

ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ. 

7.7 Ο χανδιδατο ινσχριτο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα θυε τιϖερ α ϖεραχιδαδε δε συα αυτοδεχλαραο 

χονφιρmαδα χονχορρερ〈 χονχοmιταντεmεντε ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ε ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα 

χονχορρνχια, δε αχορδο χοm συα χλασσιφιχαο νο Χονχυρσο.  

7.8 Α Χοmισσο δο Χονχυρσο φαρ〈 πυβλιχαρ, νο DϑΕ ε νοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ ηττπ://ωωω.τϕρσ.ϕυσ.βρ 

ε ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019, α ρελαο δοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm 

ηοmολογαδα α ινσχριο να χονδιο δε πεσσοασ νεγρασ.  

7.9 Ο χανδιδατο χυϕο ενθυαδραmεντο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα σεϕα ινδεφεριδο ποδερ〈 ιντερπορ 
ρεχυρσο νο πραζο δε 5 (χινχο) διασ τεισ, α χονταρ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα πυβλιχαο 
δο Εδιταλ, mεδιαντε ρεθυεριmεντο διριγιδο ◊ Χοmισσο δο Χονχυρσο πελο ενδερεο ελετρνιχο 
ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019, δεϖενδο, αινδα, οβεδεχερ αοσ πρεχειτοσ 
εσταβελεχιδοσ νο ιτεm 13 δεστε Εδιταλ. 
7.9.1 Ο χανδιδατο νο ενθυαδραδο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα ου ο σευ νο χοmπαρεχιmεντο 

αχαρρεταρ〈 α περδα δο διρειτο αοσ θυαντιτατιϖοσ ρεσερϖαδοσ αοσ χανδιδατοσ εm ταλ 
χονδιο, ε ελε φιγυραρ〈 απενασ να λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ. 

7.10 Αχοληιδα α χονχλυσο δα Χοmισσο δε Αϖαλιαο πελο νο ενθυαδραmεντο δο χανδιδατο χοmο 

νεγρο, τορναρ−σε−〈 σεm εφειτο α οπο δε χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα πεσσοασ νεγρασ, 

πασσανδο ο χανδιδατο α χονχορρερ, σοmεντε, ◊σ ϖαγασ δε αmπλα χονχορρνχια. 

7.11 Να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο δε δεχλαραο φαλσα, ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ε, σε 

ηουϖερ σιδο νοmεαδο, φιχαρ〈 συϕειτο ◊ νυλιδαδε δε συα νοmεαο ε ποσσε νο χαργο εφετιϖο, απ⌠σ 

προχεδιmεντο αδmινιστρατιϖο νο θυαλ ληε σεϕαm ασσεγυραδοσ ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα, 

σεm πρεϕυζο δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ. 

7.12 Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α νεγροσ ποδερο σε ινσχρεϖερ χονχοmιταντεmεντε 

νασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σε ατενδερεm α εσσα χονδιο.  

7.12.1 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα ασ ϖαγασ δεστιναδασ α νεγροσ ε παρα ασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ 
χοm δεφιχινχια, χονϖοχαδοσ χονχοmιταντεmεντε πορ mαισ δε υmα ϖια παρα ο προϖιmεντο 
δο χαργο, δεϖερο mανιφεσταρ οπο πορ υmα δελασ. 

7.12.2 Να ηιπ⌠τεσε δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ, χασο οσ χανδιδατοσ νο σε mανιφεστεm 
πρεϖιαmεντε, σερο νοmεαδοσ δεντρο δασ ϖαγασ δεστιναδασ α νεγροσ. 
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7.12.3 Να ηιπ⌠τεσε δε ο χανδιδατο απροϖαδο ταντο να χονδιο δε νεγρο θυαντο να δε πεσσοα 
χοm δεφιχινχια σερ χονϖοχαδο πριmειραmεντε παρα ο προϖιmεντο δε ϖαγα δεστιναδα α 
χανδιδατο νεγρο, ου οπταρ πορ εστα να ηιπ⌠τεσε δο συβιτεm 7.12.1, φαρ〈 ϕυσ αοσ mεσmοσ 
διρειτοσ ε βενεφχιοσ ασσεγυραδοσ αο σερϖιδορ χοm δεφιχινχια. 

7.13 Ο χανδιδατο θυε πορϖεντυρα δεχλαραρ ινδεϖιδαmεντε σερ νεγρο, θυανδο δο πρεενχηιmεντο δο 
ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ϖια Ιντερνετ, δεϖερ〈, απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δα σιτυαο δα ινσχριο 
νεσσα χονδιο, εντραρ εm χοντατο χοm α ΦΓς πορ mειο δο χορρειο ελετρνιχο 
χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ, νο περοδο δε 10 δε ϕανειρο α 16 δε ϕανειρο δε 2020, παρα α χορρεο 
δα ινφορmαο, πορ σε τραταρ απενασ δε ερρο mατεριαλ ε ινχονσιστνχια εφετιϖαδα νο ατο δα 
ινσχριο. 

7.14 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. 

7.15 Ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α νεγροσ θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ, πορ ρεπροϖαο νο 
χονχυρσο ου πορ νο ενθυαδραmεντο να χονδιο δε νεγρο σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ 
χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, χοm εστριτα οβσερϖνχια ◊ ορδεm γεραλ δε χλασσιφιχαο.  

8. DΟ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΑΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ ΝΕΧΕΣΣΙDΑDΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ 

8.1 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα δεϖερ〈 ινδιχαρ, νο 

φορmυλ〈ριο δε σολιχιταο δε ινσχριο, οσ ρεχυρσοσ εσπεχιαισ ε, αινδα, ενϖιαρ, πορ mειο δε χαmπο 

εσπεχφιχο νο λινκ δε ινσχριο, δασ 14η δο δια 07 δε ουτυβρο δε 2019 ατ ασ 16η δο δια 05 δε 

νοϖεmβρο δε 2019, ατεσταδο mδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα) θυε ϕυστιφιθυε ο ατενδιmεντο 

εσπεχιαλ σολιχιταδο. Παρα φινσ δε χονχεσσο δε τεmπο αδιχιοναλ, δεϖερο σερ απρεσενταδοσ ατεσταδο 

mδιχο ε παρεχερ εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα δα 〈ρεα δε συα δεφιχινχια (αmβοσ εm ϖια οριγιναλ ου 

χ⌠πια αυτεντιχαδα). Απ⌠σ εσσε περοδο, α σολιχιταο σερ〈 ινδεφεριδα, σαλϖο νοσ χασοσ δε φορα 

mαιορ. Α σολιχιταο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε δε 

ραζοαβιλιδαδε. Σοmεντε σερο αχειτοσ οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ νοσ φορmατοσ ΠDΦ, ϑΠΕΓ ε ϑΠΓ, χυϕο 

ταmανηο νο εξχεδα 5 ΜΒ. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ασ δεmαισ οριεντα⌡εσ χοντιδασ νο λινκ 

δε ινσχριο παρα εφετυαρ ο ενϖιο δα δοχυmενταο. 

8.1.1 Ασ πεσσοασ θυε απενασ σολιχιταρεm ατενδιmεντο εσπεχιαλ, σεm σε ινσχρεϖερεm να χονδιο 

δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια, δεϖερο mαντερ εm σευ ποδερ οσ ατεσταδοσ οριγιναισ ου ασ 

χ⌠πιασ αυτεντιχαδασ, ϖιστο θυε, α θυαλθυερ τεmπο, α Χοmισσο ποδερ〈 ρεθυερερ α εντρεγα 

δεσσεσ δοχυmεντοσ. 

8.1.2 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ενχαmινηαδοσ παρα ενδερεο διϖερσο δο ινδιχαδο νο 

συβιτεm 8.1. 

8.1.3 Νοσ χασοσ δε φορα mαιορ, εm θυε σεϕα νεχεσσ〈ριο σολιχιταρ ατενδιmεντο εσπεχιαλ απ⌠σ α 

δατα δε 05 δε νοϖεmβρο δε 2019, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ σολιχιταο δε ατενδιmεντο 

εσπεχιαλ ϖια χορρειο ελετρνιχο (χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ), ϕυνταmεντε χοm χ⌠πια 

διγιταλιζαδα δο ατεσταδο mδιχο θυε ϕυστιφιθυε ο πεδιδο, φορνεχενδο, ινχλυσιϖε, οσ δαδοσ 

δε συα ινσχριο. Αο χανδιδατο νεσσα σιτυαο, απλιχαm−σε, νο θυε χουβερ, ασ δισποσι⌡εσ 

δοσ συβιτενσ 8.1.2, 8.1.4 ε 8.1.4.1. 

8.1.4 Α χονχεσσο δε σαλα ινδιϖιδυαλ ου δε ρεαλιζαο δε προϖα εm mειο ελετρνιχο σοmεντε 

σερ〈 δεφεριδα χασο ταλ ρεχοmενδαο σεϕα δεχορρεντε δε οριενταο mδιχα εσπεχφιχα 

χοντιδα νο ατεσταδο mδιχο ενϖιαδο πελο χανδιδατο. 
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8.1.4.1 Ο χανδιδατο ινσχριτο χοmο πεσσοα χοm δεφιχινχια θυε νεχεσσιταρ δε τεmπο 

αδιχιοναλ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα δεϖερ〈 ρεθυερ−λο χοm α ϕυστιφιχατιϖα 

αχοmπανηαδα δε παρεχερ εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα δα 〈ρεα δε συα δεφιχινχια, α 

θυαλ δεϖερ〈 σερ ρατιφιχαδα πορ mδιχο δο DΜϑ, εσπεχιαλιστα να 〈ρεα δα 

δεφιχινχια. Εm νοmε δα ισονοmια εντρε οσ χανδιδατοσ, πορ παδρο, σερ〈 

χονχεδιδα υmα ηορα α mαισ παρα οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm ο ατενδιmεντο δε 

τεmπο αδιχιοναλ δεφεριδο.  

8.1.5 Ο φορνεχιmεντο δο ατεσταδο mδιχο ε/ου δο παρεχερ  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο 

χανδιδατο. ςεριφιχαδα φαλσιδαδε εm θυαλθυερ δεχλαραο ε/ου νοσ δοχυmεντοσ 

απρεσενταδοσ παρα οβτενο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, ποδερ−σε−

〈 ανυλαρ α ινσχριο, α προϖα ε α νοmεαο δο χανδιδατο, α θυαλθυερ τεmπο, mεσmο απ⌠σ 

ο τρmινο δασ εταπασ δο προχεσσο δε σελεο. 

8.2 Α χανδιδατα θυε τιϖερ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα δεϖε σολιχιταρ 

ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα ταλ φιm. Ελα δεϖερ〈 τραζερ υm αχοmπανηαντε, θυε φιχαρ〈 εm σαλα 

ρεσερϖαδα χοm α χριανα ε σερ〈 ο ρεσπονσ〈ϖελ πελα συα γυαρδα. Νο ηαϖερ〈 χοmπενσαο δε τεmπο 

δε αmαmενταο υτιλιζαδο πελα χανδιδατα νο τεmπο δε δυραο δα προϖα. 

8.2.1 Α χανδιδατα θυε νο λεϖαρ αχοmπανηαντε αδυλτο νο ποδερ〈 περmανεχερ χοm α χριανα 

νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δα προϖα. 

8.2.2 Παρα γαραντιρ α απλιχαο δοσ τερmοσ ε δασ χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ, α χανδιδατα, δυραντε ο 

περοδο δε αmαmενταο, σερ〈 αχοmπανηαδα πορ υmα φισχαλ, σεm α πρεσενα δο 

ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα.  

8.3 Σερ〈 διϖυλγαδα, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019, α ρελαο 

δε χανδιδατοσ θυε τιϖερεm δεφεριδοσ ου ινδεφεριδοσ οσ πεδιδοσ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα α 

ρεαλιζαο δα προϖα. 

8.3.1 Ο χανδιδατο χυϕο πεδιδο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ φορ ινδεφεριδο ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο 

νο πραζο δε 5 (χινχο) διασ τεισ, α σερεm χονταδοσ δο πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε αο δα 

πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δοσ πεδιδοσ, mεδιαντε ρεθυεριmεντο διριγιδο ◊ 

Χοmισσο δο Χονχυρσο πελο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

8.4 Πεσσοασ χοm δοενασ ινφεχτοχονταγιοσασ θυε νο τιϖερεm χοmυνιχαδο ο φατο ◊ ΦΓς, πορ ινεξιστιρ 

α δοενα να δατα−λιmιτε ρεφεριδα, δεϖερο φαζ−λο ϖια χορρειο ελετρνιχο 

(χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ) το λογο α χονδιο σεϕα διαγνοστιχαδα, δε αχορδο χοm ο συβιτεm 

8.1.3. Οσ χανδιδατοσ νεσσα σιτυαο, θυανδο δα ρεαλιζαο δα προϖα, δεϖερο σε ιδεντιφιχαρ αο φισχαλ 

νο πορτο δε εντραδα, mυνιδοσ δε λαυδο mδιχο, τενδο διρειτο α ατενδιmεντο εσπεχιαλ.  

8.5 Χονσιδερανδο α ποσσιβιλιδαδε δε οσ χανδιδατοσ σερεm συβmετιδοσ ◊ δετεχο δε mεταισ δυραντε 

α προϖα, αθυελεσ θυε, πορ ραζ⌡εσ δε σαδε, φααm υσο δε mαρχα−πασσο, πινοσ χιρργιχοσ ου ουτροσ 

ινστρυmεντοσ mετ〈λιχοσ δεϖερο χοmυνιχαρ α σιτυαο ◊ ΦΓς πρεϖιαmεντε, νοσ mολδεσ δο συβιτεm 

8.1 δεστε Εδιταλ. 

8.5.1 Εm νοmε δα σεγυρανα δο Χονχυρσο, α ρεγρα δο συβιτεm αντεριορ ταmβm σε απλιχα α 

χανδιδατοσ χοm δεφιχινχιασ αυδιτιϖασ θυε υτιλιζεm απαρεληο αυριχυλαρ, βεm χοmο ουτροσ 

απαρεληοσ διϖερσοσ πορ mοτιϖοσ δε σαδε, ταισ χοmο: mεδιδορ δε γλιχεmια, σονδασ, ετχ. 

8.5.2 Οσ χανδιδατοσ νασ σιτυα⌡εσ δεσχριτασ νοσ συβιτενσ 8.5 ε 8.5.1 δεϖερο οβριγατοριαmεντε 
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χοmπαρεχερ αο λοχαλ δε προϖα mυνιδοσ δοσ εξαmεσ ε λαυδοσ θυε χοmπροϖεm ο υσο δοσ 

εθυιπαmεντοσ. Νο χασο δε δεσχυmπριmεντο δεσσε προχεδιmεντο ου σε φορ ϖεριφιχαδα m〈−

φ νο υσο δοσ ρεφεριδοσ απαρεληοσ, οσ χανδιδατοσ ποδερο σερ ελιmιναδοσ δο χονχυρσο. 

 

9. DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ  

9.1 Α Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα παρα ο χαργο δε Οφιχιαλ δε ϑυστια, Χλασσε Ο, εστ〈 πρεϖιστα παρα ο δια 16 

δε φεϖερειρο δε 2020, χοm δυραο δε 4 (θυατρο) ηορασ, νο τυρνο δα mανη, σεγυνδο ο ηορ〈ριο 

οφιχιαλ δε Βρασλια/DΦ. 

9.2 Οσ λοχαισ παρα ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα σερο διϖυλγαδοσ νο δια 03 δε φεϖερειρο δε 

2020, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

9.2.1 Α αλοχαο δοσ χανδιδατοσ νοσ λοχαισ δεσιγναδοσ παρα α προϖα σερ〈 δεφινιδα πελα 

ινστιτυιο οργανιζαδορα, ποδενδο εστα αδοταρ λιϖρεmεντε οσ χριτριοσ θυε ϕυλγαρ 

περτινεντεσ, α φιm δε ρεσγυαρδαρ α σεγυρανα δο χερταmε. Α διστριβυιο σε δαρ〈 δε αχορδο 

χοm α ϖιαβιλιδαδε ε αδεθυαο δοσ λοχαισ. 

9.3 ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο α ιδεντιφιχαο χορρετα δε σευ λοχαλ δε ρεαλιζαο δα 

προϖα ε ο χοmπαρεχιmεντο νο ηορ〈ριο δετερmιναδο. 

9.4 Α Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα σερ〈 χοmποστα πορ 03 (τρσ) Μ⌠δυλοσ δε δισχιπλινασ: Λνγυα Πορτυγυεσα, 

δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο; Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ/Τ⌠πιχοσ δε Λεγισλαο, δε 

χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο; ε Μιχροινφορm〈τιχα, δε χαρ〈τερ απενασ χλασσιφιχατ⌠ριο, 

τοταλιζανδο 80 (οιτεντα) θυεστ⌡εσ δε mλτιπλα εσχοληα. 

9.4.1 Χαδα θυεστο δε mλτιπλα εσχοληα σερ〈 νυmεραδα σεθυενχιαλmεντε, χοm 05 (χινχο) 

αλτερνατιϖασ ε απενασ υmα ρεσποστα χορρετα, ϖαλερ〈 1 (υm) ποντο ε ϖερσαρ〈 σοβρε ασσυντοσ 

δο Χοντεδο Προγραm〈τιχο χονσταντε δο Ανεξο Ι δεστε Εδιταλ. 

9.5 Ο θυαδρο α σεγυιρ απρεσεντα ασ δισχιπλινασ ε οσ ρεσπεχτιϖοσ νmεροσ δε θυεστ⌡εσ παρα ο χαργο δε 

Οφιχιαλ δε ϑυστια, Χλασσε Ο: 

ΜDΥΛΟΣ DΕ DΙΣΧΙΠΛΙΝΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 30 

Χονηεχιmεντοσ 
Εσπεχφιχοσ/Τ⌠πιχοσ δε Λεγισλαο 

40 

Μιχροινφορm〈τιχα 10 

ΤΟΤΑΛ 80 

 

9.6 Α λεγισλαο χοm ϖιγνχια απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, βεm χοmο ασ αλτερα⌡εσ εm 

δισποσιτιϖοσ χονστιτυχιοναισ, λεγαισ ε νορmατιϖοσ α ελα ποστεριορεσ, νο σερο οβϕετο δε αϖαλιαο 

να προϖα δο Χονχυρσο. 

9.6.1 Λεγισλαο χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, εξχετο α λισταδα 

νοσ οβϕετοσ δε αϖαλιαο χονσταντεσ νο Ανεξο Ι δεστε Εδιταλ, χοmο εϖεντυαισ προϕετοσ δε 

λει, ασσιm χοmο αλτερα⌡εσ εm δισποσιτιϖοσ λεγαισ ε νορmατιϖοσ α ελε ποστεριορεσ, νο σερο 

οβϕετο δε αϖαλιαο να προϖα δο χονχυρσο. 

9.7 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α ρεσποστα δα θυεστο οβϕετιϖα, υσανδο χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα 

αζυλ ου πρετα, νο χαρτο δε ρεσποστασ, θυε σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο δα 
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προϖα. 

9.8 Σερ〈 ατριβυδα νοτα ζερο ◊ θυεστο θυε νο απρεσενταρ νενηυmα ρεσποστα ασσιναλαδα, απρεσενταρ 

εmενδα ου ρασυρα, ου χοντιϖερ mαισ δε υmα ρεσποστα ασσιναλαδα. 

9.9 Οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δο πρεενχηιmεντο ινδεϖιδο δο χαρτο δε ρεσποστασ σερο δε ιντειρα 

ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Σερο χονσιδεραδασ mαρχα⌡εσ ινδεϖιδασ ασ θυε εστιϖερεm εm 

δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ ου χοm ασ ινστρυ⌡εσ δο χαρτο δε ρεσποστασ, χοmο mαρχαο ρασυραδα, 

εmενδαδα ου χοm ο χαmπο δε mαρχαο νο πρεενχηιδο ιντεγραλmεντε. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα 

ηαϖερ〈 συβστιτυιο δο χαρτο δε ρεσποστασ πορ ερρο δο χανδιδατο. 

9.10 Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ, mανχηαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, 

δανιφιχαρ ο σευ χαρτο δε ρεσποστασ, σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα 

ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαο δα λειτυρα ⌠πτιχα. 

9.11 Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα χονφερνχια δε σευσ δαδοσ πεσσοαισ, εm εσπεχιαλ σευ νοmε, 

νmερο δε ινσχριο, δατα δε νασχιmεντο ε ο νmερο δε σευ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 

9.12 Τοδοσ οσ χανδιδατοσ, αο τερmιναρεm α προϖα, δεϖερο, οβριγατοριαmεντε, εντρεγαρ αο φισχαλ δε 

απλιχαο ο δοχυmεντο θυε σερ〈 υτιλιζαδο παρα α χορρεο δε συα προϖα (ο χαρτο δε ρεσποστασ). 

Ο χανδιδατο θυε δεσχυmπριρ α ρεγρα δε εντρεγα δεσσε δοχυmεντο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο. 

9.13 Α ΦΓς διϖυλγαρ〈 α ιmαγεm δο χαρτο δε ρεσποστασ δοσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαρεm α Προϖα Οβϕετιϖα, 

εξχετο δοσ ελιmιναδοσ να φορmα δεστε Εδιταλ, νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019, απ⌠σ α δατα δε διϖυλγαο δο ρεσυλταδο πρελιmιναρ 

δα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα. Α ιmαγεm φιχαρ〈 δισπονϖελ πορ ατ 15 (θυινζε) διασ χορριδοσ δα δατα δε 

πυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

9.14 Απ⌠σ ο πραζο δετερmιναδο νο συβιτεm αντεριορ, νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε δισπονιβιλιζαο δα 

ιmαγεm δο χαρτο δε ρεσποστασ. 

9.15 Πορ mοτιϖο δε σεγυρανα ε ϖισανδο α γαραντιρ α λισυρα ε α ιδονειδαδε δο Χονχυρσο, σερο αδοταδοσ 

οσ προχεδιmεντοσ α σεγυιρ εσπεχιφιχαδοσ: 

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

αχοmπανηαmεντο δα φισχαλιζαο; 

β) νο σερ〈 περmιτιδο, σοβ ηιπ⌠τεσε αλγυmα, δυραντε α απλιχαο δε προϖα, ο ρετορνο δο χανδιδατο 

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

9.16 Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο να Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα ο χανδιδατο θυε αχερταρ χυmυλατιϖαmεντε, 

νο mνιmο: 

 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο τοταλ δασ θυεστ⌡εσ δο m⌠δυλο δε Λνγυα Πορτυγυεσα, ου σεϕα, νο 

mνιmο 15 (θυινζε) θυεστ⌡εσ;  

 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο τοταλ δε θυεστ⌡εσ δο m⌠δυλο δε Χονηεχιmεντοσ 

Εσπεχφιχοσ/Τ⌠πιχοσ δε Λεγισλαο, ου σεϕα, νο mνιmο 20 (ϖιντε) θυεστ⌡εσ; ε 

 60% (σεσσεντα πορ χεντο) δο τοταλ δε θυεστ⌡εσ δα προϖα, ου σεϕα, νο mνιmο 48 (θυαρεντα ε 

οιτο) θυεστ⌡εσ. 

9.16.1 Ασ θυεστ⌡εσ δε Μιχροινφορm〈τιχα τερο χαρ〈τερ mεραmεντε χλασσιφιχατ⌠ριο. 
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9.17 Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ αοσ ρεθυισιτοσ δο συβιτεm 9.16 σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο. 

9.18 Οσ χανδιδατοσ νο ελιmιναδοσ σερο ορδεναδοσ δε αχορδο χοm οσ ϖαλορεσ δεχρεσχεντεσ δασ νοτασ 

φιναισ να Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα. 

9.19  Ο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ ε ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα σερο διϖυλγαδοσ 

νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

10. DΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ 

10.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α ρεαλιζαο δα προϖα χοm αντεχεδνχια 

mνιmα δε υmα ηορα δο ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο σευ ινχιο, οβσερϖανδο ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δα χιδαδε 

δε Βρασλια/DΦ, mυνιδο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα εm mατεριαλ τρανσπαρεντε, 

δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, χορρεσπονδεντε ◊θυελε υτιλιζαδο παρα α ρεαλιζαο δα 

ινσχριο, πρεφερενχιαλmεντε, ε δο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο 

δα ταξα δε ινσχριο.  

10.2 Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ Μιλιταρεσ, 

πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα, πελοσ Ινστιτυτοσ δε Ιδεντιφιχαο ε πελοσ Χορποσ δε 

Βοmβειροσ Μιλιταρεσ; χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ ⌠ργοσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ 

(ορδενσ, χονσεληοσ ετχ.); πασσαπορτε βρασιλειρο; χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα; χαρτειρασ φυνχιοναισ 

εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαληαm χοmο ιδεντιδαδε; χαρτειρα δε τραβαληο; 

χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο (σοmεντε mοδελο εξπεδιδο να φορmα δα Λει ν≡ 9.503/97); ε Χδυλα 

δε Ιδεντιδαδε δε Εστρανγειρο (ΡΝΕ), χοm ϖαλιδαδε.  

10.2.1 Νο σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χερτιδ⌡εσ δε νασχιmεντο, ΧΠΦ, ττυλοσ 

ελειτοραισ, χαρτειρασ δε mοτοριστα (mοδελο σεm φοτο), χαρτειρασ δε εστυδαντε, χαρτειρασ 

φυνχιοναισ σεm ϖαλορ δε ιδεντιδαδε, νεm δοχυmεντοσ ιλεγϖεισ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε/ου 

δανιφιχαδοσ.  

10.2.1.1 Ο δοχυmεντο δεϖερ〈 εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ (σεm αϖαριασ ε ινϖιολαδο), 

χοm φοτογραφια ατυαλιζαδα (νο σερ〈 αχειτο δοχυmεντο χοm φοτο δε χριανα), δε 

φορmα α περmιτιρ, ινεθυιϖοχαmεντε, α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο. 

10.2.2 Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ ελετρνιχοσ, βεm χοmο χ⌠πια δο δοχυmεντο δε 

ιδεντιδαδε, αινδα θυε αυτεντιχαδα, νεm προτοχολο δο δοχυmεντο. 

10.2.3 Ο δοχυmεντο απρεσενταδο σοmεντε σερ〈 χονσιδεραδο ϖ〈λιδο σε χονσταρ, δε φορmα ϖισϖελ, 

α ασσινατυρα δε σευ πορταδορ. ⊃ ϖεδαδα α απρεσενταο δε δοχυmεντοσ σεm ασσινατυρα ου 

ケ┌Ẁヮﾗゲゲ┌;ﾏ̀Wﾏ̀ゲW┌̀ﾉ┌ｪ;ヴ̀デWヴﾏﾗゲ̀Iﾗﾏﾗ̀さﾐ?ﾗ̀;ﾉa;HWデｷ┣;Sﾗざが̀さSﾗI┌ﾏWﾐデﾗ̀ｷﾐa;ﾐデｷﾉざが̀WﾐデヴẀ
ουτροσ. 

10.2.4 Τενδο εm ϖιστα α νεχεσσιδαδε δε ιδεντιφιχαο χιϖιλ δοσ χανδιδατοσ νο απενασ νο ινγρεσσο 

νοσ λοχαισ δε προϖα χοmο ταmβm δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, ε εm ραζο δα προιβιο 

δο υσο δε χελυλαρεσ ε απαρεληοσ ελετρνιχοσ, φιχα ϖεδαδα α απρεσενταο πελο χανδιδατο 

εξχλυσιϖαmεντε δα Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εm mειο ελετρνιχο (ΧΝΗε). Παρα φινσ 

δε ιδεντιφιχαο χιϖιλ, ο χανδιδατο οβριγατοριαmεντε δεϖερ〈 απρεσενταρ δοχυmεντο 

οριγιναλ χοm φοτο ε εm mειο φσιχο, δεντρε αθυελεσ αδmιτιδοσ νο συβιτεm 10.2 δεστε Εδιταλ. 

10.3 Πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δα προϖα, ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 

οριγιναλ να φορmα δεφινιδα νο συβιτεm 10.2 δεστε Εδιταλ νο ποδερ〈 φαζερ α προϖα ε σερ〈 

αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
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10.4 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δε ρεαλιζαο δα προϖα, δοχυmεντο 

δε ιδεντιδαδε οριγιναλ πορ mοτιϖο δε περδα, ρουβο ου φυρτο, δεϖερ〈 απρεσενταρ δοχυmεντο θυε 

ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, εξπεδιδο, νο m〈ξιmο, 30 διασ αντεσ. Να οχασιο, 

σερ〈 συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, χοmπρεενδενδο χολετα δε δαδοσ, δε ασσινατυρασ ε δε 

ιmπρεσσο διγιταλ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. 

10.4.1 Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ ταmβm σερ〈 εξιγιδα δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε 

ιδεντιφιχαο συσχιτε δϖιδασ ρελατιϖασ ◊ φισιονοmια ου ◊ ασσινατυρα δο πορταδορ. 

10.5 Παρα α σεγυρανα δοσ χανδιδατοσ ε α γαραντια δα λισυρα δο χερταmε, α ΦΓς προχεδερ〈, χοmο φορmα 

δε ιδεντιφιχαο, ◊ χολετα δα ιmπρεσσο διγιταλ δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ νο δια δε ρεαλιζαο δα 

προϖα. 

10.5.1 Α ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα χοmπρεενδερ〈 α χολετα δα ιmπρεσσο διγιταλ δο πολεγαρ 

διρειτο δοσ χανδιδατοσ, mεδιαντε α υτιλιζαο δε mατεριαλ εσπεχφιχο παρα εσσε φιm, εm 

χαmπο εσπεχφιχο. 

10.5.2 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα φισιχαmεντε ιmπεδιδο δε περmιτιρ α χολετα δα ιmπρεσσο διγιταλ δο 

πολεγαρ διρειτο, δεϖερ〈 σερ χοληιδα α διγιταλ δο πολεγαρ εσθυερδο ου δε ουτρο δεδο, σενδο 

ρεγιστραδο ο φατο να ατα δε απλιχαο δα ρεσπεχτιϖα σαλα. 

10.6 Νο σερο απλιχαδασ προϖασ εm λοχαλ, δατα ου ηορ〈ριο διφερεντεσ δοσ πρεδετερmιναδοσ εm Εδιταλ 

ου εm χοmυνιχαδο οφιχιαλ. 

10.7 Ο τεmπο mνιmο δε περmαννχια δο χανδιδατο εm σαλα σερ〈 εσπεχιφιχαδο νο Εδιταλ δε Χονϖοχαο 

◊ Προϖα Οβϕετιϖα.  

10.7.1 Α ινοβσερϖνχια δο τεmπο mνιmο δε περmαννχια αχαρρεταρ〈 α νο χορρεο δα προϖα ε, 

χονσεθυεντεmεντε, α ελιmιναο δο χανδιδατο. 

10.7.2 Ο χανδιδατο θυε ινσιστιρ εm σαιρ δο ρεχιντο δε ρεαλιζαο δα προϖα, δεσχυmπρινδο ο τεmπο 

mνιmο δε περmαννχια, δεϖερ〈 ασσιναρ ο Τερmο δε Οχορρνχια, λαϖραδο πελο 

Χοορδεναδορ Λοχαλ, δεχλαρανδο συα δεσιστνχια δο χονχυρσο. 

10.7.3 Οσ τρσ λτιmοσ χανδιδατοσ α τερmιναρεm α προϖα δεϖερο περmανεχερ ϕυντοσ νο ρεχιντο, 

σενδο λιβεραδοσ σοmεντε απ⌠σ οσ τρσ τερεm εντρεγαδο ο mατεριαλ υτιλιζαδο ε τερεm σευσ 

νοmεσ ρεγιστραδοσ να Ατα, αλm δε εσταβελεχιδασ συασ ρεσπεχτιϖασ ασσινατυρασ. 

10.7.4 Α ρεγρα δο συβιτεm αντεριορ ποδερ〈 σερ ρελατιϖιζαδα θυανδο σε τραταρ δε χασοσ 

εξχεπχιοναισ εm θυε ο ατενδιmεντο α χανδιδατοσ χοm νεχεσσιδαδεσ εσπεχιαισ ϕυστιφιθυε α 

χονχεσσο δε τεmπο αδιχιοναλ ου σαλα εm σεπαραδο παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, οχασιο 

εm θυε ο λαχρε δα εmβαλαγεm δε σεγυρανα σερ〈 τεστεmυνηαδο πελοσ mεmβροσ δα εθυιπε 

δε απλιχαο, ϕυνταmεντε χοm ο(σ) χανδιδατο(σ) πρεσεντε(σ) να σαλα δε απλιχαο. 

10.8 Ινιχιαδα α προϖα, ο χανδιδατο νο ποδερ〈 ρετιραρ−σε δα σαλα σεm αυτοριζαο ε σεm 

αχοmπανηαmεντο δα φισχαλιζαο. Χασο ο φαα, αινδα θυε πορ θυεστ⌡εσ δε σαδε, νο ποδερ〈 

ρετορναρ εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα. 

10.9 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 λεϖαρ χονσιγο ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, αο φιναλ δα προϖα, σε συα σαδα 

οχορρερ νοσ λτιmοσ τριντα mινυτοσ αντεριορεσ αο ηορ〈ριο δετερmιναδο παρα ο τρmινο δα προϖα. 

10.9.1 Αο τρmινο δε συα προϖα, ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, δεϖολϖερ αο φισχαλ οσ 

δοχυmεντοσ θυε σερο υτιλιζαδοσ παρα χορρεο δε συασ ρεσποστασ, δεϖιδαmεντε 

ασσιναδοσ νο λοχαλ ινδιχαδο. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 αγυαρδαρ ο ρεχοληιmεντο δε σευ mατεριαλ 

πελο φισχαλ, βεm χοmο α χονφερνχια δε σευσ δαδοσ, ποδενδο ρετιραρ−σε δα σαλα δε προϖα 
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σοmεντε απ⌠σ α αυτοριζαο. 

10.9.2 Χασο ο χανδιδατο δειξε ο λοχαλ δε προϖα εm mοmεντο αντεριορ αο περmιτιδο νεστε Εδιταλ, 

δεϖερ〈, αινδα, εντρεγαρ αο φισχαλ σευ χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, νο ποδενδο λεϖαρ χονσιγο 

θυαλθυερ ανοταο ρεφερεντε ◊σ συασ οπ⌡εσ δε ρεσποστασ. 

10.10 Νο ηαϖερ〈, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, προρρογαο δο τεmπο πρεϖιστο παρα α απλιχαο δα προϖα εm 

ραζο δο αφασταmεντο δο χανδιδατο δα σαλα δε προϖα. 

10.10.1 Σε, πορ θυαλθυερ ραζο φορτυιτα, ο χονχυρσο σοφρερ ατρασο εm σευ ινχιο ου νεχεσσιταρ δε 

συσπενσο, σερ〈 χονχεδιδο πραζο αδιχιοναλ αοσ χανδιδατοσ δο λοχαλ αφεταδο, δε mοδο 

θυε τενηαm ο τεmπο τοταλ πρεϖιστο νεστε Εδιταλ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, εm γαραντια 

◊ ισονοmια δο χερταmε. 

10.10.2 Οσ χανδιδατοσ αφεταδοσ δεϖερο περmανεχερ νο λοχαλ δο χονχυρσο. Dυραντε ο περοδο 

εm θυε εστιϖερεm αγυαρδανδο, παρα φινσ δε ιντερπρεταο δασ ρεγρασ δεστε Εδιταλ, ο 

τεmπο παρα ρεαλιζαο δα προϖα σερ〈 συσπενσο. 

10.11 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α ρεαλιζαο δα προϖα. Ο νο χοmπαρεχιmεντο ιmπλιχαρ〈 α 

ελιmιναο αυτοm〈τιχα δο χανδιδατο. 

10.12 Νο σερ〈 περmιτιδα, δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ ου α 

υτιλιζαο δε m〈θυινασ χαλχυλαδορασ ε/ου σιmιλαρεσ, λιϖροσ, ανοτα⌡εσ, ργυασ δε χ〈λχυλο, 

ιmπρεσσοσ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ δε χονσυλτα, ινχλυσιϖε χ⌠διγοσ ε/ου λεγισλαο. 

10.13 Σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ο χανδιδατο θυε, δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, φορ συρπρεενδιδο 

πορτανδο απαρεληοσ ελετρνιχοσ, ταισ χοmο ιΠοδ, σmαρτπηονε, τελεφονε χελυλαρ, αγενδα ελετρνιχα, 

απαρεληο ΜΠ3 πλαψερ, νοτεβοοκ, ταβλετ, παλmτοπ, πεν δριϖε, ρεχεπτορ, γραϖαδορ, m〈θυινα δε 

χαλχυλαρ, m〈θυινα φοτογρ〈φιχα, χοντρολε δε αλαρmε δε χαρρο ετχ., βεm χοmο ρελ⌠γιο δε θυαλθυερ 

εσπχιε, ⌠χυλοσ εσχυροσ ου θυαισθυερ αχεσσ⌠ριοσ δε χηαπελαρια, ταισ χοmο χηαπυ, βον, γορρο ετχ. 

ε, αινδα, λ〈πισ, λαπισειρα (γραφιτε), χορρετορ λθυιδο ε/ου βορραχηα. Ο χανδιδατο θυε εστιϖερ πορτανδο 

αλγο δεφινιδο ου σιmιλαρ αο δισποστο νεστε συβιτεm δεϖερ〈 ινφορmαρ αο φισχαλ δα σαλα, θυε 

δετερmιναρ〈 ο σευ ρεχοληιmεντο εm εmβαλαγεm νο ρευτιλιζ〈ϖελ φορνεχιδα πελοσ φισχαισ, α θυαλ 

δεϖερ〈 περmανεχερ λαχραδα δυραντε τοδο ο περοδο δα προϖα, σοβ α γυαρδα δο χανδιδατο. 

10.13.1 Ο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Ριο Γρανδε δο Συλ ε α ΦΓς ρεχοmενδαm θυε ο 

χανδιδατο νο λεϖε νενηυm δοσ οβϕετοσ χιταδοσ νο συβιτεm αντεριορ νο δια δε ρεαλιζαο 

δα προϖα. 

10.13.2 Α ΦΓς νο φιχαρ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δε θυαισθυερ δοσ οβϕετοσ συπραχιταδοσ. 

10.13.3 Α ΦΓς νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ περδασ ου εξτραϖιοσ δε οβϕετοσ ου δε εθυιπαmεντοσ 

ελετρνιχοσ οχορριδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, νεm πορ δανοσ α ελεσ χαυσαδοσ. 

10.13.4 Παρα α σεγυρανα δε τοδοσ οσ ενϖολϖιδοσ νο χονχυρσο,  ρεχοmενδ〈ϖελ θυε οσ 

χανδιδατοσ νο πορτεm αρmα δε φογο νο δια δε ρεαλιζαο δα προϖα. Χασο, χοντυδο, σεϕα 

ϖεριφιχαδα εσσα σιτυαο, ο χανδιδατο σερ〈 ενχαmινηαδο ◊ Χοορδεναο δα υνιδαδε, 

ονδε δεϖερ〈 εντρεγαρ α αρmα παρα γυαρδα δεϖιδαmεντε ιδεντιφιχαδα, mεδιαντε τερmο 

δε αχαυτελαmεντο δε αρmα δε φογο, νο θυαλ πρεενχηερ〈 οσ δαδοσ ρελατιϖοσ αο 

αρmαmεντο.  

10.13.5 Θυανδο δο ινγρεσσο να σαλα δε απλιχαο δε προϖα, οσ χανδιδατοσ δεϖερο ρεχοληερ τοδοσ 

οσ εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ, θυε δεϖερο εσταρ δεσλιγαδοσ, ε/ου mατεριαισ νο 

περmιτιδοσ εm ενϖελοπε δε σεγυρανα νο ρευτιλιζ〈ϖελ, φορνεχιδο πελο φισχαλ δε 
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απλιχαο. Εσσε ενϖελοπε δεϖερ〈 περmανεχερ λαχραδο δυραντε τοδα α ρεαλιζαο δα προϖα 

ε σοmεντε ποδερ〈 σερ αβερτο απ⌠σ ο χανδιδατο δειξαρ ο λοχαλ δε προϖα. 

10.13.6 Βολσασ, mοχηιλασ ε ουτροσ περτενχεσ δοσ χανδιδατοσ δεϖερο ιγυαλmεντε περmανεχερ αο 

λαδο ου εmβαιξο δα χαρτειρα/χαδειρα δο χανδιδατο. Τοδοσ οσ mατεριαισ δε εστυδο 

δεϖερο σερ δεϖιδαmεντε γυαρδαδοσ αντεσ δο ινχιο δα προϖα, νο ποδενδο εσταρ εm 

ποσσε δοσ χανδιδατοσ θυανδο δο υσο δε σανιτ〈ριοσ δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, σοβ 

πενα δε ελιmιναο. 

10.13.7 Α υτιλιζαο δε απαρεληοσ ελετρνιχοσ  ϖεδαδα εm θυαλθυερ παρτε δο λοχαλ δε προϖα. 

Ασσιm, αινδα θυε ο χανδιδατο τενηα τερmιναδο συα προϖα ε εστεϕα σε ενχαmινηανδο παρα 

α σαδα δο λοχαλ, νο ποδερ〈 υτιλιζαρ θυαισθυερ απαρεληοσ ελετρνιχοσ, σενδο 

ρεχοmενδ〈ϖελ θυε α εmβαλαγεm νο ρευτιλιζ〈ϖελ φορνεχιδα παρα ο ρεχοληιmεντο δε ταισ 

απαρεληοσ σοmεντε σεϕα ροmπιδα απ⌠σ α σαδα δο χανδιδατο δο λοχαλ δε προϖα. 

10.13.8 ⊃ γαραντιδα α λιβερδαδε ρελιγιοσα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ. Τοδαϖια, εm ραζο δοσ 

προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ, πρεϖιαmεντε αο ινχιο δα προϖα, 

αθυελεσ θυε τραϕαρεm ϖεστιmεντασ θυε ρεστρινϕαm α ϖισυαλιζαο δασ ορεληασ ου δα παρτε 

συπεριορ δα χαβεα σερο σολιχιταδοσ α σε διριγιρεm α λοχαλ α σερ ινδιχαδο πελα 

Χοορδεναο δα ΦΓς, νο θυαλ, χοm α δεϖιδα ρεσερϖα, πασσαρο πορ προχεδιmεντο δε 

ϖιστορια πορ φισχαισ δε σεξο mασχυλινο ου φεmινινο, χονφορmε ο χασο, δε mοδο α ρεσπειταρ 

α ιντιmιδαδε δο χανδιδατο ε γαραντιρ α νεχεσσ〈ρια σεγυρανα να απλιχαο δα προϖα, 

σενδο ο φατο ρεγιστραδο εm ατα. 

10.13.9 Εξχεπχιοναλmεντε, πορ ραζ⌡εσ δε σεγυρανα, χασο σεϕα εστριταmεντε νεχεσσ〈ριο, νοϖο 

προχεδιmεντο δε ϖιστορια δεσχριτο νο συβιτεm αντεριορ ποδερ〈 σερ ρεαλιζαδο. 

10.14 Τερ〈 συα προϖα ανυλαδα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε, 

δυραντε α συα ρεαλιζαο: 

α) φορ συρπρεενδιδο δανδο ου ρεχεβενδο αυξλιο παρα α εξεχυο δα προϖα;  

β) υτιλιζαρ−σε δε λιϖροσ, m〈θυινα δε χαλχυλαρ ου εθυιπαmεντο σιmιλαρ, διχιον〈ριο, νοτασ ου 

ιmπρεσσοσ, ου θυε σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο χανδιδατο;  

χ) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο απαρεληοσ ελετρνιχοσ ε θυαισθυερ υτενσλιοσ δεσχριτοσ νο συβιτεm 

10.13; 

δ) φαλταρ χοm ο δεϖιδο ρεσπειτο παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δα προϖα, χοm 

ασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ε/ου χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ;  

ε) νο εντρεγαρ ο mατεριαλ δα προϖα αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο παρα α συα ρεαλιζαο;  

φ) αφασταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, σεm ο αχοmπανηαmεντο δε φισχαλ;  

γ) αυσενταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, πορτανδο ο χαρτο δε ρεσποστασ; 

η) δεσχυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ου νο χαρτο δε ρεσποστασ; 

ι) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο 

ινδεϖιδο; 

ϕ) υτιλιζαρ−σε ου τενταρ σε υτιλιζαρ δε mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια 

ου δε τερχειροσ, εm θυαλθυερ εταπα δο Χονχυρσο Πβλιχο;  

κ) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα;  

λ) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο ανοτα⌡εσ δε θυαισθυερ τιποσ;  

m) φορ συρπρεενδιδο πορτανδο θυαλθυερ τιπο δε αρmα ε/ου σε νεγαρ α εντρεγαρ α αρmα ◊ 

Χοορδεναο;  
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ν) νο περmιτιρ σερ συβmετιδο αο δετεχτορ δε mεταλ;  

ο) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ιmπρεσσο διγιταλ; 

π) φιζερ ανοτα⌡εσ δε συασ αλτερνατιϖασ δε ρεσποστασ εm θυαλθυερ mειο (χ⌠πια δε γαβαριτο). 

10.15 Χοm ϖιστασ ◊ γαραντια δα ισονοmια ε λισυρα δο χερταmε σελετιϖο εm τελα, νο δια δε ρεαλιζαο δα 

Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα, οσ χανδιδατοσ σερο συβmετιδοσ, δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, αο σιστεmα 

δε δετεχο δε mεταισ θυανδο δο ινγρεσσο ε δα σαδα δοσ σανιτ〈ριοσ, βεm χοmο αλεατοριαmεντε, 

α θυαλθυερ mοmεντο, δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα.  

10.15.1 Νο σερ〈 περmιτιδο ο υσο δοσ σανιτ〈ριοσ πορ χανδιδατοσ θυε τενηαm τερmιναδο α προϖα. 

Α εξχλυσιϖο χριτριο δα Χοορδεναο δο Λοχαλ, ποδερ〈 σερ περmιτιδο, χασο ηαϕα 

δισπονιβιλιδαδε, ο υσο δε ουτροσ σανιτ〈ριοσ δο λοχαλ θυε νο εστεϕαm σενδο υσαδοσ παρα 

ο ατενδιmεντο α χανδιδατοσ θυε αινδα εστεϕαm ρεαλιζανδο α προϖα. 

10.16 Νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο φυmαρ να σαλα δε προϖα, βεm χοmο νασ δεπενδνχιασ δο λοχαλ 

δε προϖα. 

10.17 Νο δια δε ρεαλιζαο δα προϖα, νο σερο φορνεχιδασ, πορ θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο 

δελασ ε/ου πελασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο σευ χοντεδο ε/ου αοσ 

χριτριοσ δε αϖαλιαο ε δε χλασσιφιχαο. 

10.18 Σε, α θυαλθυερ τεmπο, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφολ⌠γιχο ου πορ 

ινϖεστιγαο πολιχιαλ, τερ ο χανδιδατο σε υτιλιζαδο δε προχεσσο ιλχιτο, συα προϖα σερ〈 ανυλαδα ε ελε 

σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο χονχυρσο. 

10.19 Ο δεσχυmπριmεντο δε θυαισθυερ δασ ινστρυ⌡εσ συπραχιταδασ ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο δο χανδιδατο, 

ποδενδο χονστιτυιρ τεντατιϖα δε φραυδε. 

11. DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΝΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ 

11.1 Παρα ο χαργο δε Οφιχιαλ δε ϑυστια, Χλασσε Ο, α Νοτα Φιναλ σερ〈 α νοτα οβτιδα να Προϖα Εσχριτα 

Οβϕετιϖα. 

11.2 Α χλασσιφιχαο φιναλ σερ〈 οβτιδα, απ⌠σ οσ χριτριοσ δε δεσεmπατε, χοm βασε να λισταγεm δοσ 

χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο χονχυρσο.  

11.2.1 Ο χανδιδατο σερ〈 χλασσιφιχαδο εm λισταγεm γεραλ δε απροϖαδοσ παρα οσ φινσ θυε δισχριmινα 

ο συβιτεm 14.7 δεστε Εδιταλ. 

11.3 Αλm δε φιγυραρεm να λισταγεm γεραλ δο Ρεσυλταδο Φιναλ, οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ να χονδιο 

δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου νεγροσ σερο ρελαχιοναδοσ εm λισταγεm εσπεχφιχα. 

 

12. DΟΣ ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ 

12.1 Εm χασο δε εmπατε να νοτα φιναλ, σερο υτιλιζαδοσ, συχεσσιϖαmεντε, οσ σεγυιντεσ χριτριοσ δε 

δεσεmπατε:  

α) ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα) ανοσ χοmπλετοσ, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 27, παρ〈γραφο 

νιχο, δα Λει Φεδεραλ ν≡ 10.741/2003, δανδο−σε πρεφερνχια αο χανδιδατο δε ιδαδε mαισ 

ελεϖαδα. Dεσδε ϕ〈, φιχα εσταβελεχιδο θυε ο χανδιδατο δεϖερ〈 τερ χοmπλεταδο 60 (σεσσεντα) ανοσ 

ατ α δατα δε πυβλιχαο δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα Σορτειο Πβλιχο. Παρα α απλιχαο δεσσε 

χριτριο, δεϖερ〈 σερ οβσερϖαδο ταmβm ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 2≡, δα Λει 
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Χοmπλεmενταρ ν≡ 13.763/11; 

β) mαιορ νmερο δε ποντοσ νο m⌠δυλο δε δισχιπλινασ δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ/Τ⌠πιχοσ δε 

Λεγισλαο;  

χ) mαιορ νmερο δε ποντοσ νο m⌠δυλο δε Λνγυα Πορτυγυεσα; 

δ) παρτιχιπαο εφετιϖα χοmο ϕυραδο εm Τριβυναλ δο ϑρι, ασσιm χονσιδεραδο αθυελε θυε τενηα 

σιδο σορτεαδο παρα χοmπορ ο Χονσεληο δε Σεντενα, χονφορmε ο δισποστο νο αρτιγο 440 δο 

Χ⌠διγο Προχεσσυαλ Πεναλ, χοm ρεδαο δαδα πελα Λει ν≡ 11.689/2008, δε 09 δε ϕυνηο δε 2008. 

Α χοmπροϖαο δεϖερ〈 σερ φειτα mεδιαντε απρεσενταο δο Ατεσταδο δε Παρτιχιπαο εm ϑρι, 

οχορριδο απ⌠σ α ϖιγνχια δα ρεφεριδα Λει (09 δε αγοστο δε 2008). Ο δοχυmεντο παρα 

χοmπροϖαο δεστα αλνεα δεϖερ〈 σερ ρεmετιδο πορ χορρειο ελετρνιχο 

(χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ), εm ατ 5 (χινχο) διασ τεισ απ⌠σ α πυβλιχαο δο Εδιταλ δε 

Ρεσυλταδο Dεφινιτιϖο δα Προϖα Οβϕετιϖα, παρα εϖεντυαλ υσο νο χασο δε δεσεmπατε; ε 

δ.1)  Α νο απρεσενταο δε χοmπροϖαο δε παρτιχιπαο εφετιϖα χοmο ϕυραδο εm Τριβυναλ δο 

ϑρι ιmπλιχαρ〈 α νο απλιχαο δεσσε χριτριο δε δεσεmπατε. 

ε) Σορτειο Πβλιχο, σε φορ ο χασο. 

12.2 Παρα εφειτο δε χλασσιφιχαο α θυε σε ρεφερε ο συβιτεm 12.1, αλνεα α, σερ〈 χονσιδεραδα α σιτυαο 

ινφορmαδα πελοσ χανδιδατοσ νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, α σερ χονφιρmαδα θυανδο δα 

απρεσενταο δε δοχυmενταο παρα α ποσσε. 

12.3 Απλιχαδοσ οσ χριτριοσ δε δεσεmπατε ε ηαϖενδο νεχεσσιδαδε δε ρεαλιζαο δε Σορτειο Πβλιχο, 

λτιmο χριτριο, σερ〈 πυβλιχαδο ο Εδιταλ δε Χλασσιφιχαο Πρελιmιναρ, χοντενδο α χλασσιφιχαο ε α 

ινδιχαο δε εmπατεσ. Ρεαλιζαδο ο σορτειο, σερ〈 πυβλιχαδο ο Εδιταλ δε Χλασσιφιχαο Φιναλ δο 

Χονχυρσο, χοντενδο απενασ οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ. 

12.4 Σε οχορρερ Σορτειο Πβλιχο χοmο χριτριο δε δεσεmπατε, α δατα ε ο λοχαλ δε ρεαλιζαο σερο 

διϖυλγαδοσ πορ εδιταλ, α σερ πυβλιχαδο νο DϑΕ ε να ιmπρενσα λοχαλ, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 5 

(χινχο) διασ τεισ. 

13. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

13.1 Οσ χανδιδατοσ ποδερο ινγρεσσαρ χοm ρεχυρσοσ, διριγιδοσ ◊ Χοmισσο δο Χονχυρσο, θυε οσ ϕυλγαρ〈 

εm χαρ〈τερ δεφινιτιϖο, χοντρα: 

α) ινδεφεριmεντο δα ινσχριο; 

β) ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο; 

χ) δεχισο δε εξχλυσο δε χανδιδατο, ρεσσαλϖαδο ο πρεϖιστο να αλνεα α δο συβιτεm 13.2; 

δ) ινδεφεριmεντο δο πεδιδο παρα χονχορρερ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια; 

ε) δεχισο θυε αχοληερ ο λαυδο δο DΜϑ, δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο, χονχλυινδο πελα 
ινεξιστνχια δα δεφιχινχια αλεγαδα πελοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να χονδιο δε πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια; 

φ) ινδεφεριmεντο δο πεδιδο παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ; 

γ) δεχισο θυε αχοληερ ο παρεχερ δα Χοmισσο δε Αϖαλιαο παρα Αφεριο δα ςεραχιδαδε δα 
Αυτοδεχλαραο δε Πεσσοα Νεγρα, χονχλυινδο πελο νο ενθυαδραmεντο δο χανδιδατο να 
χονδιο δε πεσσοα νεγρα; 

η) ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε χονδιο εσπεχιαλ παρα ρεαλιζαο δα προϖα; 

ι) γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα; 

ϕ) ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα; ε 

mailto:concursotjrs2019@fgv.br
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κ) Χλασσιφιχαο Φιναλ δο Χονχυρσο. 

13.1.1 Ο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ ε ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα σερο 

διϖυλγαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

13.1.2 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ιντερπορ ρεχυρσο χοντρα οσ ιτενσ mενχιοναδοσ νο συβιτεm 13.1 

δισπορ〈 δε 5 (χινχο) τεισ παρα φαζ−λο, α σερεm χονταδοσ δο πριmειρο δια τιλ 

συβσεθυεντε αο δα πυβλιχαο δο ρεσπεχτιϖο εδιταλ. 

13.2 Οσ χανδιδατοσ ποδερο ιντερπορ ρεχυρσοσ αο Χονσεληο δε Ρεχυρσοσ Αδmινιστρατιϖοσ (ΧΟΡΑD), θυε 

σερο ϕυλγαδοσ εm χαρ〈τερ δεφινιτιϖο, χοντρα ασ δεχισ⌡εσ προφεριδασ πελα Χοmισσο δο Χονχυρσο 

ρελατιϖοσ ◊: 

α) εξχλυσο δε χανδιδατο, νο χασο δε ιmπεδιτιϖο λεγαλ ου mοραλ ρελατιϖο α θυαλθυερ χανδιδατο, 

χονφορmε πρεϖιστο νο αρτ. 12 δα Ρεσολυο ν≡ 431/2003−ΧΜ, δε 24 δε φεϖερειρο δε 2003; ε 

β) δεχισο δε ανυλαο δε θυεστο δα Προϖα Οβϕετιϖα ου δε αλτεραο δο γαβαριτο οριγιναλ. 

13.3 Παρα ρεχορρερ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 υσαρ φορmυλ〈ριοσ πρ⌠πριοσ, ενχοντραδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο 

ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019, ρεσπειτανδο ασ ρεσπεχτιϖασ ινστρυ⌡εσ. 

13.3.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο εm σευ πλειτο. Ρεχυρσο 

ινχονσιστεντε ου ιντεmπεστιϖο σερ〈 λιmιναρmεντε ινδεφεριδο. 

13.3.2 Ο φορmυλ〈ριο πρεενχηιδο δε φορmα ινχορρετα, χοm χαmποσ εm βρανχο ου φαλτανδο 

ινφορmα⌡εσ σερ〈 αυτοmατιχαmεντε δεσχονσιδεραδο. 

13.3.3 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο γαβαριτο πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα, α 

Χοmισσο δο Χονχυρσο ποδερ〈 mαντερ ο γαβαριτο, αλτερ〈−λο ου ανυλαρ α θυεστο. 

13.3.4 Σε, δο εξαmε δε ρεχυρσο, ρεσυλταρ α ανυλαο δε θυεστο ιντεγραντε δα Προϖα Εσχριτα 

Οβϕετιϖα, α ποντυαο χορρεσπονδεντε α ελα σερ〈 ατριβυδα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ. 

13.3.5 Σε ηουϖερ αλτεραο, πορ φορα δοσ ρεχυρσοσ, δο γαβαριτο οφιχιαλ πρελιmιναρ δε θυεστο 

ιντεγραντε δε Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα, εσσα αλτεραο ϖαλερ〈 παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ, 

ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 

13.3.6 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα Οβϕετιϖα, α 

Χοmισσο δο Χονχυρσο ποδερ〈 mαντερ ου αλτεραρ ο ρεσυλταδο διϖυλγαδο. 

13.3.7 Τοδοσ οσ ρεχυρσοσ σερο αναλισαδοσ, ε ασ ρεσποστασ σερο διϖυλγαδασ νο ενδερεο 

ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

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

δο πραζο. 

13.4 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεϖισο δε ρεχυρσο ου ρεχυρσο δε γαβαριτο οφιχιαλ 

δεφινιτιϖο, βεm χοmο χοντρα ο ρεσυλταδο φιναλ δα προϖα. 

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

14. DΟ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΟ ΧΑΡΓΟ 

14.1 Νο δεχορρερ δοσ προχεδιmεντοσ δε ποσσε, οσ απροϖαδοσ δεϖερο απρεσενταρ α δοχυmενταο 

χοmπροβατ⌠ρια δε ατενδιmεντο ιντεγραλ ◊σ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νο συβιτεm 3.5 δο πρεσεντε 

Εδιταλ. Χασο χοντρ〈ριο, σερο αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδοσ δο Χονχυρσο. 

14.2 Α ποσσε εσταρ〈 χονδιχιοναδα ◊ εντρεγα δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 

α) υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε; 

http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
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β) χδυλα δε ιδεντιδαδε θυε χοmπροϖε ο ατενδιmεντο ◊σ αλνεασ α ε β δο συβιτεm 3.5; 

χ) λαυδο mδιχο θυε χοmπροϖε απτιδο παρα α φυνο πβλιχα, εξπεδιδο πελο DΜϑ; 

δ) Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα (παρα χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο); 

ε) Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα (ΧΠΦ); 

φ)  Χαρτο δε Ινσχριο ου εξτρατο δε παρτιχιπαντε δο ΠΙΣ/ΠΑΣΕΠ (σε χαδαστραδο); 

γ) χοmπροϖαντε δα εσχολαριδαδε ε δα ηαβιλιταο προφισσιοναλ εξιγιδα παρα ο χαργο; 

η) Αλϖαρ〈 δε Φοληα Χορριδα δο 1≡ γραυ, εmιτιδα πελο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Ριο Γρανδε 

δο Συλ (δισπονϖελ νο σιτε 

ηττπ://ωωω.τϕρσ.ϕυσ.βρ/σιτε/σερϖιχοσ/αλϖαρα_δε_φοληα_χορριδα_χερτ2γ/); χασο τενηα ρεσιδιδο 

εm ουτρο εσταδο νοσ λτιmοσ 5 (χινχο) ανοσ, σερ〈 νεχεσσ〈ρια α απρεσενταο δε χερτιδο(⌡εσ) 

δα(σ) χοmαρχα(σ) δε ρεσιδνχια. 

Χερτιδ⌡εσ δε ουτροσ εσταδοσ: νο χασο δε νο ηαϖερ χερτιδ⌡εσ χοm ο mεσmο νοmε, ο 

ινγρεσσαντε δεϖερ〈 προϖιδενχιαρ δοχυmεντο εθυιϖαλεντε, χονστανδο ινεξιστιρ χονδεναο 

χριmιναλ χοm τρνσιτο εm ϕυλγαδο ου πενα ατιϖα;  

ι)  Χερτιδο Χριmιναλ δε 2≡ γραυ, εmιτιδα πελο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Ριο Γρανδε δο 

Συλ, (δισπονϖελ νο σιτε 

ηττπ://ωωω.τϕρσ.ϕυσ.βρ/σιτε/σερϖιχοσ/αλϖαρα_δε_φοληα_χορριδα_χερτ2γ/) ε, χασο τενηα 

ρεσιδιδο εm ουτρο Εσταδο νοσ λτιmοσ 5 (χινχο) ανοσ, σερ〈 νεχεσσ〈ρια α απρεσενταο δε 

χερτιδο δα(σ) χοmαρχα(σ) δε ρεσιδνχια. 

Χερτιδ⌡εσ δε ουτροσ εσταδοσ: νο χασο δε νο ηαϖερ χερτιδ⌡εσ χοm ο mεσmο νοmε, ο 

ινγρεσσαντε δεϖερ〈 ρεθυερερ χερτιδ⌡εσ εθυιϖαλεντεσ, ου σεϕα, θυε χοντενηαm ασ mεσmασ 

ινφορmα⌡εσ δαθυελασ φορνεχιδασ πελο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο δο Εσταδο δο Ριο Γρανδε δο Συλ.  

ϕ) Χερτιδο δε Θυιταο Ελειτοραλ (δισπονϖελ νο σιτε ηττπ://ωωω.τσε.γοϖ.βρ); 

κ) Χοmπροϖαντε δε Σιτυαο Χαδαστραλ νο ΧΠΦ: δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο 

ηττπσ://ωωω.ρεχειτα.φαζενδα.γοϖ.βρ/Απλιχαχοεσ/ΣΣΛ/ΑΤΧΤΑ/ΧΠΦ/ΧονσυλταΣιτυαχαο/Χονσυλ

ταΠυβλιχα.ασπ. 

λ) Dεχλαρα⌡εσ δο πρ⌠πριο χανδιδατο: δεχλαραο νεγατιϖα δε αντεχεδεντεσ χριmιναισ; δεχλαραο 

δε εξερχχιο δε χαργο/φυνο πβλιχα; δεχλαραο παρα φινσ πρεϖιδενχι〈ριοσ; δεχλαραο δε 

αχυmυλαο δε χαργοσ πβλιχοσ; δεχλαραο παρα φινσ δε τετο ρεmυνερατ⌠ριο χονστιτυχιοναλ; 

δεχλαραο δο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ πριϖαδασ; δεχλαραο δε χινχια ε αδεσο αο Πλανο ΡΣ に 

Φυτυρο/Ρεθυεριmεντο δε χανχελαmεντο δε ινσχριο (παρα χαργοσ χοm ρεmυνεραο συπεριορ 

αο τετο δο ΡΓΠΣ).  

14.3 Οσ δοχυmεντοσ αχιmα ρεφεριδοσ ποδερο σερ απρεσενταδοσ εm χ⌠πια σιmπλεσ, δεσδε θυε 

αχοmπανηαδοσ δο οριγιναλ (παρα χονφερνχια), ου εm χ⌠πια αυτεντιχαδα, ε δεϖερο σερ εντρεγυεσ 

νο mοmεντο δα ποσσε, νο Dεπαρταmεντο δε Αδmινιστραο δε Πεσσοαλ δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο 

Εσταδο. 

14.4 Α χονϖοχαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα τραταρ δε συασ ρεσπεχτιϖασ νοmεα⌡εσ σερ〈 ρεαλιζαδα 

εξχλυσιϖαmεντε πορ ε−mαιλ. Ο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο νο σε ρεσπονσαβιλιζα πορ εϖεντυαισ 

πρεϕυζοσ αο χανδιδατο, δεχορρεντεσ δε ενδερεο ελετρνιχο ερραδο ου νο ατυαλιζαδο. 

14.5 Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ ◊ χονϖοχαο νο πραζο νελα εστιπυλαδο πασσαρ〈 α οχυπαρ α λτιmα 

ποσιο να Λιστα δε Χλασσιφιχαο Φιναλ δο Χονχυρσο.  

http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida_cert2g/
http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida_cert2g/
http://www.tse.gov.br/
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
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14.6 Ο χανδιδατο θυε ρεχυσαρ α ϖαγα οφερεχιδα ποδερ〈 οπταρ πορ ασσυmιρ α λτιmα ποσιο να Λιστα δε 

Χλασσιφιχαο Φιναλ δο Χονχυρσο ου πορ δεσιστιρ δο Χονχυρσο. 

14.7 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερο νοmεαδοσ δε αχορδο χοm ασ νεχεσσιδαδεσ δα Αδmινιστραο, 

οβεδεχιδα ριγοροσαmεντε α ορδεm δε χλασσιφιχαο χονσταντε δα Λιστα δε Χλασσιφιχαο Φιναλ δο 

Χονχυρσο. 

14.8 Α νοmεαο  πυβλιχαδα νο DϑΕ. Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελο χοντρολε δα πυβλιχαο δο 

ρεσπεχτιϖο ατο ε δοσ πραζοσ δελε δεχορρεντεσ.  

14.9 Dυραντε α ρεαλιζαο δο Χονχυρσο, οσ χανδιδατοσ δεϖεm mαντερ ατυαλιζαδο ο χαδαστρο ϕυντο ◊ 

ΦΓς. Απ⌠σ α ηοmολογαο δο Χονχυρσο, οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ οβριγαm−σε α mαντερ 

ατυαλιζαδοσ σευ ε−mαιλ, τελεφονε ε ενδερεο, ϕυντο αο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο, παρα φινσ δε 

χοmυνιχαο πεσσοαλ δοσ ατοσ δεχορρεντεσ δο πρεσεντε Χονχυρσο, πορ mειο δο σεγυιντε ενδερεο 

ελετρνιχο: διγεπ−χαδαστρο≅τϕρσ.ϕυσ.βρ. 

14.10 Ο Χονχυρσο τερ〈 ϖαλιδαδε δε 2 (δοισ) ανοσ, χονταδοσ α παρτιρ δα δατα δε ηοmολογαο δο ρεσυλταδο 

φιναλ, προρρογ〈ϖεισ πορ ιγυαλ περοδο, α χριτριο δα Αδmινιστραο. 

 

15. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

15.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α αχειταο δασ νορmασ χοντιδασ νεστε Εδιταλ ε εm ουτροσ θυε 

ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ. 

15.2 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ α πυβλιχαο δε τοδοσ οσ ατοσ, εδιταισ ε 

χοmυνιχαδοσ οφιχιαισ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο Πβλιχο, διϖυλγαδοσ ιντεγραλmεντε νο ενδερεο 

ελετρνιχο ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019. 

15.3 Ο χανδιδατο ποδερ〈 οβτερ ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο πορ mειο δο τελεφονε 

0800−2834628 ου δο χορρειο ελετρνιχο χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ. 

15.4 Θυαισθυερ χορρεσπονδνχιασ ου χοmυνιχα⌡εσ ρεφεριδασ νεστε Εδιταλ δεϖερο σερ ενϖιαδασ εm 

mειο ελετρνιχο παρα χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ. 

15.5 Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ ινφορmα⌡εσ ου ρελαταρ ◊ ΦΓς φατοσ οχορριδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δο 

χονχυρσο δεϖερ〈 φαζ−λο υσανδο οσ mειοσ δισποστοσ νο συβιτεm 15.3. 

15.6 Ο χανδιδατο, ενθυαντο εστιϖερ παρτιχιπανδο δο χονχυρσο, ατ α δατα δε διϖυλγαο δο ρεσυλταδο 

φιναλ, δεϖερ〈 mαντερ ατυαλιζαδο, χοm α ΦΓς, ο σευ ενδερεο, ινχλυσιϖε ελετρνιχο, πορ mειο δε 

ρεθυεριmεντο α σερ ενϖιαδο παρα ο χορρειο ελετρνιχο χονχυρσοτϕρσ2019≅φγϖ.βρ. 

15.7 Ασ δεσπεσασ δεχορρεντεσ δα παρτιχιπαο νο Χονχυρσο Πβλιχο, ινχλυσιϖε ρελατιϖασ α δεσλοχαmεντο, 

ηοσπεδαγεm ε αλιmενταο, χορρεm πορ χοντα δοσ χανδιδατοσ. 

15.8 Α ΦΓς ποδερ〈 ενϖιαρ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, χοmυνιχαο πεσσοαλ διριγιδα αο χανδιδατο, πορ ε−mαιλ 

ου πελοσ Χορρειοσ, σενδο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α mανυτενο ου α 

ατυαλιζαο δε σευ χορρειο ελετρνιχο ε α ινφορmαο δε σευ ενδερεο χοmπλετο ε χορρετο να 

σολιχιταο δε ινσχριο. 
15.9 Θυαλθυερ ιmπεδιτιϖο λεγαλ ου mοραλ ρελατιϖο α χανδιδατο ινσχριτο, χονφορmε τρατα ο παρ〈γραφο νιχο 

δο αρτιγο 12 δα Ρεσολυο ν≡ 431/2003−ΧΜ, δεϖερ〈 σερ απρεσενταδο, πορ εσχριτο, νο πραζο δε 15 

(θυινζε) διασ δα πυβλιχαο δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο ◊ Προϖα Οβϕετιϖα ε σερ εντρεγυε ◊ ΦΓς, νο 

ενδερεο Ρυα ϑορναλιστα Ορλανδο Dαντασ, 36 に Βοταφογο に Ριο δε ϑανειρο/Ρϑ に ΧΕΠ: 22231−010, ου 

http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
mailto:concursotjrs2019@fgv.br
mailto:concursotjrs2019@fgv.br
mailto:concursotjrs2019@fgv.br
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ρεmετιδο πορ ΣΕDΕΞ, χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), α εσσε mεσmο ενδερεο εσπεχιφιχαδο. 

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

Εδιταλ δε Ρετιφιχαο. 

15.11 Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ πελο Χονσεληο δα Μαγιστρατυρα, οβσερϖαδα α λεγισλαο 

περτινεντε. 

 

ΣΕΡςΙ∩Ο DΕ ΣΕΛΕ∩℘Ο DΟ DΕΠΑΡΤΑΜΕΝΤΟ DΕ DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΠΕΣΣΟΑΣ, DΙΡΕ∩℘Ο DΕ ΓΕΣΤ℘Ο DΕ 
ΠΕΣΣΟΑΣ, ΕΜ ΠΟΡΤΟ ΑΛΕΓΡΕ, ΑΟΣ ΘΥΑΤΡΟ DΙΑΣ DΟ Μ⊇Σ DΕ ΟΥΤΥΒΡΟ DΟ ΑΝΟ DΕ DΟΙΣ ΜΙΛ Ε DΕΖΕΝΟςΕ 
(04/10/2019). 

 
ΣΙΜΟΝΕ ΧΥΡΤΗ ΦΑΡΙΑΣ 
DΙΡΕΤΟΡΑ ΣΥΒΣΤΙΤΥΤΑ 
 
 
ςΙΣΤΟ: 
DΡ. DΑΝΙΕΛ ΗΕΝΡΙΘΥΕ DΥΜΜΕΡ 
ΠΡΕΣΙDΕΝΤΕ DΑ ΧΟΜΙΣΣ℘Ο に ϑΥΙΖ−ΑΣΣΕΣΣΟΡ 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α, ΧΛΑΣΣΕ Ο 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 
1. Λειτυρα, αν〈λισε ε ιντερπρεταο δε τεξτο. 

1.1 ςαριεδαδεσ δε λινγυαγεm, τιποσ ε γνεροσ τεξτυαισ, αδεθυαο δε λινγυαγεm. 
1.2 Ελεmεντοσ δε σεντιδο δο τεξτο: χοερνχια ε προγρεσσο σεmντιχα δο τεξτο; ρελα⌡εσ χοντεξτυαισ 

εντρε σεγmεντοσ δε υm τεξτο; ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ, ινφερνχιασ ϖ〈λιδασ, πρεσσυποστοσ ε ιmπλχιτοσ 
να λειτυρα δο τεξτο. 

1.3 Ελεmεντοσ δε εστρυτυραο δο τεξτο: ρεχυρσοσ δε χοεσο; φυνο ρεφερενχιαλ δε προνοmεσ; υσο δε 
νεξοσ παρα εσταβελεχερ ρελα⌡εσ εντρε σεγmεντοσ δο τεξτο; σεγmενταο δο τεξτο εm παρ〈γραφοσ ε 
συα οργανιζαο τεm〈τιχα. 

1.4 Ιντερπρεταο δο τεξτο: ιδεντιφιχαο δο σεντιδο γλοβαλ δε υm τεξτο; ιδεντιφιχαο δε σευσ πρινχιπαισ 
τ⌠πιχοσ ε δε συασ ρελα⌡εσ (εστρυτυρα αργυmεντατιϖα); σντεσε δο τεξτο; αδαπταο ε ρεεστρυτυραο 
δο τεξτο παρα νοϖοσ φινσ ρετ⌠ριχοσ. 

2. Ορτογραφια. 
2.1 Σιστεmα οφιχιαλ (εmπρεγο δε λετρασ, αχεντυαο, ηφεν, διϖισο σιλ〈βιχα).  
2.2 Ρελα⌡εσ εντρε σονσ ε λετρασ, προννχια ε γραφια. 

3. Μορφολογια. 
3.1 Εστρυτυρα ε φορmαο δε παλαϖρασ. 
3.2 Χλασσεσ δε παλαϖρασ. 
3.3 Φλεξο νοmιναλ δα λνγυα πορτυγυεσα: παδρ⌡εσ ρεγυλαρεσ ε φορmασ ιρρεγυλαρεσ. 
3.4 Φλεξο ϖερβαλ δα λνγυα πορτυγυεσα: παδρ⌡εσ ρεγυλαρεσ ε φορmασ ιρρεγυλαρεσ. 

4. Μορφοσσινταξε ε σινταξε. 
4.1 Α οραο ε σευσ τερmοσ. 

4.1.1 Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 
4.1.2 Σινταξε δε χολοχαο δασ παλαϖρασ. 
4.1.3 Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ δα λνγυα πορτυγυεσα. 
4.1.4 Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ δα λνγυα πορτυγυεσα. 

4.2 Ο περοδο ε συα χονστρυο. 
4.2.1 Περοδο σιmπλεσ ε περοδο χοmποστο. 
4.2.2 Χοορδεναο: προχεσσοσ, φορmασ ε σεντιδοσ. 
4.2.3 Συβορδιναο: προχεσσοσ, φορmασ ε σεντιδοσ. 

4.3 Εθυιϖαλνχια εντρε εστρυτυρασ; τρανσφορmαο δε εστρυτυρασ. 
4.4 Dισχυρσο διρετο, ινδιρετο ε ινδιρετο λιϖρε. 
4.5 Υσο δα χρασε. 

5. Ποντυαο: σιναισ, σευσ εmπρεγοσ ε σευσ εφειτοσ δε σεντιδο. 
6. Σεmντιχα. 

6.1 Σιγνιφιχαο δε παλαϖρασ ε εξπρεσσ⌡εσ. Ρελα⌡εσ σεmντιχασ εντρε παλαϖρασ ε εξπρεσσ⌡εσ (σινονmια, 
αντονmια, ηιπονmια, ηοmονmια, πολισσεmια). 

6.2 Χονοταο ε δενοταο; σεντιδο φιγυραδο, σεντιδο λιτεραλ.  
6.3 Ρελα⌡εσ σεmντιχασ, λ⌠γιχασ ε ενυνχιατιϖασ εντρε φρασεσ. 
6.4 ςαλορεσ σεmντιχοσ δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 
6.5 ςαλορεσ δοσ τεmποσ, mοδοσ ε ϖοζεσ ϖερβαισ. 
6.6 Εφειτοσ δε σεντιδο δα ορδεm δε εξπρεσσ⌡εσ να οραο ε νο περοδο. 

 
Οβσερϖαο: οσ ιτενσ δεστε προγραmα σερο χονσιδεραδοσ σοβ ο ποντο δε ϖιστα τεξτυαλ, ου σεϕα, δεϖερο σερ 
εστυδαδοσ σοβ ο φοχο δε συα παρτιχιπαο να εστρυτυραο σιγνιφιχατιϖα δοσ τεξτοσ. 
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ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ/ΤΠΙΧΟΣ DΕ ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο 

DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ 

− Χονστιτυιο Φεδεραλ 
Dοσ διρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ: αρτ. 5≡. 
Dοσ διρειτοσ σοχιαισ: αρτσ. 6≡ α 11. 
Dα αδmινιστραο πβλιχα: αρτσ. 37 α 41. 
Dο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο: αρτσ. 92 α 126. 
Dασ φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϑυστια: αρτσ. 127 α 135.  

− Χονστιτυιο Εσταδυαλ 

Dοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ χιϖισ: αρτσ. 29 α 45. 
Dο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο: αρτσ. 91 α 103. 
Dασ φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϑυστια: αρτσ. 107 α 123. 
 
DΙΡΕΙΤΟ ΧΙςΙΛ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΧΙςΙΛ 
 
− Χ⌠διγο Χιϖιλ Βρασιλειρο 
Dασ πεσσοασ νατυραισ: αρτσ. 1≡ α 5≡. 
Dασ πεσσοασ ϕυρδιχασ: αρτσ. 40 α 45. 
Dο δοmιχλιο: αρτσ. 70 α 78.  
Dοσ βενσ: αρτσ. 79 α 103. 
Dο mανδατο: αρτσ. 653 α 692. 
Dα τυτελα, δα χυρατελα ε δα τοmαδα δε δεχισο αποιαδα: αρτσ. 1.728 ε 1.783−Α. 
 
− Χ⌠διγο δε Προχεσσο Χιϖιλ 
Dασ παρτεσ ε δοσ προχυραδορεσ: αρτσ. 70 α 112. 
Dοσ αυξιλιαρεσ δα ϕυστια (αρτσ. 149 α 155): αρτ. 149. 
 − Dο εσχριϖο, δο χηεφε δε σεχρεταρια ε δο οφιχιαλ δε ϕυστια: αρτσ. 150 α 155. 
Dοσ ατοσ εm γεραλ: αρτσ. 188 α 192.  
Dα πρ〈τιχα ελετρνιχα δε ατοσ προχεσσυαισ: 193 α 199. 
Dο τεmπο ε δο λυγαρ δοσ ατοσ προχεσσυαισ: αρτσ. 212 α 217. 
Dοσ πραζοσ: αρτσ. 218 α 235. 
Dα χοmυνιχαο δοσ ατοσ προχεσσυαισ: αρτσ. 236 α 275. 
Dασ νυλιδαδεσ: αρτσ. 276 α 283. 
Dα τυτελα προϖισ⌠ρια: αρτσ. 294 α 311. 
Dα φορmαο, δα συσπενσο ε δα εξτινο δο προχεσσο: αρτσ. 312 α 317. 
Dα λιθυιδαο δε σεντενα: αρτσ. 509 α 512. 
Dο προχεσσο δε εξεχυο (αρτσ. 781, 782, 806 α 875): 
 − Dα χοmπετνχια: αρτσ. 781 ε 782. 
 − Dα εξεχυο παρα α εντρεγα δε χοισα: αρτσ. 806 α 813. 
 − Dα εξεχυο δασ οβριγα⌡εσ δε φαζερ ου δε νο φαζερ: αρτσ. 814 α 823. 
 − Dα εξεχυο πορ θυαντια χερτα: αρτσ. 824 α 875. 
Dα ορδεm δοσ προχεσσοσ ε δοσ προχεσσοσ δε χοmπετνχια οριγιν〈ρια δοσ Τριβυναισ: αρτσ. 926 α 993. 
Dοσ ρεχυρσοσ (αρτσ. 994 α 1026): 
 − Dισποσι⌡εσ γεραισ: αρτσ. 994 α 1008. 
 − Dα απελαο: αρτσ. 1009 α 1014. 
 − Dο αγραϖο δε ινστρυmεντο: αρτσ. 1015 α 1020. 
 − Dο αγραϖο ιντερνο: αρτ. 1021. 
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 − Dοσ εmβαργοσ δε δεχλαραο: αρτσ. 1022 α 1026. 
 
DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΠΕΝΑΛ 
 
− Χ⌠διγο Πεναλ 
Dοσ χριmεσ πρατιχαδοσ πορ φυνχιον〈ριο πβλιχο χοντρα α αδmινιστραο: αρτσ. 61, ΙΙ, γ; 312 α 314, 316, 317, 319 
α 325; ε 327.  
  
− Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ   
Dασ τεστεmυνηασ: αρτ. 218. 
Dασ χιτα⌡εσ: αρτσ. 351 α 369. 
Dασ ιντιmα⌡εσ: αρτσ. 370 α 372.  
Dα σεντενα: αρτ. 392.  
Dα ρευνιο ε δασ σεσσ⌡εσ δο Τριβυναλ δο ϑρι: αρτ. 461.  
Dο ρεχυρσο εm σεντιδο εστριτο: αρτσ. 591 ε 592. 
Dα απελαο: αρτ. 600, ♣ 4≡. 
Dο προχεσσο ε δο ϕυλγαmεντο δοσ ρεχυρσοσ εm σεντιδο εστριτο ε δασ απελα⌡εσ νοσ Τριβυναισ δε Απελαο: 
αρτσ. 609 α 618. 
Dοσ εmβαργοσ: αρτσ. 619 ε 620. 
Dα ρεϖισο: αρτσ. 621 α 631.   
Dα εξεχυο δασ mεδιδασ δε σεγυρανα: αρτ. 763. 
Dισποσι⌡εσ γεραισ: αρτσ. 791 α 798. 
 
ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ  
 
− Λει 8.038/90: αρτσ. 4≡ ε 7≡. 
 
− Λει ν≡ 8.069/90 (Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε): αρτσ. 2≡, 98 α 109, 131 ε 132, 141 α 144, 152, 190 ε 
198 α 199−Ε.  
 
− Λει ν≡ 8.245/91 (Λει δο Ινθυιλινατο): αρτσ. 58 ε 63 α 65.  
 
− Λει 9.099/95: αρτσ 18, 19 ε 66 α 68. 
 
− Λει ν≡ 13.146/15 に Λει Βρασιλειρα δε Ινχλυσο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια に Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια 
に αρτσ. 1≡ α 91.  
 
− Λει ν≡ 13.320/09 に̀CﾗﾐゲﾗﾉｷS;̀;̀LWｪｷゲﾉ;N?ﾗ̀ヴWﾉ;デｷ┗;̀<̀PWゲゲﾗ;̀Iﾗﾏ̀DWaｷIｷZﾐIｷ;̀ﾐﾗ̀Eゲデ;Sﾗ̀Sﾗ̀Rｷﾗ̀Gヴ;ﾐSẀSﾗ̀“┌ﾉく 
 
ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 
 
− Εστατυτο δοσ Σερϖιδορεσ δα ϑυστια (Λει ν≡ 5.256/66 ε αλτερα⌡εσ) 
Dοσ δεϖερεσ, δασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ ε λιmιτα⌡εσ: αρτσ. 743 α 751. 
Dο διρειτο δε πετιο: αρτσ. 793 ε 794. 
 
− Εστατυτο ε Ρεγιmε ϑυρδιχο ∨νιχο δοσ Σερϖιδορεσ Χιϖισ δο Εσταδο δο Ριο Γρανδε δο Συλ (Λει Χοmπλεmενταρ 
ν≡ 10.098/94 ε αλτερα⌡εσ) 
Dασ ϖανταγενσ, χονχεσσ⌡εσ ε λιχενασ: αρτσ. 85 α 157. 
Dο διρειτο δε πετιο: αρτσ. 167 α 176. 
Dοσ δεϖερεσ ε δασ προιβι⌡εσ: αρτσ. 177 ε 178.  
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− Χ⌠διγο δε Οργανιζαο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο 
Dﾗ̀a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ̀Sﾗゲ̀ﾙヴｪ?ﾗゲ̀ﾃ┌SｷIｷ=ヴｷﾗゲ̀SẀヮヴｷﾏWｷヴ;̀ｷﾐゲデ>ﾐIｷ;く 
Νο⌡εσ γεραισ δε οργανιζαο ϕυδιχι〈ρια: αρτσ. 170, 173 ε 177.  
  
− Χονσολιδαο Νορmατιϖα ϑυδιχιαλ 
Dο εστ〈γιο προβατ⌠ριο: αρτσ. 103, χαπυτ, ♣ 1≡ ε ♣ 2≡. 
Dοσ ιmπεδιmεντοσ ε ινχοmπατιβιλιδαδεσ: αρτσ. 115 ε 116. 
Dοσ οφιχιαισ δε ϕυστια: αρτσ. 244, ♣ 1≡ ε ♣ 2≡, αρτ. 245. 
Dε ουτρασ διλιγνχιασ χϖεισ: αρτσ. 667 α 669.  
Dασ χιτα⌡εσ χριmιναισ: 708 α 713. 
Dασ ιντιmα⌡εσ χριmιναισ: 714 ε 715. 
Dα χοmυνιχαο ϖια ποσταλ δοσ ατοσ προχεσσυαισ: 716 ε 718. 
 
− Ρεγιmεντο Ιντερνο δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Ριο Γρανδε δο Συλ  
Dασ Dισποσι⌡εσ Ινιχιαισ: αρτσ. 1≡ ε 2≡.  
Dο Τριβυναλ δε ϑυστια ε σευ Φυνχιοναmεντο: αρτσ. 3≡ ε 4≡.  
Dα Χοmποσιο ε Χοmπετνχια (αρτσ. 5≡ α 55): 

 − Dο Τριβυναλ Πλενο: αρτσ. 5≡ ε 6≡. 
 − Dο ργο Εσπεχιαλ: αρτσ. 7≡ ε 8≡.  
Dα Σεο Χϖελ (αρτσ. 9≡ α 20): αρτσ. 9≡ α 11. 
 − Dασ Τυρmασ: αρτσ. 12 α 14. 
 − Dοσ Γρυποσ Χϖεισ: αρτσ. 15 α 17. 
 − Dασ Χmαρασ Χϖεισ Σεπαραδασ: αρτσ. 18 α 20.  
Dα Σεο Χριmιναλ (αρτσ. 21 α 30): αρτ. 21. 
 − Dασ Τυρmασ: αρτσ. 22 α 24. 
 − Dοσ Γρυποσ Χριmιναισ: αρτσ. 25 ε 26. 
 − Dασ Χmαρασ Χριmιναισ Σεπαραδασ: αρτσ. 27 α 30.  
Dασ Χmαρασ Εσπεχιαισ: αρτσ. 31 ε 32.  
Dα Χmαρα δα Φυνο Dελεγαδα δοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ: αρτ. 33.  
Dο Πλαντο ϑυρισδιχιοναλ: (αρτσ. 34 α 55): 
 − Dασ Dισποσι⌡εσ Πρελιmιναρεσ ε Γεραισ: αρτσ. 34 α 40. 
 − Dο Πλαντο ϑυρισδιχιοναλ Ρεγυλαρ ε δο Πλαντο ϑυρισδιχιοναλ δε ςερο: (αρτσ. 41 α 53):  
      − Dο Πλαντο ϑυρισδιχιοναλ Ρεγυλαρ: αρτσ. 41 α 48. 
      − Dο Πλαντο ϑυρισδιχιοναλ δε ςερο: αρτσ. 49 α 53. 
 − Dασ Dεmαισ Dισποσι⌡εσ: αρτσ. 54 ε 55. 

Dα Πρεσιδνχια δο Τριβυναλ: αρτ. 56. 
Dασ 1♠, 2♠ ε 3♠ ςιχε−Πρεσιδνχιασ δο Τριβυναλ: αρτσ. 57 α 61. 
Dο Χονσεληο δα Μαγιστρατυρα: αρτσ. 62 ε 63. 
Dοσ Σερϖιοσ Αυξιλιαρεσ δο Τριβυναλ: αρτσ. 74 α 78. 
Dασ Ελει⌡εσ: αρτσ. 80 α 89. 
Dα Αντιγυιδαδε: αρτσ. 100 ε 101. 
Dα Χοmυνιχαο δοσ Ατοσ Προχεσσυαισ: αρτσ. 183 ε 184. 
Dο Φυνχιοναmεντο δο Τριβυναλ (αρτσ. 186 α 238, 247 α 252): 
 − Dασ Σεσσ⌡εσ: αρτσ. 186 α 200. 
 − Dασ Αυδινχιασ: αρτσ. 201 α 205. 
 − Dο Ρελατορ: αρτσ. 206 α 208. 
 − Dο Ρεϖισορ: αρτσ. 209 ε 210. 
 − Dο ϑυλγαmεντο (αρτσ. 211 α 238, 247 α 252): 

 − Dα Παυτα: αρτσ. 211 α 213. 



     
  
 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL| CONCURSO PÚBLICO  30 

 

 − Dα Ορδεm δοσ Τραβαληοσ: αρτσ. 214 α 229. 
 − Dα Απυραο δοσ ςοτοσ: αρτσ. 230 α 235. 
 − Dα Προχλαmαο δο Ρεσυλταδο ε δα Ατα: αρτσ. 236 α 238. 
 − Dα Πρ〈τιχα Ελετρνιχα δοσ Ατοσ Προχεσσυαισ: αρτσ. 247 α 252. 

 
ΜΙΧΡΟΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ 

 
− Αmβιεντε οπεραχιοναλ WΙΝDΟWΣ (∗): φυνδαmεντοσ δο Wινδοωσ: οπερα⌡εσ χοm ϕανελασ, mενυσ, βαρρα δε 
ταρεφασ, 〈ρεα δε τραβαληο; τραβαληο χοm παστασ ε αρθυιϖοσ: λοχαλιζαο δε αρθυιϖοσ ε παστασ; mοϖιmενταο ε 
χ⌠πια δε αρθυιϖοσ ε παστασ; τιποσ δε αρθυιϖοσ ε εξτενσ⌡εσ; χριαο, ρενοmεαο ε εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ε 
παστασ; φερραmεντασ δε σιστεmα: λιmπεζα δε δισχο, δεσφραγmενταδορ δε δισχο, φιρεωαλλ δο Wινδοωσ, 
αγενδαδορ δε ταρεφασ, ποντοσ δε ρεσταυραο; ινσταλαο δε προγραmασ; χονφιγυρα⌡εσ β〈σιχασ δο Wινδοωσ: 
ρεσολυο δα τελα, χορεσ, φοντεσ, ιmπρεσσορασ, απαρνχια, σεγυνδο πλανο, προτετορ δε τελα; Wινδοωσ Εξπλορερ. 
− Προχεσσαδορεσ δε τεξτοσ WΟΡD ε Wριτερ (∗∗): 〈ρεα δε τραβαληο, βαρρα δε φερραmεντασ, βοτ⌡εσ ε mενυσ; 
φορmαταο δε δοχυmεντοσ: ρεχυρσοσ δε mαργενσ, ταβυλαο, ρεχυο ε εσπααmεντο ηοριζονταλ, εσπααmεντο 
ϖερτιχαλ, φοντεσ, δεσταθυεσ νεγριτο, συβλινηαδο, ιτ〈λιχο, συβσχριτο, σοβρεσχριτο, ετχ.; οργανιζαο δο τεξτο εm 
λιστασ ε χολυνασ; ταβελασ; εστιλοσ ε mοδελοσ; χαβεαληοσ ε ροδαπσ; χονφιγυραο δε π〈γινα; σε⌡εσ δο 
δοχυmεντο; νδιχεσ; ινσερο, ποσιχιοναmεντο ε φορmαταο δε οβϕετοσ. 
− Πλανιληασ ελετρνιχασ ΕΞΧΕΛ ε Χαλχ (∗∗): 〈ρεα δε τραβαληο, βαρρα δε φερραmεντασ, βοτ⌡εσ ε mενυσ; 
δεσλοχαmεντο δο χυρσορ να πλανιληα παρα σελεο δε χλυλασ, λινηασ ε χολυνασ; ιντροδυο δε νmεροσ, τεξτοσ, 
φ⌠ρmυλασ ε δατασ να πλανιληα, ρεφερνχια αβσολυτα ε ρελατιϖα; πρινχιπαισ φυν⌡εσ: mατεm〈τιχασ, λ⌠γιχασ, 
εστατστιχασ, δατα−ηορα, φινανχειρασ, τεξτο, πεσθυισα ε ρεφερνχια; φορmαταο δε πλανιληασ: νmερο, 
αλινηαmεντο, βορδα, φοντε, παδρ⌡εσ; εδιο δα πλανιληα: οπερα⌡εσ δε χοπιαρ, χολαρ, ρεχορταρ, λιmπαρ, mαρχαρ, 
ετχ.; χλασσιφιχαο δε δαδοσ νασ πλανιληασ; γρ〈φιχοσ. 
− Σοφτωαρεσ δε απρεσενταο ΠΟWΕΡΠΟΙΝΤ ε Ιmπρεσσ (∗∗): 〈ρεα δε τραβαληο, βαρρα δε φερραmεντασ, βοτ⌡εσ 
ε mενυσ; χριαο δε απρεσεντα⌡εσ ε ινσερο δε σλιδεσ; ελεmεντοσ δα τελα ε mοδοσ δε ϖισυαλιζαο; 
τραβαληανδο χοm οβϕετοσ δε τεξτο: φορmαταρ, mοϖερ, χοπιαρ ε εξχλυιρ οβϕετοσ; λιστασ νυmεραδασ, λιστασ χοm 
mαρχαδορεσ ε οβϕετοσ δε δεσενηο; υσο δε ταβελασ, γρ〈φιχοσ, πλανιληασ ε οργανογραmασ; λαψουτ, εσθυεmα δε 
χορεσ, σεγυνδο πλανο ε σλιδε mεστρε; mονταγεm δε σλιδεσ ανιmαδοσ; ιντεγραο χοm εδιτορ δε τεξτο ε πλανιληα 
ελετρνιχα; σαλϖαρ απρεσεντα⌡εσ παρα αχεσσο ϖια βροωσερ. 
− Ρεδεσ δε Χοmπυταδορεσ ε Ιντερνετ (∗∗∗): ιντρανετ, εξτρανετ ε Ιντερνετ; προτοχολοσ Ιντερνετ δασ χαmαδασ 
δε ρεδε, δε τρανσπορτε ε δε απλιχαο; χορρειο ελετρνιχο: χλιεντεσ δε χορρειο ελετρνιχο, σερϖιδορεσ δε χορρειο 
ελετρνιχο, mενσαγεm ελετρνιχα ε σευσ χαβεαληοσ, φιλτροσ δε ε−mαιλ, λιστασ δε χορρειο ελετρνιχο, σπαm, 
χονφιγυρα⌡εσ ε υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ τπιχοσ δε χορρειο ελετρνιχο, ωεβmαιλ; Wορλδ Wιδε Wεβ: ναϖεγαδορεσ, 
mεχανισmοσ δε βυσχα, ΥΡΛσ, χοοκιεσ. 
− Χονχειτοσ δε προτεο ε σεγυρανα: mεχανισmοσ δε αυτεντιχαο ε αυτοριζαο παρα αχεσσο α ρεχυρσοσ δε 
ρεδε ε σερϖιοσ; χερτιφιχαο διγιταλ; χριπτογραφια σιmτριχα ε ασσιmτριχα; mαλωαρεσ: τιποσ, αταθυεσ, αmεαασ 
ε φορmασ δε προτεο; φιρεωαλλ; προτοχολοσ Ιντερνετ σεγυροσ; σεγυρανα εm ρεδεσ σεm φιο. 
(∗) Σερ〈 τοmαδα χοmο βασε α ϖερσο δο Wινδοωσ εm Πορτυγυσ, χοm ασ χαραχτερστιχασ δο Wινδοωσ 10, ου 
συπεριορ, να ϖερσο προ. 
(∗∗) Σερο τοmαδασ χοmο βασε ασ ϖερσ⌡εσ δο Μιχροσοφτ−WΟΡD, Μιχροσοφτ−ΕΞΧΕΛ, Μιχροσοφτ Ποωερποιντ, 
ΛιβρεΟφφιχε Wριτερ, ΛιβρεΟφφιχε Χαλχ, ε ΛιβρεΟφφιχε Ιmπρεσσ εm Πορτυγυσ, χοm ασ χαραχτερστιχασ α παρτιρ δασ 
συτεσ δε εσχριτ⌠ριο Μιχροσοφτ Οφφιχε 2016, ε ΛιβρεΟφφιχε 4.4. 
(∗∗∗) Σερο τοmαδοσ χοmο βασε οσ ρεχυρσοσ mαισ γεραισ ε χοmυνσ δασ ϖερσ⌡εσ ατυαισ δοσ ναϖεγαδορεσ 
Ιντερνετ Εξπλορερ (ϖερσο 11 ε ατυαλιζα⌡εσ), Φιρεφοξ (ϖερσο 67 ε ατυαλιζα⌡εσ) ε Χηροmε (ϖερσο 76 ε 
ατυαλιζα⌡εσ), ε, παρα χορρειο ελετρνιχο, ρεχυρσοσ α παρτιρ δο Μιχροσοφτ Ουτλοοκ 2016 ε δο Μιχροσοφτ Ουτλοοκ 
Wεβ Αππ δο Εξχηανγε Σερϖερ 2016, φερραmεντασ ε ιντερφαχεσ δε ωεβmαιλ. 
 
Α ΛΕΓΙΣΛΑ∩℘Ο ΡΕΦΕΡΙDΑ ΝΟ ΑΝΕΞΟ Ι ΛΕςΑΡℑ ΕΜ ΧΟΝΤΑ ΕςΕΝΤΥΑΙΣ ΑΛΤΕΡΑ∩∏ΕΣ ΟΧΟΡΡΙDΑΣ ΑΤ⊃ Α ΠΥΒΛΙΧΑ∩℘Ο 
DΕΣΤΕ ΕDΙΤΑΛ.  
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ に ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ Ε ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΧΑΡΓΟ 

 
Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ  


ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ϑΥΣΤΙ∩Α, ΧΛΑΣΣΕ Ο
ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ: Απρεσενταρ χοmπροϖαο δε Νϖελ Μδιο χοmπλετο ου εθυιϖαλεντε, ρεχονηεχιδο πελο 
Μινιστριο δα Εδυχαο. 
 
Σ⊆ΝΤΕΣΕ DΟΣ DΕςΕΡΕΣ: Πρεπαραρ σαλασ, λιϖροσ ε mατεριαισ παρα ο φυνχιοναmεντο δασ σεσσ⌡εσ δε ϕυλγαmεντο, 
πρεστανδο ινφορmα⌡εσ αοσ πρεσεντεσ ◊ σεσσο; εφετυαρ α χιρχυλαο δε δοχυmεντοσ παρα ασ σεσσ⌡εσ; φαζερ 
πρεγ⌡εσ; ε χυmπριρ mανδαδοσ. 
 
ΕΞΕΜΠΛΟΣ DΕ ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ: Χυmπριρ mανδαδοσ ϕυδιχιαισ; πρεπαραρ σαλασ χοm λιϖροσ ε mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ 
αο φυνχιοναmεντο δασ σεσσ⌡εσ δε ϕυλγαmεντο; βυσχαρ, να Σεχρεταρια ε νοσ Γαβινετεσ, οσ προχεσσοσ δε χαδα 
Ρελατορ, σεπαρανδο−οσ ε ορδενανδο−οσ, χοληενδο ασσινατυρασ, θυανδο φορ ο χασο; ατενδερ ε δαρ ινφορmα⌡εσ 
αοσ αδϖογαδοσ, παρτεσ ε εσταγι〈ριοσ πρεσεντεσ να σεσσο, ανοτανδο οσ πεδιδοσ δε πρεφερνχια πελα ορδεm δε 
χηεγαδα δοσ ιντερεσσαδοσ; αυξιλιαρ να mανυτενο δα ορδεm ε εφετυαρ πρισ⌡εσ, θυανδο δετερmιναδο; αυξιλιαρ 
ο Σεχρετ〈ριο δε Χmαρα, θυανδο σολιχιταδο; χυmπριρ ασ δεmαισ ατριβυι⌡εσ πρεϖιστασ εm λει ου ρεγυλαmεντο. 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ に FORMULÁRIO DE さNOME “OCIALざ 

 

 

 

Ευ, ____________________________________ (νοmε χιϖιλ δο ιντερεσσαδο), πορταδορ(α) δα Χδυλα δε 

Ιδεντιδαδε _____________________ ε ινσχριτο(α) νο ΧΠΦ σοβ ο ν≡ _______________________, σολιχιτο α 

ινχλυσο ε υσο δο mευ ΝΟΜΕ ΣΟΧΙΑΛ ______________________________ (ινδιχαρ ο νοmε σοχιαλ) νοσ 

ρεγιστροσ ρεφερεντεσ α εστε χερταmε. 

 

 

________________________________________________ 

ΧΙDΑDΕ/DΑΤΑ 

 

________________________________________________ 

ΑΣΣΙΝΑΤΥΡΑ DΟ(Α) ΧΑΝDΙDΑΤΟ(Α) 
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ΑΝΕΞΟ Ις に ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΕ ΗΙΠΟΣΣΥΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ/ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο 

 
 
Ευ, ___________________________________________________________________, ΡΓ 

_____________________, ΧΠΦ ________________________, ν≡. δε ινσχριο _______________________, 

δεχλαρο, παρα οσ δεϖιδοσ φινσ, θυε α(σ) πεσσοα(σ) αβαιξο ινδιχαδα(σ) (σο) χοmπονεντε(σ) δο νχλεο φαmιλιαρ 

α θυε ιντεγρο, δε αχορδο χοm ο γραυ δε παρεντεσχο ινφορmαδο, σενδο ρεσιδεντε(σ) νο mεσmο ενδερεο, ο 

θυαλ  αβαιξο ινδιχαδο, ε ποσσυι(εm) α(σ) ρεσπεχτιϖα(σ) ρεmυνεραο(⌡εσ) mενσαλ(ισ): 

 

ΕΝDΕΡΕ∩Ο DΟ Ν∨ΧΛΕΟ ΦΑΜΙΛΙΑΡ: 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

 

ΧΑΝDΙDΑΤΟ: _____________________________________________________     ΡΕΝDΑ: 
_____________________ 

 

DΕΜΑΙΣ ΜΕΜΒΡΟΣ DΟ Ν∨ΧΛΕΟ ΦΑΜΙΛΙΑΡ:  

 

 
ΝΟΜΕ ΧΠΦ (σε ποσσυιρ) 

ΓΡΑΥ DΕ 
ΠΑΡΕΝΤΕΣΧΟ 

ΙDΑDΕ ΡΕΝDΑ∗ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

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

 

Dεχλαρο θυε α ρενδα mενσαλ περ χαπιτα δε mινηα φαmλια  δε ατ 1,5 (υm ε mειο) σαλ〈ριο mνιmο ναχιοναλ ε 
θυε ατενδο ◊σ χονδι⌡εσ ε αοσ ρεθυισιτοσ εσταβελεχιδοσ να Λει Εσταδυαλ ν≡ 13.320/2009, βεm χοmο αο 
εσταβελεχιδο νο ιτεm 5 δο Εδιταλ δε Αβερτυρα δο Χονχυρσο Πβλιχο προmοϖιδο πελο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Ριο 
Γρανδε δο Συλ.  
 
Ταmβm δεχλαρο, σοβ ασ πενασ δα Λει, α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ αθυι πρεσταδασ, ε θυε εστου χιεντε ε δε 



     
  
 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL| CONCURSO PÚBLICO  34 

 

αχορδο χοm τοδασ ασ εξιγνχιασ εσπεχιφιχαδασ νο Εδιταλ ν≡ 43/2019, νοταδαmεντε αθυελασ θυε ϖερσαm σοβρε 
ασ χονδι⌡εσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 
 
Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ σο δε mινηα ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε, ποδενδο ρεσπονδερ λεγαλmεντε νο χασο δε 
φαλσιδαδε δεσσασ ινφορmα⌡εσ, α θυαλθυερ mοmεντο, ο θυε αχαρρεταρ〈 α ελιmιναο δο χονχυρσο, σεm πρεϕυζο 
δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ. 
 

 

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

 

 

___________________________________________ 
ΑΣΣΙΝΑΤΥΡΑ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 
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ΑΝΕΞΟ ς に ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΕΣΤΙΜΑDΟ 

 

ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ DΑΤΑΣ 

Dισπονιβιλιζαο δο Εδιταλ δε Αβερτυρα δο Χονχυρσο Πβλιχο 04/10/2019  
Περοδο δε ινσχρι⌡εσ πελα Ιντερνετ, πορ mειο δοσ ενδερεοσ 
ελετρνιχοσ ηττπ://ωωω.τϕρσ.ϕυσ.βρ ε/ου 
ωωω.φγϖ.βρ/φγϖπροϕετοσ/χονχυρσοσ/τϕρσ2019 

07/10 α 05/11/2019  

Περοδο δε σολιχιταο δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο παρα χανδιδατοσ 
ινσχριτοσ χοmο πεσσοασ χοm δεφιχινχια (χονφορmε Λει Εσταδυαλ ν≡ 
13.320/2009) 

07/10 α 05/11/2019  

Περοδο δε σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ 

07/10 α 05/11/2019  

∨λτιmο δια παρα ενϖιο δο ατεσταδο mδιχο παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ 
να χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια θυε σολιχιταραm ισενο δα 
ταξα δε ινσχριο, ασσιm χοmο παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε 
σολιχιταραm ατενδιmεντο εσπεχιαλ (ινσχριτοσ ου νο να χονδιο δε 
πεσσοασ χοm δεφιχινχια) 

05/11/2019 

Πραζο παρα ιmπυγναο δο Εδιταλ δε Αβερτυρα 06/11 α 11/11/2019 
∨λτιmο δια παρα ενϖιο δο ατεσταδο mδιχο παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ 
να χονδιο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια θυε νο σολιχιταραm α 
ισενο δα ταξα δε ινσχριο, βεm χοmο ταmβm νο 
σολιχιταραm ατενδιmεντο εσπεχιαλ 

20/11/2019 

Dισπονιβιλιζαο δο Εδιταλ δε ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ δε 
ισενο δα ταξα δε ινσχριο 

20/11/2019 

Πραζο δε ρεχυρσοσ ρεφερεντεσ αο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ σολιχιτα⌡εσ 
δε ισενο δε ταξα δε ινσχριο 22/11 α 28/11/2019 

Dισπονιβιλιζαο δο Εδιταλ δε ρεσυλταδο δεφινιτιϖο δασ σολιχιτα⌡εσ δε 
ισενο δα ταξα δε ινσχριο 11/12/2019 

∨λτιmο δια παρα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο  16/12/2019 

Dισπονιβιλιζαο δο Εδιταλ δε Ηοmολογαο Πρελιmιναρ δασ Ινσχρι⌡εσ 
(αmπλα χονχορρνχια, πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε χανδιδατοσ 
αυτοδεχλαραδοσ νεγροσ), δα ρελαο δε ινσχρι⌡εσ νο ηοmολογαδασ ε 
δοσ ατενδιmεντοσ εσπεχιαισ  

08/01/2020 

Πραζο δε ρεχυρσοσ ρεφερεντεσ ◊ νο Ηοmολογαο Πρελιmιναρ δασ 
Ινσχρι⌡εσ ε αοσ ατενδιmεντοσ εσπεχιαισ δεφεριδοσ, διριγιδοσ ◊ 
Χοmισσο δο Χονχυρσο 

10/01 α 16/01/2020 

Πραζο παρα αλτεραο δα χονδιο δε χανδιδατο αυτοδεχλαραδο νεγρο 10/01 α 16/01/2020 

Πραζο παρα αλτεραο δα χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια 10/01 α 16/01/2020 

Dισπονιβιλιζαο δο Εδιταλ δε Χοmποσιο δα Βανχα Εξαmιναδορα 07/01/2020 

Dισπονιβιλιζαο δο Εδιταλ δε ρεσποστα αοσ ρεχυρσοσ ρεφερεντεσ ◊ νο 
Ηοmολογαο δασ Ινσχρι⌡εσ ε αοσ ατενδιmεντοσ εσπεχιαισ δεφεριδοσ, 
ε δα ρελαο δεφινιτιϖα δε ινσχρι⌡εσ ηοmολογαδασ  

28/01/2020 

Dισπονιβιλιζαο δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο ◊ Προϖα Οβϕετιϖα 03/02/2020 

Πραζο παρα mανιφεσταο θυαντο α εϖεντυαλ ιmπεδιτιϖο λεγαλ ου mοραλ 
πρεϖιστο να Ρεσολυο ν≡ 431/2003−ΧΜ, χοm συασ αλτερα⌡εσ, διριγιδα 
◊ Χοmισσο δο Χονχυρσο 

05/02 α 19/02/2020 

http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019
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ΠΡΟΧΕDΙΜΕΝΤΟΣ DΑΤΑΣ 

Πραζο δε ρεχυρσοσ χοντρα δεχισο δα Χοmισσο δο Χονχυρσο σοβρε 
ιmπεδιτιϖο λεγαλ ου mοραλ πρεϖιστο να Ρεσολυο ν≡ 431/2003−ΧΜ, χοm 
συασ αλτερα⌡εσ, διριγιδοσ αο Χονσεληο δε Ρεχυρσοσ Αδmινιστρατιϖοσ 
(ΧΟΡΑD) 

Α δεφινιρ 

ΑΠΛΙΧΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ 
16/02/2020 

τυρνο δα mανη  

Dιϖυλγαο δο Γαβαριτο Πρελιmιναρ δα Προϖα Οβϕετιϖα 17/02/2020  

 


