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ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ Ν.≡ 01/2019 

 

Α ΠΡΕΣΙDΕΝΤΕ DΟ ΤΡΙΒΥΝΑΛ ΡΕΓΙΟΝΑΛ ΦΕDΕΡΑΛ DΑ 3.♠ ΡΕΓΙ℘Ο, τενδο εm ϖιστα ο χοντρατο χελεβραδο χοm α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, φαζ 
σαβερ θυε φαρ〈 ρεαλιζαρ, εm λοχαισ, δατασ ε ηορ〈ριοσ α σερεm οπορτυναmεντε διϖυλγαδοσ, Χονχυρσο Πβλιχο δεστιναδο αο προϖιmεντο δε χαργοσ 
δοσ Θυαδροσ Περmανεντεσ δε Πεσσοαλ δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε δασ Σε⌡εσ ϑυδιχι〈ριασ δοσ Εσταδοσ δε Σο Παυλο ε δε Ματο 
Γροσσο δο Συλ, ο θυαλ σε ρεγερ〈 δε αχορδο χοm ασ Ινστρυ⌡εσ Εσπεχιαισ θυε φιχαm φαζενδο παρτε ιντεγραντε δεστε Εδιταλ.  
 
ΙΝΣΤΡΥ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ 
 

1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1.1 Ο Χονχυρσο σερ〈 ρεαλιζαδο σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, οβεδεχιδασ ασ νορmασ δεστε Εδιταλ. 

1.2 Οσ χανδιδατοσ ινϖεστιδοσ νο χαργο εσταρο συβορδιναδοσ αο Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δα Υνιο, Λει ν.≡ 8.112, δε 11 δε 
δεζεmβρο δε 1990 ε αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ, σαλϖο δισποσι⌡εσ εm λεισ εσπεχφιχασ. 

1.3 Οσ χαργοσ δε θυε τραταm ασ δισποσι⌡εσ δο πρεσεντε Χονχυρσο εσταρο συϕειτοσ ◊ χαργα ηορ〈ρια δε τραβαληο δε 40 (θυαρεντα) ηορασ σεmαναισ 
παρα τοδοσ οσ Χαργοσ/ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ. 

1.4 Ασ ατριβυι⌡εσ β〈σιχασ δοσ Χαργοσ/ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ χονσταm νο Ανεξο Ις δεστε Εδιταλ. 

1.5 Ο χοντεδο προγραm〈τιχο δοσ Χαργοσ/ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ χονστα νο Ανεξο ς δεστε Εδιταλ. 

1.6 Ασ ϖαγασ σερο δισπονιβιλιζαδασ πορ Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο ◊σ θυαισ ο χανδιδατο σε ϖινχυλα mεδιαντε ο πρεενχηιmεντο δο さIﾙSｷｪﾗàS;à
ﾗヮN?ﾗざàﾐﾗàaﾗヴﾏ┌ﾉ=ヴｷﾗàSWàｷﾐゲIヴｷN?ﾗがàIﾗﾐaﾗヴﾏWàIﾗνστα νοσ Ανεξοσ Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ δεστε Εδιταλ. 

1.7 Τοδοσ οσ θυεστιοναmεντοσ ρελαχιοναδοσ αο πρεσεντε Εδιταλ δεϖερο σερ ενχαmινηαδοσ αο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο に ΣΑΧ δα 
Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, πορ mειο δο Φαλε Χονοσχο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ ου πελο τελεφονε (0ΞΞ11) 3723−4388, δε 
σεγυνδα α σεξτα−φειρα, τεισ, δασ 10 ◊σ 16 ηορασ (ηορ〈ριο δε Βρασλια). 

1.8 Τοδα mενο α ηορ〈ριο νεστε Εδιταλ ε εm ουτροσ ατοσ δελε δεχορρεντεσ τερ〈 χοmο ρεφερνχια ο ηορ〈ριο οφιχιαλ δε Βρασλια. 

 
2. DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ/ℑΡΕΑΣ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕΣ 

2.1 Οσ Χαργοσ/ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ, α εσχολαριδαδε/πρ−ρεθυισιτοσ, α ρεmυνεραο ινιχιαλ ε ο ϖαλορ δα ινσχριο σο οσ εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ: 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο 
− Ρεmυνεραο Ινιχιαλ (Χλασσε Α/Παδρο 01): Ρ∃ 12.455,30 
− ςαλορ δα Ινσχριο: Ρ∃ 95,00 

ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ 

ℑρεα Εσπεχιαλιδαδε Εσχολαριδαδε/Πρ−Ρεθυισιτοσ 

ϑυδιχι〈ρια − 
Dιπλοmα ου Χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο συπεριορ εm Dιρειτο, φορνεχιδο 
πορ ινστιτυιο δε νϖελ συπεριορ, ρεχονηεχιδο πελο ΜΕΧ − Μινιστριο δα Εδυχαο. 

Αποιο 
Εσπεχιαλιζαδο 

Ινφορm〈τιχα 

Dιπλοmα ου Χερτιφιχαδο δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο, δε χονχλυσο δε χυρσο συπεριορ χοmπλετο, εm θυαλθυερ 
〈ρεα, αχοmπανηαδο δε εσπεχιαλιζαο να 〈ρεα δε Αν〈λισε δε Σιστεmασ, χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 360 
ηορασ, ου θυαλθυερ χυρσο συπεριορ εm Ινφορm〈τιχα, αmβοσ εm Ινστιτυι⌡εσ δε Ενσινο ρεχονηεχιδασ πελο 
ΜΕΧ − Μινιστριο δα Εδυχαο. 

 
− Ενσινο Μδιο Χοmπλετο 
− Ρεmυνεραο Ινιχιαλ (Χλασσε Α/Παδρο 01): Ρ∃ 7.591,37 
− ςαλορ δα Ινσχριο: Ρ∃ 85,00 

ΧΑΡΓΟ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ 

ℑρεα Εσπεχιαλιδαδε Εσχολαριδαδε/Πρ−Ρεθυισιτοσ 

Αδmινιστρατιϖα − 
Χοmπροϖαντε δε χονχλυσο δε Ενσινο Μδιο ου εθυιϖαλεντε, δεϖιδαmεντε ρεχονηεχιδο πορ ργο 
χοmπετεντε παρα ταλ. 

Αποιο 
Εσπεχιαλιζαδο 

Ινφορm〈τιχα 
Χοmπροϖαντε δε χονχλυσο δε Ενσινο Μδιο ου εθυιϖαλεντε, δεϖιδαmεντε ρεχονηεχιδο πορ ργο 
χοmπετεντε παρα ταλ. 
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 2.2 Α εσχολαριδαδε/πρ−ρεθυισιτοσ παρα ινγρεσσο σο αθυελεσ εσταβελεχιδοσ νο Μανυαλ δε Χαργοσ δα ϑυστια Φεδεραλ, απροϖαδοσ πελα Ρεσολυο 
ν.≡ 212/99, δο Χονσεληο δα ϑυστια Φεδεραλ ε αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ. 
 

3. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 

3.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο ε α τ〈χιτα αχειταο δασ νορmασ ε χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, εm ρελαο ◊σ 
θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 

3.1.1 Οβϕετιϖανδο εϖιταρ νυσ δεσνεχεσσ〈ριοσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οριενταρ−σε νο σεντιδο δε ρεχοληερ ο ϖαλορ δε ινσχριο σοmεντε απ⌠σ τοmαρ 
χονηεχιmεντο δε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ ε χονδι⌡εσ εξιγιδοσ παρα ο Χονχυρσο. 

3.2 Ασ ινσχρι⌡εσ φιχαρο αβερτασ, εξχλυσιϖαmεντε ϖια ιντερνετ, νο περοδο δε 10η δο δια 12/09/2019 ◊σ 14η δο δια 02/10/2019 (ηορ〈ριο δε 
Βρασλια) δε αχορδο χοm ο ιτεm 3.3 δεστε Χαπτυλο. 

3.2.1 Ασ ινσχρι⌡εσ ποδερο σερ προρρογαδασ ου ρεαβερτασ, πορ νεχεσσιδαδε δε ορδεm τχνιχα ε/ου οπεραχιοναλ, α χριτριο δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ 
Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε/ου δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

3.2.2 Α προρρογαο δασ ινσχρι⌡εσ δε θυε τρατα ο συβιτεm αντεριορ ποδερ〈 σερ φειτα σεm πρϖιο αϖισο βαστανδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ λεγαισ, α 
χοmυνιχαο δε προρρογαο φειτα νο σιτε ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ. 

3.3 Παρα ινσχρεϖερ−σε, ϖια ιντερνετ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ δυραντε ο περοδο δασ 
ινσχρι⌡εσ ε, πορ mειο δοσ λινκσ ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο, εφετυαρ συα ινσχριο, χονφορmε οσ προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ αβαιξο: 

3.3.1 Λερ ε αχειταρ ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, πρεενχηερ ο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο ε τρανσmιτιρ οσ δαδοσ πελα ιντερνετ. 

3.3.2 Εφετυαρ ο παγαmεντο δα ιmπορτνχια ρεφερεντε ◊ ινσχριο πορ mειο δα Γυια δε Ρεχοληιmεντο δα Υνιο (ΓΡΥ−ΣΙΜΠΛΕΣ), παγ〈ϖελ 
εξχλυσιϖαmεντε νο Βανχο δο Βρασιλ, γεραδα νο πρ⌠πριο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ νο ενδερεο 
ελετρνιχο, ατ α δατα λιmιτε παρα παγαmεντο δασ ινσχρι⌡εσ, 02/10/2019, νο ϖαλορ δε: 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο: Ρ∃ 95,00 (νοϖεντα ε χινχο ρεαισ) − παρα τοδοσ οσ χαργοσ δε Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο 

− Ενσινο Μδιο Χοmπλετο: Ρ∃ 85,00 (οιτεντα ε χινχο ρεαισ) − παρα τοδοσ οσ χαργοσ δε Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο. 

3.3.2.1 Σοmεντε σερο προχεσσαδασ ασ ινσχρι⌡εσ πρεενχηιδασ χορρεταmεντε, χυϕο ρεχοληιmεντο δο ϖαλορ σεϕα χονφιρmαδο πελο Βανχο δο Βρασιλ. 

3.3.2.1.1 ⊃ δεϖερ δο χανδιδατο mαντερ σοβ συα γυαρδα χ⌠πια δο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο ε δα Γυια δε Ρεχοληιmεντο δα Υνιο (ΓΡΥ− 
ΣΙΜΠΛΕΣ) παγα, ινχλυσιϖε θυανδο δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, δε mανειρα α διριmιρ εϖεντυαισ δϖιδασ. 

3.3.2.2 Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ να λοχαλιδαδε εm θυε σε ενχοντρα ο χανδιδατο, α γυια 
δε ρεχοληιmεντο δεϖερ〈 σερ παγα αντεχιπαδαmεντε. 

3.4 Α παρτιρ δε 23/09/2019, ο χανδιδατο ποδερ〈 χονφεριρ νο ενδερεο ελετρνιχο δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ σε οσ δαδοσ δα ινσχριο φοραm 
ρεχεβιδοσ ε σε ο ϖαλορ δα ινσχριο φοι παγο. Εm χασο νεγατιϖο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο 
Χανδιδατο に ΣΑΧ δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, (0ΞΞ11) 3723−4388, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα, τεισ, δασ 10 ◊σ 16 ηορασ (ηορ〈ριο δε Βρασλια), παρα 
ϖεριφιχαρ ο οχορριδο. 

3.5 Ασ ινσχρι⌡εσ σοmεντε σερο χονφιρmαδασ απ⌠σ α χοmπροϖαο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο. 

3.5.1 Ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδο δεντρο δο ηορ〈ριο βανχ〈ριο. 

3.5.1.1 Νο σερο χονσιδεραδασ ασ ινσχρι⌡εσ νασ θυαισ ο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο σεϕα ρεαλιζαδο νο λτιmο δια δε ινσχριο, απ⌠σ οσ 
ηορ〈ριοσ λιmιτεσ εσταβελεχιδοσ πελα ινστιτυιο φινανχειρα, θυανδο εφετυαδοσ πελα ιντερνετ ου πορ mειο δοσ Χαιξασ Ελετρνιχοσ, ποισ νεσσεσ χασοσ 
οσ παγαmεντοσ ρεαλιζαδοσ φορα δεσσεσ ηορ〈ριοσ σερο χονσιδεραδοσ χοmο εξτεmπορνεοσ, πορθυαντο εσσασ οπερα⌡εσ φαρο παρτε δο 
mοϖιmεντο δο πρ⌠ξιmο δια τιλ δα ινστιτυιο βανχ〈ρια. 

3.6 Σερ〈 χανχελαδα α ινσχριο χοm παγαmεντο εφετυαδο πορ υm ϖαλορ mενορ δο θυε ο εσταβελεχιδο ε ασ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο χυϕοσ 
παγαmεντοσ φορεm εφετυαδοσ απ⌠σ α δατα δε ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ, νο σενδο δεϖιδο αο χανδιδατο θυαλθυερ ρεσσαρχιmεντο δα 
ιmπορτνχια παγα. 

3.6.1 Νο σερο ρεστιτυδοσ ϖαλορεσ δε ινσχριο παγοσ α mαιορ, εm δυπλιχιδαδε ου εφετυαδοσ απ⌠σ ο πραζο φιναλ δε ρεχοληιmεντο δα ινσχριο. 

3.7 Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 ενϖιαρ χ⌠πια δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, σενδο δε συα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε α ινφορmαο δοσ δαδοσ 
χαδαστραισ νο ατο δε ινσχριο, σοβ ασ πενασ δα λει. 
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3.8 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχρι⌡εσ νο ρεχεβιδασ 
πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ 
φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 

3.9 Ο χανδιδατο σοmεντε τερ〈 συα ινσχριο εφετιϖαδα σε φορεm ρεαλιζαδοσ τοδοσ οσ προχεδιmεντοσ πρεϖιστοσ νο ιτεm 3.3 ε συβιτενσ δεστε 
Χαπτυλο. Ο δεσχυmπριmεντο δασ ινστρυ⌡εσ παρα ινσχριο ιmπλιχαρ〈 συα νο εφετιϖαο. 

3.10 Αο ινσχρεϖερ−σε, ο χανδιδατο δεϖερ〈, νεχεσσαριαmεντε, ινδιχαρ νο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο ο Χ⌠διγο δε Οπο δα Υνιδαδε δε 
Χλασσιφιχαο/Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε, δε αχορδο χοm οσ Ανεξοσ Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ, ε να βαρρα δε οπ⌡εσ δο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο. 

3.10.1  Ο χανδιδατο, αο οπταρ πελα Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο: 

3.10.1.1 Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, χονχορδα, πρϖια ε εξπρεσσαmεντε, χοm α νοmεαο ε ποστεριορ λοταο, να δατα δε εξερχχιο, 
νο ρεσπεχτιϖο θυαδρο δε πεσσοαλ. 

3.10.1.2  Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο δε Σο Παυλο, χονχορδα, πρϖια ε εξπρεσσαmεντε, χοm α νοmεαο ε ποστεριορ λοταο, να δατα δε 
εξερχχιο, εm θυαλθυερ υmα δασ Υνιδαδεσ Αδmινιστρατιϖασ ου Συβσεο ϑυδιχι〈ρια θυε α ιντεγρα. 

3.10.1.2  Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο δε Ματο Γροσσο δο Συλ, χονχορδα, πρϖια ε εξπρεσσαmεντε, χοm α νοmεαο ε ποστεριορ λοταο, να δατα 
δε εξερχχιο, εm θυαλθυερ υmα δασ Υνιδαδεσ Αδmινιστρατιϖασ ου Συβσεο ϑυδιχι〈ρια θυε α ιντεγρα. 

3.10.2 Ο χανδιδατο θυε φιζερ οπο παρα α Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ου παρα α Υνιδαδε δε 
Χλασσιφιχαο Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο δε Σο Παυλο, ποδερ〈, ταmβm, οπταρ πορ σερ απροϖειταδο εm Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο διϖερσα δε συα 
πριmειρα οπο (ΛΙΣΤΑ ΓΕΡΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ), νασ σιτυα⌡εσ πρεϖιστασ νο ιτεm 15.3 δο Χαπτυλο 15. 

3.10.2.1 Υmα ϖεζ ρεαλιζαδα α οπο πρεϖιστα νο ιτεm 3.10.2, ο χανδιδατο χονχορδα πρϖια ε εξπρεσσαmεντε χοm α ποσσιβιλιδαδε δε νοmεαο 
παρα θυαλθυερ δασ Υνιδαδεσ δε Χλασσιφιχαο ενϖολϖιδασ να mενχιοναδα οπο. 

3.11 Αο ινσχρεϖερ−σε νο Χονχυρσο,  ρεχοmενδαδο αο χανδιδατο οβσερϖαρ ατενταmεντε ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε α απλιχαο δασ προϖασ (Χαπτυλο 
7, ιτεm 7.1 δεστε Εδιταλ), υmα ϖεζ θυε σ⌠ ποδερ〈 χονχορρερ παρα υm νιχο Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε πορ περοδο δε απλιχαο δασ προϖασ. 

3.12 Ο χανδιδατο θυε εφετιϖαρ mαισ δε υmα ινσχριο παρα ο mεσmο περοδο δε απλιχαο δασ προϖασ τερ〈 χονφιρmαδα απενασ α λτιmα ινσχριο, 
σενδο ασ δεmαισ χανχελαδασ. 

3.12.1 Ο χανχελαmεντο δασ ινσχρι⌡εσ τερ〈 χοmο βασε οσ προχεδιmεντοσ δεσχριτοσ αβαιξο: 

3.12.1.1 ασ δατασ εm θυε φορεm εφετιϖαδοσ οσ παγαmεντοσ δασ Γυιασ δε Ρεχοληιmεντο δα Υνιο (ΓΡΥ−ΣΙΜΠΛΕΣ); 

3.12.1.2 σενδο α δατα δε παγαmεντο α mεσmα, σερ〈 χονσιδεραδο ο νmερο δο πεδιδο ρεγιστραδο εm χαδα Γυια δε Ρεχοληιmεντο δα Υνιο 
(ΓΡΥ−ΣΙΜΠΛΕΣ). 

3.13 Παρα φινσ δο διρειτο πρεϖιστο νο αρτ. 440 δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Πεναλ (Dεχρετο Λει ν.≡ 3.689/41), ο χανδιδατο θυε, εϖεντυαλmεντε, τεϖε 
παρτιχιπαο εm ϕρι ατ α δατα δε τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, δεϖερ〈 ινδιχαρ εm χαmπο εσπεχφιχο δο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο ο εξερχχιο εφετιϖο να 
φυνο δε ϕυραδο, παρα φινσ δε δεσεmπατε, δε αχορδο χοm ο ιτεm 11.3.3 δο Χαπτυλο 11 δεστε Εδιταλ. 

3.13.1 Ο ασσιναλαmεντο ινχορρετο δεσσε χαmπο χορρεσπονδερ〈 ◊ δεχλαραο φαλσα, ιmπλιχανδο, α θυαλθυερ τεmπο, α εξχλυσο δο χανδιδατο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο. 

3.14 Παρα φινσ δο διρειτο πρεϖιστο νο αρτ. 18, ινχισο ς, δα Ρεσολυο ν.≡ 246/13 δο Χονσεληο δα ϑυστια Φεδεραλ, ο χανδιδατο θυε, εϖεντυαλmεντε, 
πρεστου σερϖιο ϖολυντ〈ριο χοmπροϖαδο εm ατιϖιδαδεσ δε χονχιλιαο νο mβιτο δα ϑυστια Φεδεραλ ατ α δατα δε τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, 
δεϖερ〈 ρεγιστραρ εστα χονδιο εm χαmπο εσπεχφιχο δο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο, παρα φινσ δε δεσεmπατε, δε αχορδο χοm ο ιτεm 11.3.5 δο 
Χαπτυλο 11 δεστε Εδιταλ. 

3.14.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ α δοχυmενταο προβατ⌠ρια ◊ σιτυαο χονσταντε δεστε ιτεm, χασο σεϕα σολιχιταδο πελο Τριβυναλ Ρεγιοναλ 
Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο. 

3.14.2 Ο ασσιναλαmεντο ινχορρετο δεσσε χαmπο χορρεσπονδερ〈 ◊ δεχλαραο φαλσα, ιmπλιχανδο, α θυαλθυερ τεmπο, α εξχλυσο δο χανδιδατο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο. 

3.15 Εφετιϖαδα α ινσχριο, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε αλτεραο δο Χ⌠διγο δε Οπο δα Υνιδαδε δε 
Χλασσιφιχαο/Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε, βεm χοmο δεϖολυο δοσ ϖαλορεσ παγοσ α ττυλο δε ινσχριο νο χερταmε. 

3.16 Νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο, χοm εξχεο: 
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3.16.1 Αο χιδαδο αmπαραδο πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν.≡ 6.593, δε 2 δε ουτυβρο δε 2008, θυε χοmπροϖε εσταρ ινσχριτο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα 
Προγραmασ Σοχιαισ δο Γοϖερνο Φεδεραλ に Χαδ∨νιχο, ε φορ mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν.≡ 6.135, δε 26 δε 
ϕυνηο δε 2007. 

3.16.1.1 Α χοmπροϖαο νο Χαδαστρο ∨νιχο σερ〈 φειτα πελο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ に ΝΙΣ, δο πρ⌠πριο χανδιδατο, αλm δοσ δαδοσ 
σολιχιταδοσ νο Ρεθυεριmεντο δε Ισενο ϖια ιντερνετ. 

3.16.1.2 Α ϖεραχιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο χανδιδατο, νο Ρεθυεριmεντο δε Ισενο, σερ〈 χονσυλταδα ϕυντο αο ⌠ργο γεστορ δο 
Χαδ∨νιχο. 

3.16.2 Αοσ δοαδορεσ δε mεδυλα ⌠σσεα, αmπαραδοσ πελα Λει Φεδεραλ ν.≡ 13.656, δε 30 δε αβριλ δε 2018, εm εντιδαδεσ ρεχονηεχιδασ πελο 
Μινιστριο δα Σαδε. 

3.16.2.1 Α χοmπροϖαο δε θυαλιδαδε δε δοαδορ δε mεδυλα ⌠σσεα σερ〈 εφετυαδα ατραϖσ δε απρεσενταο δε δοχυmεντο εξπεδιδο πελα 
εντιδαδε χολετορα. 

3.17 Ο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δε θυε τραταm οσ ιτενσ 3.16.1 ε 3.16.2 σοmεντε σερο ρεαλιζαδοσ ϖια ιντερνετ 

(ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), νο περοδο δασ 10 ηορασ δο δια 12/09/2019 ◊σ 23η59mιν δο δια 16/09/2019 (ηορ〈ριο δε Βρασλια). 

3.18 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ρεσπονδενδο, χιϖιλ ε 
χριmιναλmεντε, πελο τεορ δασ αφιρmατιϖασ. 

3.19 Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο αο χανδιδατο θυε: 

α) δειξαρ δε εφετυαρ ο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο πελα ιντερνετ; 

β) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 

χ) πλειτεαρ α ισενο, σεm απρεσενταρ ο δοχυmεντο πρεϖιστο νο ιτεm 3.16.2.1. 

3.20 Dεχλαραο φαλσα συϕειταρ〈 ο χανδιδατο ◊σ σαν⌡εσ πρεϖιστασ εm λει, απλιχανδο−σε, αινδα, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 10 δο 
Dεχρετο Φεδεραλ ν.≡ 83.936, δε 6 δε σετεmβρο δε 1979. 

3.20.1 Α θυαλθυερ τεmπο ποδερο σερ ρεαλιζαδασ διλιγνχιασ ρελατιϖασ ◊ σιτυαο δεχλαραδα πελο χανδιδατο, δεφερινδο−σε ου νο σευ πεδιδο. 

3.21 Α παρτιρ δο δια 19/09/2019, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ϖεριφιχαρ, νο ενδερεο ελετρνιχο δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ) 
οσ ρεσυλταδοσ δα αν〈λισε δασ ινσχρι⌡εσ χοm ισενο δε παγαmεντο δο ϖαλορ ινσχριο. 

3.22 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ ρεθυεριmεντο δε ισενο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο δεφεριδο τερ〈 συα ινσχριο ϖαλιδαδα, νο γερανδο 
βολετο παρα παγαmεντο δε ινσχριο. 

3.22.1 Ο χανδιδατο, χυϕο πεδιδο δε ισενο τενηα σιδο δεφεριδο, ιντερεσσαδο εm χονχορρερ α δοισ χαργοσ νο Χονχυρσο, δεϖερ〈 οβσερϖαρ ο 
δισποστο νο ιτεm 3.11 δεστε Χαπτυλο, σοβ πενα δε χανχελαmεντο δα ινσχριο. 

3.22.1.1 Παρα ασ ινσχρι⌡εσ ισεντασ δε παγαmεντο, σερ〈 χονσιδεραδο, παρα φινσ δε ϖαλιδαο δα λτιmα ινσχριο εφετιϖαδα, ο νmερο δο 
δοχυmεντο γεραδο νο ατο δα ινσχριο. 

3.23 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ πεδιδο δε ισενο δε παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο ινδεφεριδο ποδερ〈 απρεσενταρ ρεχυρσο νο πραζο δε 2 
(δοισ) διασ τεισ απ⌠σ α πυβλιχαο, νο σιτε (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ). 

3.23.1 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ σερ〈 διϖυλγαδα νο σιτε (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ) α ρελαο δοσ ρεθυεριmεντοσ δεφεριδοσ ε ινδεφεριδοσ. 

3.24 Οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm σευσ πεδιδοσ δε ισενο ινδεφεριδοσ ε θυειραm παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο γεραρ γυια δε ρεχοληιmεντο νο 
σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε παγαρ α ινσχριο ατ α δατα λιmιτε δε 02/10/2019, δε αχορδο χοm ο ιτεm 3.3 δεστε Χαπτυλο, σοβ πενα δε 
εξχλυσο δο χονχυρσο πβλιχο σε νο ο φιζερεm. 

3.25 Ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ εξιmεm−σε δασ δεσπεσασ χοm ϖιαγενσ ε εσταδα δοσ χανδιδατοσ παρα 
πρεσταρ ασ προϖασ δο Χονχυρσο. 

3.26 Νο σερο αχειτασ ινσχρι⌡εσ πορ δεπ⌠σιτο εm χαιξα ελετρνιχο, ϖια ποσταλ, φαχ−σmιλε (φαξ), τρανσφερνχια ου δεπ⌠σιτο εm χοντα χορρεντε, 
DΟΧ, ορδεm δε παγαmεντο, χονδιχιοναισ ε/ου εξτεmπορνεασ ου πορ θυαλθυερ ουτρα ϖια θυε νο ασ εσπεχιφιχαδασ νεστε Εδιταλ. 

3.27 Νο σερο αχειτασ ασ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο θυε νο ατενδερεm ριγοροσαmεντε αο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 

3.28 Ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε αλγυmα χονδιο ου ατενδιmεντο εσπεχιαλ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερ〈 ανεξαρ σολιχιταο, ασσιναδα, 
χοντενδο τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα ο ατενδιmεντο, βεm χοmο ο ατεσταδο mδιχο ου δε εσπεχιαλιστα θυε χοmπροϖε α νεχεσσιδαδε 
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δο ατενδιmεντο εσπεχιαλ, νο λινκ δε Ινσχριο ϖια ιντερνετ, ατ α δατα δε ενχερραmεντο δα ινσχριο (02/10/2019), α φιm δε θυε σεϕαm τοmαδασ 
ασ προϖιδνχιασ χαβϖεισ. Α νο οβσερϖνχια δο περοδο παρα σολιχιταο ενσεϕαρ〈 ο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο. 

3.28.1 Παρα χονδι⌡εσ δε αχεσσιβιλιδαδε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ αο φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο σολιχιταο ασσιναδα ε χοντενδο τοδασ ασ 
ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα ο ατενδιmεντο, βεm χοmο ανεξαρ ατεσταδο mδιχο ου δε εσπεχιαλιστα θυε χοmπροϖε α νεχεσσιδαδε δο 
ατενδιmεντο. 

3.28.2 Ο ατενδιmεντο ◊σ χονδι⌡εσ σολιχιταδασ φιχαρ〈 συϕειτο ◊ αν〈λισε δε λεγαλιδαδε, ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε δο πεδιδο. 

3.29 FｷI;à;ゲゲWｪ┌ヴ;S;à;àヮﾗゲゲｷHｷﾉｷS;SWàSWà┌ゲﾗàSﾗàさﾐﾗﾏWàゲﾗIｷ;ﾉざà<àヮWゲゲﾗ;àデヴ;ﾐゲW┝┌;ﾉàﾗ┌àデヴ;┗WゲデｷàS┌ヴ;ﾐデWàﾗàIﾗﾐI┌ヴゲﾗく 

3.29.1 Παρα ινχλυσο δο νοmε σοχιαλ νασ λιστασ δε χηαmαδα ε νασ δεmαισ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χερταmε, ο(α) χανδιδατο(α) δεϖε ενϖιαρ 
δυραντε ο περοδο δε ινσχρι⌡εσ, πορ mειο δο λινκ δε ινσχριο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σολιχιταο δε ινχλυσο δο νοmε σοχιαλ διγιταλιζαδα, 
ασσιναδα πελο χανδιδατο, εm θυε χονστε ο νοmε χιϖιλ ε ο νοmε σοχιαλ. 

3.30 Α χανδιδατα λαχταντε θυε νεχεσσιταρ αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, ποδερ〈 φαζ−λο εm σαλα ρεσερϖαδα, δεσδε θυε ο ρεθυειρα, 
οβσερϖανδο οσ προχεδιmεντοσ δεσχριτοσ νο ιτεm 3.28 δεστε χαπτυλο. 

3.30.1 Α χριανα δεϖερ〈 εσταρ αχοmπανηαδα δε αδυλτο ρεσπονσ〈ϖελ πελα συα γυαρδα (φαmιλιαρ ου τερχειρο ινδιχαδο πελα χανδιδατα) ε περmανεχερ 
εm αmβιεντε ρεσερϖαδο. 

3.30.2 Ο χελυλαρ ε δεmαισ απαρεληοσ ελετρνιχοσ δο αδυλτο ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα δεϖερο περmανεχερ λαχραδοσ, εm εmβαλαγεm 
εσπεχφιχα α σερ φορνεχιδα πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, δυραντε τοδο ο περοδο δε απλιχαο. 

3.30.3 Νο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο, πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, ρεσπονσ〈ϖελ παρα α γυαρδα δα χριανα, ε α συα αυσνχια αχαρρεταρ〈 ◊ χανδιδατα α 
ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαο δα προϖα. 

3.30.4 Νοσ ηορ〈ριοσ πρεϖιστοσ παρα αmαmενταο, α χανδιδατα λαχταντε ποδερ〈 αυσενταρ−σε τεmποραριαmεντε δα σαλα δε προϖα αχοmπανηαδα 
δε υmα φισχαλ. 

3.30.5 Να σαλα ρεσερϖαδα παρα αmαmενταο φιχαρο σοmεντε α λαχταντε, α χριανα ε α φισχαλ, σενδο ϖεδαδα α περmαννχια δε βαβ〈σ ου 
θυαισθυερ ουτρασ πεσσοασ θυε τενηαm γραυ δε παρεντεσχο ου δε αmιζαδε χοm α χανδιδατα. 

3.30.6 Νο ηαϖερ〈 χοmπενσαο δο τεmπο δε αmαmενταο εm φαϖορ δα χανδιδατα. 

3.31 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ρεσερϖανδο−σε αο Τριβυναλ Ρεγιοναλ 
Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε ◊ Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ο διρειτο δε εξχλυιρ δο Χονχυρσο Πβλιχο αθυελε θυε νο πρεενχηερ εσσε δοχυmεντο οφιχιαλ δε 
φορmα χοmπλετα, χορρετα ε/ου φορνεχερ δαδοσ ινϖερδιχοσ ου φαλσοσ. 

 
4. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

4.1 ℵσ πεσσοασ χοm δεφιχινχια θυε πρετενδαm φαζερ υσο δασ πρερρογατιϖασ θυε ληεσ σο φαχυλταδασ νο ινχισο ςΙΙΙ δο αρτ. 37 δα Χονστιτυιο 
Φεδεραλ ε να Λει ν.≡ 7.853/89 ε αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ,  ασσεγυραδο ο διρειτο δε ινσχριο παρα οσ χαργοσ οφερεχιδοσ νεστε Εδιταλ, δεσδε θυε α 
δεφιχινχια σεϕα χοmπατϖελ χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο εm προϖιmεντο. 

4.2 Εm οβεδινχια αο δισποστο νο ♣ 2.≡ δο αρτ. 5.≡ δα Λει ν.≡ 8.112/90, νο Dεχρετο ν.≡ 3.298/99 ε να Ρεσολυο ν.≡ 246/13 δο Χονσεληο δα 
ϑυστια Φεδεραλ (ΧϑΦ), ε αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ, σερ−ληεσ−〈 ρεσερϖαδο ο περχεντυαλ δε 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ θυε ϖιερεm α συργιρ ου 
φορεm χριαδασ νο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο, δισπονιβιλιζαδασ παρα προϖιmεντο νοσ τερmοσ δα λεγισλαο δε ρεγνχια, νοσ Θυαδροσ δε 
Πεσσοαλ δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε Σε⌡εσ ϑυδιχι〈ριασ ϖινχυλαδασ. 

4.2.1 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο ιτεm 4.2 ρεσυλτε νmερο φραχιον〈ριο, εστε δεϖερ〈 σερ ελεϖαδο ατ ο πριmειρο νmερο ιντειρο 
συβσεθυεντε, δεσδε θυε νο υλτραπασσε 20% (ϖιντε πορ χεντο) δασ ϖαγασ, χονφορmε πρεϖιστο νο ♣ 2.≡ δο αρτ. 5.≡ δα Λει ν.≡ 8.112/90 ε νο ♣ 2.≡ 
δο αρτ. 8.≡ δα Ρεσολυο ν.≡ 246/13 δο ΧϑΦ. 

4.2.2 Ο πριmειρο χανδιδατο χοm δεφιχινχια χλασσιφιχαδο νο Χονχυρσο σερ〈 νοmεαδο παρα οχυπαρ α 5.♠ (θυιντα) ϖαγα αβερτα δο ρεσπεχτιϖο χαργο, 
παρα χαδα Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο α θυε σε ρεφερεm οσ Ανεξοσ Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ δεστε Εδιταλ, ενθυαντο οσ δεmαισ σερο νοmεαδοσ α χαδα ιντερϖαλο δε 
ϖιντε χαργοσ προϖιδοσ. 

4.2.3 Παρα ο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ mενχιοναδασ νο ιτεm 4.2.2 σερο χονϖοχαδοσ εξχλυσιϖαmεντε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια χλασσιφιχαδοσ, 
ατ θυε οχορρα ο εσγοταmεντο δα λισταγεm ρεσπεχτιϖα, θυανδο πασσαρο α σερ χονϖοχαδοσ, παρα πρεενχη−λασ, χανδιδατοσ νο δεφιχιεντεσ, 
οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

4.2.4 Α ρεσερϖα δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, mενχιοναδα νο ιτεm 4.2.2, νο ιmπεδε α χονϖοχαο δε χανδιδατοσ νο δεφιχιεντεσ, 
οβσερϖαδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο, παρα οχυπαο δασ ϖαγασ συβσεθυεντεσ ◊θυελασ ρεσερϖαδασ. 
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4.3 Χονσιδερα−σε πεσσοα χοm δεφιχινχια αθυελα θυε σε ενθυαδρα να δεφινιο δο αρτ. 1.≡ δα Χονϖενο σοβρε οσ Dιρειτοσ δα Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια δα Οργανιζαο δασ Να⌡εσ Υνιδασ (Dεχρετο Λεγισλατιϖο ν.≡ 186/2008 ε Dεχρετο ν.≡ 6.949/2009) χοmβιναδο χοm οσ αρτσ. 3.≡ ε 4.≡, 
δο Dεχρετο Φεδεραλ ν.≡ 3.298/1999, δα Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια に ΣΤϑ, δα Λει ν.≡ 12.764/2012, δο Dεχρετο Φεδεραλ ν.≡ 
8.368/2014 ε δα Λει ν.≡ 13.146/2015 (Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια). 

4.4 Ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, ρεσγυαρδαδασ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ πρεϖιστασ να φορmα δα λει, παρτιχιπαρο δο Χονχυρσο εm ιγυαλδαδε δε 
χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε σε ρεφερε αο χοντεδο δασ προϖασ, ◊ αϖαλιαο ε αοσ χριτριοσ δε απροϖαο, αο δια, ηορ〈ριο ε λοχαλ 
δε απλιχαο δασ προϖασ, ε ◊ νοτα mνιmα εξιγιδα παρα απροϖαο. 

4.5 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 δεχλαραρ, θυανδο δα ινσχριο, σερ πεσσοα χοm δεφιχινχια, εσπεχιφιχανδο−α νο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο, ε θυε δεσεϕα 
χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ. Παρα ταντο, δεϖερ〈 ενχαmινηαρ, δυραντε ο περοδο δε ινσχρι⌡εσ (δο δια 12/09/2019 αο δια 02/10/2019), α 
δοχυmενταο ρελαχιοναδα αβαιξο ϖια Ιντερνετ, πορ mειο δο λινκ δε ινσχριο δο Χονχυρσο Πβλιχο ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ: 

α) Λαυδο Μδιχο εξπεδιδο νο πραζο m〈ξιmο δε 12 (δοζε) mεσεσ αντεσ δο ινχιο δασ ινσχρι⌡εσ, ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δε 
δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ − ΧΙD, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα 
δεφιχινχια, χοντενδο α ασσινατυρα ε ο χαριmβο δο νmερο δο ΧΡΜ δο mδιχο ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα εmισσο; 

β) Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ϖισυαλ, θυε νεχεσσιταρ δε προϖα εσπεχιαλ εm Βραιλε, ου Αmπλιαδα, ου α νεχεσσιδαδε δε λειτυρα δε συα προϖα, 
ου σοφτωαρε δε Λειτυρα δε TWﾉ;がà;ﾉYﾏàSﾗàWﾐ┗ｷﾗàS;àSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗàｷﾐSｷI;S;àﾐ;àﾉWデヴ;àさ;ざàSWゲデWà ｷデWﾏがàSW┗Wヴ=àWﾐI;ﾏｷﾐｴ;ヴàゲﾗﾉｷIｷデ;N?ﾗàヮﾗヴàWゲIヴｷデﾗがà
ατ ο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, εσπεχιφιχανδο ο τιπο δε δεφιχινχια; 

χ) Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια αυδιτιϖα, θυε νεχεσσιταρ δο ατενδιmεντο δο ιντρπρετε δε Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ, αλm δο ενϖιο δα 
SﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗàｷﾐSｷI;S;àﾐ;àﾉWデヴ;àさ;ざàSWゲデWàｷデWﾏがàSW┗Wヴ=àWﾐI;ﾏｷﾐｴ;ヴàゲﾗﾉｷIｷデ;N?ﾗàヮﾗヴàWゲIヴｷデﾗがà;デYàﾗàデYヴﾏｷﾐﾗàS;ゲàｷﾐゲIヴｷNﾛWゲき 

δ) Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νεχεσσιταρ δε τεmπο αδιχιοναλ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ, αλm δο ενϖιο δα δοχυmενταο ινδιχαδα να 
ﾉWデヴ;à さ;ざà SWゲデWà ｷデWﾏがà SW┗Wヴ=à WﾐI;ﾏｷﾐｴ;ヴà ゲﾗﾉｷIｷデ;N?ﾗがà ヮﾗヴà WゲIヴｷデﾗがà ;デYà ﾗà デYヴﾏｷﾐﾗà S;ゲà ｷﾐゲIヴｷNﾛWゲがà Iﾗﾏà ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷ┗;à ;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;S;  δε παρεχερ 
εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα δα 〈ρεα δε συα δεφιχινχια; 

ε) Ο χανδｷS;デﾗàIﾗﾏàSWaｷIｷZﾐIｷ;à aｹゲｷI;がàケ┌WàﾐWIWゲゲｷデ;ヴàSWà;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗàWゲヮWIｷ;ﾉがà;ﾉYﾏàSﾗàWﾐ┗ｷﾗàS;àSﾗI┌ﾏWﾐデ;N?ﾗà ｷﾐSｷI;S;àﾐ;à ﾉWデヴ;àさ;ざàSWゲτε 
ιτεm, δεϖερ〈 σολιχιταρ, πορ εσχριτο, ατ ο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, mοβιλι〈ριο αδαπταδο ε εσπαοσ αδεθυαδοσ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, 
δεσιγναο δε φισχαλ παρα αυξιλιαρ νο mανυσειο δασ προϖασ δισχυρσιϖασ ε τρανσχριο δασ ρεσποστασ, σαλασ δε φ〈χιλ αχεσσο, βανηειροσ αδαπταδοσ 
παρα χαδειρα δε ροδασ ετχ, εσπεχιφιχανδο ο τιπο δε δεφιχινχια. 

4.5.1 Αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ (χεγοσ) θυε σολιχιταρεm προϖα εσπεχιαλ εm Βραιλε σερο οφερεχιδασ προϖασ νεσσε σιστεmα ε συασ 
ρεσποστασ δεϖερο σερ τρανσχριτασ ταmβm εm Βραιλε. Οσ ρεφεριδοσ χανδιδατοσ δεϖερο λεϖαρ παρα εσσε φιm, νο δια δα απλιχαο δα προϖα, ρεγλετε 
ε πυνο, ποδενδο υτιλιζαρ−σε δε σοροβαν. 

4.5.2 Αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ (βαιξα ϖισο) θυε σολιχιταρεm προϖα εσπεχιαλ Αmπλιαδα σερο οφερεχιδασ προϖασ νεσσε σιστεmα. 

4.5.2.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ινδιχαρ ο ταmανηο δα φοντε δε συα προϖα Αmπλιαδα, εντρε 18, 24 ου 28. Νο ηαϖενδο ινδιχαο δε ταmανηο δε 
φοντε, α προϖα σερ〈 χονφεχχιοναδα εm φοντε 24. 

4.5.3 Παρα οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ, ποδερ〈 σερ δισπονιβιλιζαδο σοφτωαρεσ δε λειτυρα δε τελα, mεδιαντε πρϖια σολιχιταο (δυραντε ο 
περοδο δε ινσχρι⌡εσ). 

4.5.3.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈 οπταρ πελα υτιλιζαο δε υm δοσ σοφτωαρεσ δισπονϖεισ: Dοσ ςοξ, ΝςDΑ ου ΖοοmΤεξτ (αmπλιαο ου λειτυρα). 

4.5.3.2 Να ηιπ⌠τεσε δε σερεm ϖεριφιχαδοσ προβλεmασ τχνιχοσ νο χοmπυταδορ ε/ου νο σοφτωαρε mενχιοναδοσ νο ιτεm 4.5.3.1, σερ〈 
δισπονιβιλιζαδο αο χανδιδατο, φισχαλ λεδορ παρα λειτυρα δε συα προϖα. 

4.6 Οσ χανδιδατοσ θυε, νο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ, νο ατενδερεm αο εσταβελεχιδο νεστε Χαπτυλο σερο χονσιδεραδοσ χανδιδατοσ σεm 
δεφιχινχια, βεm χοmο ποδερο νο τερ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ ατενδιδασ. 

4.6.1 Νο δια 18/10/2019 σερο πυβλιχαδασ νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), α λιστα χοντενδο ο δεφεριmεντο δασ 
χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ παρα ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ ε Dισχυρσιϖασ, βεm χοmο α ρελαο δοσ χανδιδατοσ θυε χονχορρερο ◊σ ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ. 

4.6.1.1 Χονσιδεραρ−σε−=à┗=ﾉｷSﾗàﾗàﾉ;┌SﾗàﾏYSｷIﾗàケ┌WàWゲデｷ┗WヴàSWà;IﾗヴSﾗàIﾗﾏà;àﾉWデヴ;àさ;ざがàιτεm 4.5 δεστε Χαπτυλο. 

4.6.1.2 Ο χανδιδατο χυϕο λαυδο σεϕα χονσιδεραδο ινϖ〈λιδο ου τενηα α σολιχιταο ινδεφεριδα ποδερ〈 χονσυλταρ πορ mειο δε λινκ δισπονϖελ νο σιτε 
ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ, οσ mοτιϖοσ δο ινδεφεριmεντο ε ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε 2 (δοισ) διασ τεισ απ⌠σ α πυβλιχαο ινδιχαδα 
νο ιτεm 4.6.1, ϖεδαδα α ϕυνταδα δε δοχυmεντοσ. 

4.6.1.3 Ο χανδιδατο χυϕο λαυδο/ρεχυρσο σεϕα ινδεφεριδο νο χονχορρερ〈 ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σεm πρεϕυζο δο 
ατενδιmεντο δασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαο δα προϖα, σε ηουϖερ. 
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4.7 Ασ ινστρυ⌡εσ παρα ενϖιο δο λαυδο mδιχο νο λινκ δε ινσχριο δο Χονχυρσο, χονφορmε δισποστο νο ιτεm 4.5 δεστε Χαπιτυλο, εσταρο 
δισπονϖεισ νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

4.7.1 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ο ενϖιο χορρετο δοσ αρθυιϖοσ. 

4.7.2 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ φαληασ νο ενϖιο δοσ αρθυιϖοσ, ταισ χοmο 
αρθυιϖοσ εm βρανχο ου ινχοmπλετοσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε 
ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 

4.8 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 δεχλαραρ, νο ατο δα ινσχριο, σε δεσεϕα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοα χοm δεφιχινχια ε θυε 
εστ〈 χιεντε δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο παρα ο θυαλ πρετενδε ινσχρεϖερ−σε ε δο φατο δε θυε, σε ϖιερ α εξερχ−λο, εσταρ〈 συϕειτο ◊ αϖαλιαο πελο 
δεσεmπενηο δεσσασ ατριβυι⌡εσ παρα φινσ δε ηαβιλιταο νο εστ〈γιο προβατ⌠ριο. 

4.8.1 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε δεσεϕαρ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 ενχαmινηαρ Λαυδο Μδιχο, δε 
αχορδο χοm ο ιτεm 4.5 δεστε Χαπτυλο. 

4.9 Ο χανδιδατο θυε εστιϖερ χονχορρενδο ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σε ηαβιλιταδο, τερ〈 σευ νοmε πυβλιχαδο εm λιστα 
εσπεχφιχα δε δεφιχιεντεσ, πορ Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο/Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε ε φιγυραρ〈 ταmβm να λιστα δε χλασσιφιχαο πορ Υνιδαδε δε 
Χλασσιφιχαο/Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε, χασο οβτενηα ποντυαο/χλασσιφιχαο νεχεσσ〈ρια, να φορmα δεστε Εδιταλ. 

4.10 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια απροϖαδο νο Χονχυρσο, θυανδο νοmεαδο, σερ〈 συβmετιδο ◊ αϖαλιαο, δε χαρ〈τερ τερmινατιϖο, α σερ ρεαλιζαδα 
πορ ϑυντα Μδιχα δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ, δασ Σε⌡εσ ϑυδιχι〈ριασ δα 3.♠ Ρεγιο ου πορ εσσεσ ⌠ργοσ χρεδενχιαδοσ, οβϕετιϖανδο ϖεριφιχαρ σε 
α δεφιχινχια σε ενθυαδρα να δεφινιο δο αρτ. 1.≡ δα Χονϖενο σοβρε οσ Dιρειτοσ δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια δα Οργανιζαο δασ Να⌡εσ Υνιδασ 
(Dεχρετο Λεγισλατιϖο ν.≡ 186/2008 ε Dεχρετο ν.≡ 6.949/2009) χοmβιναδο χοm οσ αρτσ. 3.≡ ε 4.≡, δο Dεχρετο ν.≡ 3.298/1999, δα Σmυλα 377 δο 
Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια に ΣΤϑ, δα Λει ν.≡ 12.764/2012, δο Dεχρετο Φεδεραλ ν.≡ 8.368/2014 ε δα Λει ν≡ 13.146/2015 (Εστατυτο δα Πεσσοα χοm 
Dεφιχινχια). 

4.10.1 Παρα α αϖαλιαο, ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 απρεσενταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ ε Λαυδο Μδιχο (οριγιναλ ου χ⌠πια 
αυτεντιχαδα) εξπεδιδο νο πραζο δε ατ 12 (δοζε) mεσεσ αντεριορεσ ◊ ρεφεριδα αϖαλιαο, ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δε δεφιχινχια, 
χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενα に ΧΙD, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα δα δεφιχινχια, 
χοντενδο α ασσινατυρα ε ο χαριmβο δο νmερο δο ΧΡΜ δο mδιχο ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα εmισσο. 

4.10.2 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο παρα ϕυστιφιχαρ ο ατρασο ου α αυσνχια δο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ◊ 
αϖαλιαο τραταδα νο ιτεm 4.10. 

4.10.2.1 Εξχετυαm−σε δο ιτεm 4.10.2 απενασ ασ αυσνχιασ mοτιϖαδασ πορ δοενασ ινφεχτοχονταγιοσασ ου θυε ιmποσσιβιλιτεm α λοχοmοο δο 
χανδιδατο, mεδιαντε ατεσταδο, χοντενδο ο ΧΙD δα δοενα, νοmε ε νmερο δο ΧΡΜ δο προφισσιοναλ, εmιτιδο νο δια αγενδαδο παρα α αϖαλιαο ε 
προτοχολαδο νο ⌠ργο ρεσπονσ〈ϖελ πελα χονϖοχαο, ατ ◊σ 19η δο 1≡ δια τιλ συβσεθυεντε. 

4.10.2.2 Οσ ατεσταδοσ σερο συβmετιδοσ ◊ ηοmολογαο δα 〈ρεα mδιχα δο ⌠ργο ρεσπονσ〈ϖελ πελα νοmεαο. Αοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm οσ 
ατεσταδοσ ηοmολογαδοσ, σερ〈 ρεαλιζαδα νοϖα χονϖοχαο παρα ινσπεο mδιχα οφιχιαλ, νοσ τερmοσ δο ιτεm 4.10 δεστε Χαπτυλο. Οσ χανδιδατοσ 
θυε νο τιϖερεm οσ ατεσταδοσ ηοmολογαδοσ σερο εξχλυδοσ δα λιστα δε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, περmανεχενδο απενασ να λιστα δε 
χλασσιφιχαο δε αmπλα χονχορρνχια, δεσδε θυε τενηα οβτιδο ποντυαο/χλασσιφιχαο παρα ταντο νοσ τερmοσ δεστε Εδιταλ. 

4.10.3 Σερ〈 ελιmιναδο δα λιστα δε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια αθυελε χυϕα δεφιχινχια ασσιναλαδα νο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο νο φορ χονσταταδα 
να φορmα δο αρτ. 4.≡ ε σευσ ινχισοσ, δο Dεχρετο Φεδεραλ ν.≡ 3.298/1999 ε συασ αλτερα⌡εσ, να Σmυλα 377 δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια に ΣΤϑ, 
δα Λει ν.≡ 12.764/2012, ου νο Dεχρετο Φεδεραλ ν.≡ 8.368/2014, ου αθυελε θυε νο χοmπαρεχερ ◊ αϖαλιαο να δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ α σερεm 
χοmυνιχαδοσ αο χανδιδατο πελασ 〈ρεασ δε σαδε ου δε γεστο δε πεσσοασ, εξχετο νοσ χασοσ πρεϖιστοσ νοσ ιτενσ 4.10.2.1 ε 4.10.2.2, δεϖενδο ο 
χανδιδατο περmανεχερ απενασ να λιστα δε χλασσιφιχαο δε αmπλα χονχορρνχια, δεσδε θυε τενηα οβτιδο ποντυαο/χλασσιφιχαο παρα ταντο νοσ 
τερmοσ δεστε Εδιταλ. 

4.10.3.1 Ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο χερταmε, να ηιπ⌠τεσε δε νο τερ σιδο χλασσιφιχαδο χονφορmε ο εσταβελεχιδο νοσ Χαπτυλοσ 8, 9 ε 10 δεστε 
Εδιταλ. 

4.11 Ασ ϖαγασ δεφινιδασ νο ιτεm 4.2 δεστε Χαπτυλο θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ου πορ ρεπροϖαο νο 
Χονχυρσο ου να περχια mδιχα, εσγοταδασ ασ λισταγενσ δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, χοm εστριτα 
οβσερϖνχια ◊ ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια, χοmο πρεϖ ο ιτεm 4.2.3 δεστε Χαπτυλο. 

4.12 Α νο οβσερϖνχια, πελο χανδιδατο, δε θυαλθυερ δασ δισποσι⌡εσ δεστε Χαπτυλο, ιmπλιχαρ〈 α περδα δο διρειτο α σερ νοmεαδο παρα ασ ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια. 

4.13 Ο λαυδο mδιχο απρεσενταδο νο περοδο δασ ινσχρι⌡εσ τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο ε νο σερ〈 δεϖολϖιδο. 

4.14 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, δεποισ δε νοmεαδο, σερ〈 αχοmπανηαδο πορ Εθυιπε Μυλτιπροφισσιοναλ, θυε αϖαλιαρ〈 α χοmπατιβιλιδαδε εντρε 
ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο ε α συα δεφιχινχια δυραντε ο εστ〈γιο προβατ⌠ριο. 
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4.15 Σερ〈 εξονεραδο ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε, νο δεχορρερ δο εστ〈γιο προβατ⌠ριο, τιϖερ ϖεριφιχαδα α ινχοmπατιβιλιδαδε δε συα 
δεφιχινχια χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε. 

4.16 Απ⌠σ α ινϖεστιδυρα δο χανδιδατο νο Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε παρα ο θυαλ φοι απροϖαδο, ο γραυ δε δεφιχινχια νο ποδερ〈 σερ αργυιδο παρα 
ϕυστιφιχαρ α χονχεσσο δε ρεαδαπταο, λιχενα πορ mοτιϖο δε σαδε ου αποσενταδορια πορ ινϖαλιδεζ. 

  
5. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΝΕΓΡΟΣ 

5.1 Εm οβεδινχια αο δισποστο να Λει ν.≡ 12.990/2014 ε να Ρεσολυο ν.≡ 203/2015, δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια, σερο ρεσερϖαδασ αοσ 
χανδιδατοσ νεγροσ 20% (ϖιντε πορ χεντο) δασ ϖαγασ, εm χαδα υm δοσ χαργοσ οφερεχιδοσ, θυε ϖιερεm α συργιρ ου φορεm χριαδασ νο πραζο δε 
ϖαλιδαδε δο χονχυρσο, δισπονιβιλιζαδασ παρα προϖιmεντο νοσ τερmοσ δα λεγισλαο δε ρεγνχια, νοσ Θυαδροσ δε Πεσσοαλ δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ 
Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε δασ Σε⌡εσ ϑυδιχι〈ριασ ϖινχυλαδασ. 

5.1.1 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ εσταβελεχιδο νο ιτεm 5.1 δεστε Χαπτυλο ρεσυλτε εm νmερο φραχιοναδο, εστε σερ〈 ελεϖαδο παρα ο πριmειρο 
νmερο ιντειρο συβσεθυεντε, εm χασο δε φραο ιγυαλ ου mαιορ θυε 0,5 (χινχο δχιmοσ), ου διmινυδο παρα ο νmερο ιντειρο ιmεδιαταmεντε 
ινφεριορ, εm χασο δε φραο mενορ θυε 0,5 (χινχο δχιmοσ). 

5.1.2 Εm φαχε δεσσασ δισποσι⌡εσ, αοσ χανδιδατοσ νεγροσ σερο δεστιναδασ, να Λιστα δε Χλασσιφιχαο Εσπεχφιχα πορ Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο δε 
χαδα Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε: α 3♠, α 8♠, α 13♠, α 18♠, α 23♠, α 28♠ ϖαγασ ε ασσιm συχεσσιϖαmεντε, σεγυινδο ιντερϖαλοσ δε χινχο ϖαγασ. 

5.1.3 Παρα ο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ mενχιοναδασ νο ιτεm 5.1.2 σερο νοmεαδοσ, εξχλυσιϖαmεντε, χανδιδατοσ νεγροσ χλασσιφιχαδοσ, δο 
ρεφεριδο Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε, δα Λιστα δε Χλασσιφιχαο Εσπεχφιχα δε χανδιδατοσ νεγροσ δα Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο, ατ θυε οχορρα ο 
εσγοταmεντο δεσσα λισταγεm, θυανδο πασσαρο α σερ νοmεαδοσ, παρα πρεενχη−λασ, χανδιδατοσ νο νεγροσ, οβσερϖαδα α ορδεm δε 
χλασσιφιχαο. 

5.1.4 Παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈, νο ατο δα ινσχριο, οπταρ πορ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ 
νεγροσ, πρεενχηενδο α αυτοδεχλαραο δε θυε  πρετο ου παρδο, χονφορmε θυεσιτο χορ ου ραα υτιλιζαδο πελα Φυνδαο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε 
Γεογραφια ε Εστατστιχα に ΙΒΓΕ. 

5.1.5 Α αυτοδεχλαραο τερ〈 ϖαλιδαδε σοmεντε παρα εστε Χονχυρσο Πβλιχο. 

5.1.6 Πρεσυmιρ−σε−ο ϖερδαδειρασ ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο, σεm πρεϕυζο δα απυραο δασ 
ρεσπονσαβιλιδαδεσ αδmινιστρατιϖα, χιϖιλ ε πεναλ, να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο δε δεχλαραο φαλσα. 

5.2 Νο δια 18/10/2019 σερ〈 πυβλιχαδα, νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), λιστα χοντενδο α ρελαο δοσ χανδιδατοσ 
θυε οπταραm πορ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ. 

5.2.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νο πραζο δε 2 (δοισ) διασ τεισ απ⌠σ α πυβλιχαο ινδιχαδα νο ιτεm 5.2 ου, νεστε mεσmο πραζο, 
σολιχιταρ αλτεραο δε συα οπο πορ χονχορρερ ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ. 

5.2.2 Νο δια 28/10/2019 σερο διϖυλγαδασ νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ ασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ. 

5.3 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο χονχυρσο θυε σε αυτοδεχλαραραm νεγροσ σερο χονϖοχαδοσ, αντεσ δα ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ δο 
χονχυρσο πβλιχο, πορ mειο δε Εδιταλ εσπεχφιχο, παρα ϖεριφιχαο δα ϖεραχιδαδε δε συα δεχλαραο πορ Χοmισσο α σερ ινστιτυδα πελο Τριβυναλ 
Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο. 

5.3.1 Α ϖεριφιχαο δα Χοmισσο θυαντο ◊ χονδιο δε πεσσοα νεγρα λεϖαρ〈 εm χονσιδεραο εm σευ παρεχερ α αυτοδεχλαραο φιρmαδα νο ατο 
δε ινσχριο νο χονχυρσο πβλιχο ε οσ χριτριοσ δε φενοτιπια δο χανδιδατο. 

5.3.2 Α Χοmισσο δε ςεριφιχαο σερ〈 χοmποστα πορ, νο mνιmο, 3 (τρσ) mεmβροσ. 

5.3.3 Ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ εξιmεm−σε δασ δεσπεσασ χοm ϖιαγενσ ε εσταδα δοσ χανδιδατοσ 
χονϖοχαδοσ πελα Χοmισσο δε θυε τρατα εστε ιτεm. 

5.3.4 Σερ〈 χονσιδεραδο νεγρο ο χανδιδατο θυε ασσιm φορ ρεχονηεχιδο πορ πελο mενοσ υm δοσ mεmβροσ δα Χοmισσο δε ςεριφιχαο. 

5.3.5 Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm ρεχονηεχιδοσ πελα Χοmισσο χοmο νεγροσ − χυϕα δεχλαραο ρεσυλτε δε ερρο, πορ οχασιο δε φαλσα περχεπο 
δα ρεαλιδαδε, νο σενδο, πορταντο, ρεϖεστιδα δε m〈−φ, χοντινυαρο παρτιχιπανδο δο χονχυρσο εm ρελαο ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα 
χονχορρνχια, σε τιϖερεm οβτιδο ποντυαο/χλασσιφιχαο παρα ταντο. Σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ο χανδιδατο θυε νο ποσσυα 
ποντυαο/χλασσιφιχαο παρα φιγυραρ να λισταγεm δε αmπλα χονχορρνχια. 

5.3.5.1 Σερ〈 εξχλυδο δο χονχυρσο ο χανδιδατο θυε νο χοmπαρεχερ ◊ εντρεϖιστα δεσιγναδα πελα Χοmισσο, να δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ α σερεm 
εσταβελεχιδοσ εm Εδιταλ εσπεχφιχο παρα εσσε φιm. 

5.3.6 Α αϖαλιαο δα Χοmισσο εσπεχφιχα θυαντο αο ενθυαδραmεντο, ου νο, δο χανδιδατο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα, τερ〈 ϖαλιδαδε απενασ 
παρα εστε χονχυρσο. 
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5.3.7 Απ⌠σ αν〈λισε δα Χοmισσο εσπεχφιχα, σερ〈 διϖυλγαδο Εδιταλ δε Ρεσυλταδο προϖισ⌠ριο δα εντρεϖιστα δε ϖεριφιχαο, δο θυαλ ο χανδιδατο τερ〈 
2 (δοισ) διασ τεισ παρα απρεσενταρ ρεχυρσο. 

5.3.8 Απ⌠σ αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ, σερ〈 διϖυλγαδο ο Ρεσυλταδο Dεφινιτιϖο δα εντρεϖιστα δε ϖεριφιχαο. 

5.3.9 Να ηιπ⌠τεσε δε χονσταταο δε δεχλαραο φαλσα, ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο χονχυρσο ε, σε ηουϖερ σιδο νοmεαδο, φιχαρ〈 συϕειτο ◊ 
ανυλαο δα συα νοmεαο, απ⌠σ προχεδιmεντο αδmινιστρατιϖο εm θυε ληε σεϕαm ασσεγυραδοσ ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα, σεm πρεϕυζο 
δε ουτρασ σαν⌡εσ χαβϖεισ. 

5.3.9.1 Σερ〈 χονσιδεραδα φραυδυλεντα α δεχλαραο θυανδο, αο σε ρεαλιζαρ α ϖεριφιχαο, χονστατε−σε α εξιστνχια δε ινδχιοσ δε m〈−φ πορ παρτε 
δο ιντερεσσαδο. 

5.4 Ο χανδιδατο χλασσιφιχαδο θυε, νο ατο δα ινσχριο, δεχλαρου−σε πρετο ου παρδο, τερ〈 σευ νοmε πυβλιχαδο εm λιστα εσπεχφιχα ε φιγυραρ〈 
ταmβm νασ λιστασ δε χλασσιφιχαο γεραλ, χασο οβτενηα α ποντυαο/χλασσιφιχαο νεχεσσ〈ρια παρα ταντο, να φορmα δεστε Εδιταλ. 

5.5 Ο χανδιδατο νεγρο χονχορρερ〈, χονχοmιταντεmεντε, ◊σ ϖαγασ α ελε ρεσερϖαδασ ε ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα χονχορρνχια, δε αχορδο χοm 
α συα ορδεm δε χλασσιφιχαο νο χονχυρσο. 

5.5.1 Ο χανδιδατο νεγρο ποδερ〈 χονχορρερ, χονχοmιταντεmεντε, ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σε ατενδερ α εσσα χονδιο. 

5.5.2 Ο χανδιδατο νεγρο απροϖαδο δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ οφερεχιδο ◊ αmπλα χονχορρνχια νο σερ〈 χοmπυταδο παρα εφειτο δε 
πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α χανδιδατοσ νεγροσ. 

5.6 Ο χανδιδατο νεγρο απροϖαδο παρα ασ ϖαγασ α ελε δεστιναδασ ε παρα ασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, χονϖοχαδο 
χονχοmιταντεmεντε παρα ο προϖιmεντο δοσ χαργοσ, δεϖερ〈 mανιφεσταρ οπο πορ υmα δελασ. 

5.6.1 Να ηιπ⌠τεσε δε θυε τρατα ο ιτεm 5.6 δεστε Χαπτυλο, χασο ο χανδιδατο νο σε mανιφεστε πρεϖιαmεντε, σερ〈 νοmεαδο δεντρο δασ ϖαγασ 
δεστιναδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ. 

5.7 Εm χασο δε δεσιστνχια δε χανδιδατο νεγρο απροϖαδο εm ϖαγα ρεσερϖαδα, α ϖαγα σερ〈 πρεενχηιδα πελο χανδιδατο νεγρο χλασσιφιχαδο 
ιmεδιαταmεντε απ⌠σ ο δεσιστεντε. 

5.8 Ασ ϖαγασ δεφινιδασ νοσ Ανεξοσ Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ δεστε Εδιταλ θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ νεγροσ, πορ ρεπροϖαο νο Χονχυρσο ου 
να εντρεϖιστα χοm α χοmισσο εσπεχιαλ, εσγοταδα α λισταγεm δεστα χοτα, σερο ρεϖερτιδασ παρα α αmπλα χονχορρνχια ε σερο πρεενχηιδασ πελοσ 
δεmαισ χανδιδατοσ απροϖαδοσ, χοm εστριτα οβσερϖνχια ◊ ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια. 

5.9 Ο χανδιδατο ινσχριτο χοmο νεγρο παρτιχιπαρ〈 δο Χονχυρσο Πβλιχο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε σε ρεφερε 
αοσ χοντεδοσ δασ προϖασ οβϕετιϖασ, ◊ αϖαλιαο ε αοσ χριτριοσ δε απροϖαο, αο δια, αο ηορ〈ριο ε αο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ, ε ◊ νοτα 
εξιγιδα παρα τοδοσ οσ δεmαισ χανδιδατοσ. 

5.10 Ο νο ενθυαδραmεντο δο χανδιδατο να χονδιο δε πεσσοα νεγρα νο σε χονφιγυρα εm ατο δισχριmινατ⌠ριο δε θυαλθυερ νατυρεζα. 

 
6. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ  

6.1 Ο Χονχυρσο χονσταρ〈 δασ σεγυιντεσ προϖασ: 

ΧD. ΧΑΡΓΟ/ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ ΠΡΟςΑΣ 
Ν≡ DΕ 

ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ 
ΠΕΣΟ ΧΑΡℑΤΕΡ 

DΥΡΑ∩℘Ο 
DΑΣ 

ΠΡΟςΑΣ 

01 Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο − 
ℑρεα ϑυδιχι〈ρια 

Οβϕετιϖα: 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 
Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

20 
40 

1 
3 

Ηαβιλιτατ⌠ριο ε 

Χλασσιφιχατ⌠ριο 
4η30 

Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο 2 1 

 02 
Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο/ℑρεα Αποιο 

Εσπεχιαλιζαδο/Εσπεχιαλιδαδε 
Ινφορm〈τιχα 

Οβϕετιϖα: 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 
Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

20 
40 

1 
3 

Ηαβιλιτατ⌠ριο ε 

Χλασσιφιχατ⌠ριο 
4η30 

Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο 2 1 

03 Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο − 
ℑρεα Αδmινιστρατιϖα 

Οβϕετιϖα: 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 
Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

20 
40 

1 
3 

Ηαβιλιτατ⌠ριο ε 

Χλασσιφιχατ⌠ριο 
4η30 

Dισχυρσιϖα − Ρεδαο 1 1 

04 
Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο/ℑρεα Αποιο 
Εσπεχιαλιζαδο/Εσπεχιαλιδαδε 

Ινφορm〈τιχα 

Οβϕετιϖα: 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 
Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 

20 
40 

1 
3 

Ηαβιλιτατ⌠ριο ε 

Χλασσιφιχατ⌠ριο 
4η30 
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Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο 2 1 

 

6.2 Παρα τοδοσ οσ Χαργοσ/ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ, ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ χονσταρο δε 
θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ δε mλτιπλα εσχοληα (χοm χινχο αλτερνατιϖασ χαδα θυεστο), δε χαρ〈τερ ηαβιλιτατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο, ε ϖερσαρο σοβρε οσ 
χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ χονσταντεσ δο Ανεξο ς δο πρεσεντε Εδιταλ. 

6.3 Παρα οσ χαργοσ δε Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα ϑυδιχι〈ρια に 01; Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε Ινφορm〈τιχα に 02; ε 
Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε Ινφορm〈τιχα に 04 ασ Προϖασ Dισχυρσιϖασ − Εστυδοσ δε Χασο ρεγερ−σε−ο χονφορmε ο 
δισποστο νο Χαπτυλο 9, δεστε Εδιταλ ε σερο ρεαλιζαδοσ νο mεσmο δια ε περοδο δε απλιχαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ. 

6.4 Παρα ο χαργο δε Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα Αδmινιστρατιϖα に 03, α Προϖα Dισχυρσιϖα に Ρεδαο − ρεγερ−σε−〈 χονφορmε ο δισποστο νο Χαπτυλο 
10, δεστε Εδιταλ, ε σερ〈 ρεαλιζαδα νο mεσmο δια ε περοδο δε απλιχαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ. 
 
7. DΑ ΠΡΕΣΤΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ  

7.1 Ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, Εστυδο δε Χασο ε Dισχυρσιϖα に Ρεδαο σερο ρεαλιζαδασ να χιδαδε δε Σο Παυλο に Εσταδο δε Σο Παυλο παρα οσ 
χανδιδατοσ ινσχριτοσ νασ Υνιδαδεσ δε Χλασσιφιχαο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο δε Σο Παυλο, ε να 
χιδαδε δε Χαmπο Γρανδε に Εσταδο δο Ματο Γροσσο δο Συλ παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο 
δε Ματο Γροσσο δο Συλ, χοm πρεϖισο δε απλιχαο παρα ο δια 01/12/2019, νοσ σεγυιντεσ περοδοσ: 

α) ΜΑΝΗ℘ − χαργοσ δε Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο に τοδασ ασ ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ; 

β) ΤΑΡDΕ − χαργοσ δε Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο に τοδασ ασ ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ. 

7.2 Α απλιχαο δασ προϖασ νασ δατασ πρεϖιστασ δεπενδερ〈 δα δισπονιβιλιδαδε δε λοχαισ αδεθυαδοσ ◊ συα ρεαλιζαο. 

7.2.1 Χασο ο νmερο δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ εξχεδα ◊ οφερτα δε λυγαρεσ αδεθυαδοσ εξιστεντεσ νοσ χολγιοσ λοχαλιζαδοσ νασ χιδαδεσ ινδιχαδασ νο 
ιτεm 7.1 δεστε Χαπτυλο, α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ρεσερϖα−σε ο διρειτο δε αλοχ〈−λοσ εm χιδαδεσ πρ⌠ξιmασ ◊σ δετερmιναδασ παρα απλιχαο δασ 
προϖασ, νο ασσυmινδο, εντρεταντο, θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε θυαντο αο τρανσπορτε ε αλοϕαmεντο δεσσεσ χανδιδατοσ. 

7.2.2 Ηαϖενδο αλτεραο δα(σ) δατα(σ) πρεϖιστα(σ), ασ προϖασ οχορρερο εm σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε/ου φεριαδοσ. 

7.3 Α χονφιρmαο δασ δατασ ε ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε ηορ〈ριοσ ε λοχαισ σερο διϖυλγαδασ οπορτυναmεντε πορ mειο δε Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα 
Προϖασ α σερ πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο, νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ) ε πορ mειο δε Χαρτ⌡εσ 
Ινφορmατιϖοσ θυε σερο ενχαmινηαδοσ αοσ χανδιδατοσ πορ ε−mαιλ. Παρα ταντο,  φυνδαmενταλ θυε ο ενδερεο ελετρνιχο χονσταντε νο 
Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο εστεϕα χοmπλετο ε χορρετο. 

7.3.1 Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 ο Χαρτο Ινφορmατιϖο πορ ε−mαιλ, νο ενδερεο ελετρνιχο ινφορmαδο νο ατο δα ινσχριο, σενδο δε συα εξχλυσιϖα 
ρεσπονσαβιλιδαδε α mανυτενο/ατυαλιζαο δε σευ χορρειο ελετρνιχο. 

7.3.1.1 Νο σερο ενχαmινηαδοσ Χαρτ⌡εσ Ινφορmατιϖοσ δε χανδιδατοσ χυϕο ενδερεο ελετρνιχο ινφορmαδο νο Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο εστεϕα 
ινχοmπλετο ου ινχορρετο. 

7.3.1.2 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ ινφορmα⌡εσ δε ενδερεο ινχορρετασ, 
ινχοmπλετασ ου πορ φαληα να εντρεγα δε mενσαγενσ ελετρνιχασ χαυσαδα πορ ενδερεο ελετρνιχο ινχορρετο ου πορ προβλεmασ νο προϖεδορ δε 
αχεσσο δο χανδιδατο ταισ χοmο: χαιξα δε χορρειο ελετρνιχο χηεια, φιλτροσ αντι−σπαm, εϖεντυαισ τρυνχαmεντοσ ου θυαλθυερ ουτρο προβλεmα δε 
ορδεm τχνιχα, σενδο αχονσελη〈ϖελ σεmπρε χονσυλταρ ο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ παρα ϖεριφιχαρ ασ ινφορmα⌡εσ θυε ληε σο περτινεντεσ. 

7.3.2 Α χοmυνιχαο φειτα πορ ε−mαιλ νο τεm χαρ〈τερ οφιχιαλ, σενδο mεραmεντε ινφορmατιϖα. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχοmπανηαρ πελο Dι〈ριο 
Οφιχιαλ δα Υνιο ε πελο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ) α πυβλιχαο δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα ρεαλιζαο δασ 
προϖασ. 

7.3.2.1 Ο ενϖιο δε χοmυνιχαο πεσσοαλ διριγιδα αο χανδιδατο, αινδα θυε εξτραϖιαδα ου πορ θυαλθυερ mοτιϖο νο ρεχεβιδα, νο δεσοβριγα ο 
χανδιδατο δο δεϖερ δε χονσυλταρ ο Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα Προϖασ. 

7.4 Ο χανδιδατο θυε νο ρεχεβερ ο Χαρτο Ινφορmατιϖο ατ ο 3.≡ (τερχειρο) δια θυε αντεχεδε α απλιχαο δασ προϖασ ου εξιστινδο δϖιδασ θυαντο 
αο λοχαλ, δατα ε ηορ〈ριο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο に ΣΑΧ − δα Φυνδαο 
Χαρλοσ Χηαγασ, πελο τελεφονε (0ΞΞ11) 3723−4388, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα, τεισ, δασ 10 ◊σ 16 ηορασ (ηορ〈ριο δε Βρασλια), ου χονσυλταρ ο σιτε δα 
Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ). 

7.5 Αο χανδιδατο σ⌠ σερ〈 περmιτιδα α ρεαλιζαο δασ προϖασ να ρεσπεχτιϖα δατα, ηορ〈ριο ε λοχαλ χονσταντεσ νο Χαρτο Ινφορmατιϖο ε νο σιτε δα 
Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

7.6 Οσ εϖεντυαισ ερροσ δε διγιταο ϖεριφιχαδοσ νο Χαρτο Ινφορmατιϖο ενϖιαδο αο χανδιδατο, ου ερροσ οβσερϖαδοσ νοσ δοχυmεντοσ ιmπρεσσοσ, 
εντρεγυεσ αο χανδιδατο νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, θυαντο αο νοmε, αο νmερο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, αο σεξο, ◊ δατα δε 
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νασχιmεντο, αο ενδερεο ε αο χριτριο δε δεσεmπατε δεϖερο σερ χορριγιδοσ πορ mειο δο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ 
(ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), δε αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ δα π〈γινα δο Χονχυρσο, ατ ο 3.≡ (τερχειρο) δια τιλ απ⌠σ α απλιχαο δασ 
Προϖασ Οβϕετιϖασ, Εστυδο δε Χασο ε Dισχυρσιϖα−Ρεδαο. 

7.6.1 Ο λινκ παρα χορρεο δε χαδαστρο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο 1.≡ (πριmειρο) δια τιλ απ⌠σ α απλιχαο δασ προϖασ. 

7.6.2 Ο χανδιδατο θυε νο σολιχιταρ ασ χορρε⌡εσ δοσ δαδοσ πεσσοαισ νοσ τερmοσ δο ιτεm 7.6 δεϖερ〈 αρχαρ, εξχλυσιϖαmεντε, χοm ασ 
χονσεθυνχιασ αδϖινδασ δε συα οmισσο. 

7.7 Νο σερ〈 αδmιτιδα τροχα δε Χ⌠διγο δε Οπο δα Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο/Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε. 

7.8 Σοmεντε σερ〈 αδmιτιδο ◊ σαλα δε προϖασ ο χανδιδατο θυε εστιϖερ πορτανδο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ θυε βεm ο ιδεντιφιθυε, χοmο: 
Χαρτειρασ ε/ου Χδυλασ δε Ιδεντιδαδε εξπεδιδασ πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα, πελασ Φορασ Αρmαδασ, πελο Μινιστριο δασ Ρελα⌡εσ 
Εξτεριορεσ ε πελα Πολχια Μιλιταρ; Χδυλα δε Ιδεντιδαδε παρα Εστρανγειροσ; Χδυλασ δε Ιδεντιδαδε φορνεχιδασ πορ ργοσ Πβλιχοσ ου Χονσεληοσ 
δε Χλασσε θυε, πορ Λει Φεδεραλ, ϖαληαm χοmο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε χοmο, πορ εξεmπλο, ασ Χαρτειρασ δο ΧΡΕΑ, ΟΑΒ, ΧΡΧ, ΧΡΜ ετχ.; 
Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα; Πασσαπορτε; Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ, βεm χοmο Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εm παπελ (χοm 
φοτογραφια να φορmα δα Λει ν.≡ 9.503/97), βεm χοmο χαρτειρασ φυνχιοναισ δο Μινιστριο Πβλιχο; χαρτειρασ φυνχιοναισ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο 
θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαληαm χοmο ιδεντιδαδε. 

7.8.1 Νο σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: χερτιδ⌡εσ δε νασχιmεντο, ΧΠΦ, ττυλοσ ελειτοραισ, χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο 
διγιταλ (mοδελο ελετρνιχο), χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο σεm φοτο, χαρτειρασ δε εστυδαντε, χαρτειρασ φυνχιοναισ σεm ϖαλορ δε ιδεντιδαδε. 

7.8.2 Οσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ, χοm χλαρεζα, α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο. 

7.8.3 Χασο ο χανδιδατο εστεϕα ιmποσσιβιλιταδο δε απρεσενταρ, νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, πορ mοτιϖο δε 
περδα, ρουβο ου φυρτο, δεϖερ〈 απρεσενταρ δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, εξπεδιδο η〈, νο m〈ξιmο, 30 
(τριντα) διασ, σενδο εντο συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ, χοmπρεενδενδο χολετα δε δαδοσ ε δε ασσινατυρασ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. 

7.8.4 Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο γερε δϖιδασ θυαντο ◊ φισιονοmια, ◊ 
ασσινατυρα, ◊ χονδιο δε χονσερϖαο δο δοχυmεντο ε/ου ◊ πρ⌠πρια ιδεντιφιχαο. 

7.9 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα ου ρεπετιο δε προϖα. 

7.9.1 Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντοσ θυαισθυερ σοβρε α ρεαλιζαο δα προϖα χοmο ϕυστιφιχατιϖα δε συα αυσνχια. 

7.9.2 Ο νο χοmπαρεχιmεντο ◊σ προϖασ, θυαλθυερ θυε σεϕα ο mοτιϖο, χαραχτεριζαρ〈 δεσιστνχια δο χανδιδατο ε ρεσυλταρ〈 εm συα ελιmιναο δο 
Χονχυρσο Πβλιχο. 

7.10 Οβϕετιϖανδο γαραντιρ α λισυρα ε α ιδονειδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο に ο θυε  δε ιντερεσσε πβλιχο ε, εm εσπεχιαλ, δοσ πρ⌠πριοσ χανδιδατοσ に 
βεm χοmο συα αυτεντιχιδαδε, σερ〈 σολιχιταδα αοσ χανδιδατοσ, θυανδο δα απλιχαο δασ προϖασ, α τρανσχριο δα φρασε χοντιδα νασ ινστρυ⌡εσ δα 
χαπα δο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ παρα α Φοληα δε Ρεσποστασ, παρα ποστεριορ εξαmε γραφοτχνιχο. 

7.10.1 Να ιmποσσιβιλιδαδε, δεϖιδαmεντε ϕυστιφιχαδα, δε τρανσχριο δα χ⌠πια mανυσχριτα δα φρασε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 απορ συα ασσινατυρα, εm 
χαmπο εσπεχφιχο, πορ τρσ ϖεζεσ. 

7.10.2 Ποδερ〈 σερ εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε σε ρεχυσαρ α τρανσχρεϖερ α φρασε χοντιδα νασ ινστρυ⌡εσ δα χαπα δο χαδερνο δε 
θυεστ⌡εσ. 

7.10.3 Α χ⌠πια mανυσχριτα δα φρασε ε α ασσινατυρα δο χανδιδατο εm συα Φοληα δε Ρεσποστασ ϖισαm ατενδερ αο δισποστο νο ιτεm 15.7 δο Χαπτυλο 
15 δεστε Εδιταλ. 

7.11 Νασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ ασ ρεσποστασ να Φοληα δε Ρεσποστασ περσοναλιζαδα, νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α 
χορρεο δα προϖα. Ο πρεενχηιmεντο δα Φοληα δε Ρεσποστασ σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε δεϖερ〈 προχεδερ εm 
χονφορmιδαδε χοm ασ ινστρυ⌡εσ εσπεχφιχασ χοντιδασ να χαπα δο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ περσοναλιζαδο. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ηαϖερ〈 συβστιτυιο 
δα Φοληα δε Ρεσποστασ πορ ερρο δο χανδιδατο. 

7.11.1 Νο δεϖερ〈 σερ φειτα νενηυmα mαρχα φορα δο χαmπο ρεσερϖαδο ◊σ ρεσποστασ ου ◊ ασσινατυρα, ποισ θυαλθυερ mαρχα ποδερ〈 σερ λιδα πελασ 
λειτορασ ⌠τιχασ, πρεϕυδιχανδο ο δεσεmπενηο δο χανδιδατο. 

7.11.2 Οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δε mαρχα⌡εσ φειτασ ινχορρεταmεντε να Φοληα δε Ρεσποστασ σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 

7.11.3 Νο σερο χοmπυταδασ θυεστ⌡εσ νο ασσιναλαδασ ου θυε χοντενηαm mαισ δε υmα ρεσποστα, εmενδα ου ρασυρα, αινδα θυε λεγϖελ. 

7.12 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο mυνιδο, οβριγατοριαmεντε, δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε (τιντα 
πρετα ου αζυλ), αλm δα δοχυmενταο ινδιχαδα νο ιτεm 7.8 δεστε Χαπτυλο. 
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7.12.1 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 πρεενχηερ οσ αλϖολοσ, να Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε 
ε τιντα πρετα ου αζυλ. 

7.13 Ο χανδιδατο, αο τερmιναρ α προϖα, εντρεγαρ〈 αο φισχαλ δα σαλα ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ε α Φοληα δε Ρεσποστασ περσοναλιζαδα. 

7.14 Ασ Προϖασ δε Εστυδο δε Χασο ε Dισχυρσιϖα に Ρεδαο − δεϖερο σερ ρεαλιζαδασ πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, ◊ mο, εm λετρα λεγϖελ, χοm χανετα 
εσφερογρ〈φιχα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε ε τιντα πρετα ου αζυλ, νο σενδο περmιτιδα α ιντερφερνχια ε/ου παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm 
χασο δε χανδιδατο θυε τενηα σολιχιταδο ατενδιmεντο διφερενχιαδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

7.14.1 Νο χασο δε αυξλιο παρα τρανσχριο δασ προϖασ σερ〈 δεσιγναδο υm φισχαλ δεϖιδαmεντε τρειναδο παρα εσσα φιναλιδαδε. 

7.14.2 Σοmεντε θυανδο δεϖιδαmεντε αυτοριζαδο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 διταρ τοδο ο σευ τεξτο δα Προϖα Dισχυρσιϖα αο φισχαλ, εσπεχιφιχανδο 
οραλmεντε, ου σεϕα, σολετρανδο α γραφια δασ παλαϖρασ ε τοδοσ οσ σιναισ γρ〈φιχοσ δε ποντυαο. 

7.15 Dυραντε α ρεαλιζαο δασ Προϖασ, νο σερ〈 περmιτιδα νενηυmα εσπχιε δε χονσυλτα ου χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ, νεm α υτιλιζαο 
δε λιϖροσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ, ιmπρεσσοσ ου θυαισθυερ ανοτα⌡εσ. 

7.16 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφεριρ οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ιmπρεσσοσ να φοληα δε ρεσποστασ, εm εσπεχιαλ σευ νοmε, νmερο δε ινσχριο, νmερο 
δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε οπο δε Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο/Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε. 

7.17 Μοτιϖαρ〈 α ελιmιναο δο χανδιδατο δο Χονχυρσο Πβλιχο, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ πεναισ χαβϖεισ, α βυρλα ου α τεντατιϖα δε βυρλα α 
θυαισθυερ δασ νορmασ δεφινιδασ νεστε Εδιταλ ου α ουτρασ ρελατιϖασ αο Χονχυρσο, αοσ χοmυνιχαδοσ, ◊σ Ινστρυ⌡εσ αο Χανδιδατο ου ◊σ Ινστρυ⌡εσ 
χονσταντεσ δα προϖα, βεm χοmο ο τραταmεντο ινδεϖιδο ε δεσχορτσ α θυαλθυερ πεσσοα ενϖολϖιδα να απλιχαο δασ προϖασ. 

7.17.1 Πορ mεδιδα δε σεγυρανα οσ χανδιδατοσ δεϖερο δειξαρ ασ ορεληασ τοταλmεντε δεσχοβερτασ, ◊ οβσερϖαο δοσ φισχαισ δε σαλα, δυραντε α 
ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

7.17.2 Νο σερ〈 περmιτιδα α υτιλιζαο δε λ〈πισ, λαπισειρα, mαρχα τεξτο, ργυα ου βορραχηα. 

7.18 Σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε: 

α) απρεσενταρ−σε απ⌠σ ο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο, ιναδmιτινδο−σε θυαλθυερ τολερνχια; 

β) απρεσενταρ−σε εm λοχαλ διφερεντε δα χονϖοχαο οφιχιαλ; 

χ) νο χοmπαρεχερ ◊σ προϖασ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο; 

δ) νο απρεσενταρ δοχυmεντο θυε βεm ο ιδεντιφιθυε, νοσ mολδεσ δο ιτεm 8.9 δεστε Εδιταλ; 

ε) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ σεm ο αχοmπανηαmεντο δο φισχαλ; 

φ) αυσενταρ−σε δο λοχαλ δε προϖασ αντεσ δε δεχορριδα 3 (τρσ) ηορασ δο ινχιο δα προϖα; 

γ) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ νο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου εm θυαλθυερ ουτρο mειο, θυε νο ο φορνεχιδο 
πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ νο δια δα απλιχαο δασ προϖασ; 

η) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ λεϖανδο Φοληα δε Ρεσποστασ, Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ου ουτροσ mατεριαισ νο περmιτιδοσ; 

ι) εστιϖερ πορτανδο αρmασ νο αmβιεντε δε προϖασ, mεσmο θυε ποσσυα ο ρεσπεχτιϖο πορτε; 

ϕ) λαναρ mο δε mειοσ ιλχιτοσ παρα α εξεχυο δασ προϖασ; 

κ) νο δεϖολϖερ ιντεγραλmεντε ο mατεριαλ ρεχεβιδο; 

λ) φορ συρπρεενδιδο εm χοmυνιχαο χοm ουτρασ πεσσοασ ου υτιλιζανδο−σε δε λιϖροσ, ανοτα⌡εσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ, νοτασ ου ιmπρεσσοσ νο 
περmιτιδοσ, m〈θυινα χαλχυλαδορα ου σιmιλαρ; 

m) εστιϖερ φαζενδο υσο δε θυαλθυερ εσπχιε δε ρελ⌠γιο ε θυαλθυερ τιπο δε απαρεληο ελετρνιχο ου δε χοmυνιχαο (τελεφονε 
χελυλαρ, νοτεβοοκ, ταβλετσ, σmαρτπηονεσ ου ουτροσ εθυιπαmεντοσ σιmιλαρεσ), βεm χοmο προτετορεσ αυριχυλαρεσ ε φονεσ δε ουϖιδο; 

ν) εντρεγαρ α Φοληα δε Ρεσποστασ δασ Προϖασ εm βρανχο; 

ο) περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο ινδεϖιδο. 

7.19 Ο χανδιδατο, αο ινγρεσσαρ νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, δεϖερ〈 mαντερ δεσλιγαδο θυαλθυερ απαρεληο ελετρνιχο θυε εστεϕα σοβ συα 
ποσσε, αινδα θυε οσ σιναισ δε αλαρmε εστεϕαm νοσ mοδοσ δε ϖιβραο ε σιλενχιοσο. 
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7.19.1 Ρεχοmενδα−ゲWà;ﾗàI;ﾐSｷS;デﾗがàﾐﾗàSｷ;àS;àヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;àヮヴﾗ┗;がàﾐ?ﾗàﾉW┗;ヴàﾐWﾐｴ┌ﾏàSﾗゲàﾗHﾃWデﾗゲàｷﾐSｷI;Sﾗゲàﾐ;ゲà;ﾉｹﾐW;ゲàさﾉざàWàさﾏざàSﾗàｷデWﾏàΑくヱΒà
δεστε Χαπτυλο. 

7.19.2 Χασο σεϕα νεχεσσ〈ριο ο χανδιδατο πορταρ αλγυm δοσ οβϕετοσ ινδιχ;Sﾗゲà ﾐ;ゲà ;ﾉｹﾐW;ゲà さﾉざà Wà さﾏざがà WゲデWゲà SW┗Wヴ?ﾗà ゲWヴà ;IﾗﾐSｷIｷﾗﾐ;Sﾗゲがà ﾐﾗà
mοmεντο δα ιδεντιφιχαο, εm εmβαλαγεm εσπεχφιχα α σερ φορνεχιδα πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ εξχλυσιϖαmεντε παρα ταλ φιm, δεϖενδο α 
εmβαλαγεm λαχραδα περmανεχερ εmβαιξο δα mεσα/χαρτειρα δυραντε τοδα α απλιχαο δα προϖα, σοβ πενα δε σερ εξχλυδο. 

7.19.3 ⊃ αχονσελη〈ϖελ θυε οσ χανδιδατοσ ρετιρεm ασ βατεριασ δοσ χελυλαρεσ, γαραντινδο θυε νενηυm σοm σεϕα εmιτιδο, ινχλυσιϖε δο δεσπερταδορ 
χασο εστεϕα ατιϖαδο. 

7.20 Σερ〈, ταmβm, εξχλυδο δο ΧονχυρσﾗがàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàケ┌WàWゲデｷ┗Wヴà┌デｷﾉｷ┣;ﾐSﾗàﾗ┌àヮﾗヴデ;ﾐSﾗàWﾏàゲW┌àHﾗﾉゲﾗàﾗゲàﾗHﾃWデﾗゲàｷﾐSｷI;Sﾗゲàﾐ;ゲà;ﾉｹﾐW;ゲàさﾉざàWà
さﾏざがàｷデWﾏàΑくヱΒàSWゲデWàC;ヮｹデ┌ﾉﾗがà;ヮﾙゲàﾗàヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗàWゲデ;HWﾉWIｷSﾗàﾐﾗàゲ┌HｷデWﾏàΑくヱΓくヲàSWゲデWàC;ヮｹデ┌ﾉﾗく 

7.21 Οσ δεmαισ περτενχεσ πεσσοαισ δοσ χανδιδατοσ, ταισ χοmο βολσασ, σαχολασ, βονσ, χηαπυσ, γορροσ ου σιmιλαρεσ, ⌠χυλοσ εσχυροσ ε προτετορεσ 
αυριχυλαρεσ, σερο αχοmοδαδοσ εm λοχαλ α σερ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δε σαλα, ονδε δεϖερο περmανεχερ ατ ο τρmινο δα προϖα. 

7.21.1 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ περδα ου εξτραϖιο δε δοχυmεντοσ, 
οβϕετοσ ου εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ οχορριδοσ νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νεm πορ δανοσ νελεσ χαυσαδοσ. 

7.22 Νο δια δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, να ηιπ⌠τεσε δε ο νοmε δο χανδιδατο νο χονσταρ νασ λισταγενσ οφιχιαισ ρελατιϖασ αοσ λοχαισ δε προϖα 
εσταβελεχιδοσ νο Εδιταλ δε Χονϖοχαο, α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ προχεδερ〈 ◊ ινχλυσο δο χανδιδατο, δεσδε θυε απρεσεντε α ΓΡΥ (Γυια δε 
Ρεχοληιmεντο δα Υνιο) χοm α χοmπροϖαο δε παγαmεντο, mεδιαντε πρεενχηιmεντο δε φορmυλ〈ριο εσπεχφιχο. 

7.22.1 Α ινχλυσο δε θυε τρατα εστε ιτεm σερ〈 ρεαλιζαδα δε φορmα χονδιχιοναλ ε σερ〈 αναλισαδα πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ να φασε δο 
ϑυλγαmεντο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, χοm ο ιντυιτο δε σε ϖεριφιχαρ α περτιννχια δα ρεφεριδα ινσχριο. 

7.22.2 Χονσταταδα α ιmπροχεδνχια δα ινσχριο, α mεσmα σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα σεm διρειτο ◊ ρεχλαmαο, ινδεπενδεντεmεντε δε 
θυαλθυερ φορmαλιδαδε, χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ. 

7.23 Πορ mεδιδα δε σεγυρανα δο χερταmε ποδερο σερ υτιλιζαδοσ, α θυαλθυερ mοmεντο, δετεχτορεσ δε mεταισ νασ σαλασ δε προϖα, 
αλεατοριαmεντε σελεχιοναδασ, ε εm θυαλθυερ δεπενδνχια δο λοχαλ δε προϖα. 

7.24 Α ινϖιολαβιλιδαδε δο σιγιλο δασ προϖασ σερ〈 χοmπροϖαδα νο mοmεντο δε ροmπερ−σε ο λαχρε δασ χαιξασ δε προϖασ mεδιαντε τερmο φορmαλ ε 
να πρεσενα δε 3 (τρσ) χανδιδατοσ νοσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

7.25 Dιστριβυδοσ οσ Χαδερνοσ δε Θυεστ⌡εσ αοσ χανδιδατοσ, να ηιπ⌠τεσε δε σε ϖεριφιχαρεm φαληασ δε ιmπρεσσο, α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ 
τοmαρ〈 ασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ, αντεσ δο ινχιο δα προϖα, παρα: 

α) συβστιτυιρ οσ Χαδερνοσ δε Θυεστ⌡εσ δεφειτυοσοσ; 

β) εm νο ηαϖενδο νmερο συφιχιεντε δε Χαδερνοσ παρα α δεϖιδα συβστιτυιο, προχεδερ〈 ◊ λειτυρα δοσ ιτενσ ονδε οχορρεραm φαληασ, υσανδο, 
παρα ταντο, υm Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ χοmπλετο. 

7.25.1 Σε α οχορρνχια φορ ϖεριφιχαδα απ⌠σ ο ινχιο δα προϖα, α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ εσταβελεχερ〈 πραζο παρα ρεποσιο δο τεmπο υσαδο παρα 
ρεγυλαριζαο δο χαδερνο. 

7.26 Ηαϖερ〈, εm χαδα σαλα δε προϖα, χαρταζ/mαρχαδορ δε τεmπο παρα θυε οσ χανδιδατοσ ποσσαm αχοmπανηαρ ο τεmπο δε προϖα. 

7.27 Θυανδο, απ⌠σ α προϖα, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφολ⌠γιχο ου πορ ινϖεστιγαο πολιχιαλ, τερ ο χανδιδατο 
υτιλιζαδο προχεσσοσ ιλχιτοσ, συα προϖα σερ〈 ανυλαδα ε ελε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Χονχυρσο. 

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

7.29 Οσ 3 (τρσ) λτιmοσ χανδιδατοσ δεϖερο περmανεχερ νασ ρεσπεχτιϖασ σαλασ ατ θυε ο λτιmο χανδιδατο εντρεγυε α προϖα. 

7.30 Εm ηιπ⌠τεσε νενηυmα σερ〈 ρεαλιζαδα θυαλθυερ προϖα φορα δο λοχαλ, δατα ε ηορ〈ριο δετερmιναδοσ. 

7.31 Πορ ραζ⌡εσ δε ορδεm τχνιχα, δε σεγυρανα ε δε διρειτοσ αυτοραισ αδθυιριδοσ, νο σερο φορνεχιδοσ εξεmπλαρεσ δοσ Χαδερνοσ δε Θυεστ⌡εσ 
α χανδιδατοσ ου α ινστιτυι⌡εσ δε διρειτο πβλιχο ου πριϖαδο, mεσmο απ⌠σ ο ενχερραmεντο δο Χονχυρσο. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονσυλταρ ο 
Χρονογραmα δε Προϖασ ε Πυβλιχα⌡εσ (Ανεξο ςΙΙ), παρα τοmαρ χονηεχιmεντο δα(σ) δατα(σ) πρεϖιστα(σ) παρα διϖυλγαο δασ θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ 
Οβϕετιϖασ, δοσ γαβαριτοσ ε/ου δοσ ρεσυλταδοσ. 

7.31.1 Ασ θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ φιχαρο δισπονϖεισ νο σιτε ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ ατ ο λτιmο δια παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ 
ρεφερεντεσ αο Ρεσυλταδο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ ε Dισχυρσιϖασ. 
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8. DΟ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΟΒϑΕΤΙςΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ/ℑΡΕΑΣ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕΣ 

8.1 Ασ Προϖασ Οβϕετιϖασ δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ τερο χαρ〈τερ ηαβιλιτατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο ε σερο αϖαλιαδασ, 
χαδα υmα, να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 10 (δεζ). 

8.2 Α νοτα δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ νο χονχυρσο χορρεσπονδερ〈 ◊ mδια αριτmτιχα πονδεραδα δασ νοτασ οβτιδασ εm χαδα προϖα, να εσχαλα δε 0 
(ζερο) α 10 (δεζ), ατριβυινδο−σε: 

α) πεσο 1 (υm) ◊ νοτα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ; 

β) πεσο 3 (τρσ) ◊ νοτα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ. 

8.3 Χονσιδεραρ−σε−〈 ηαβιλιταδο ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ, σιmυλτανεαmεντε, νο mνιmο, 50% δε αχερτο να προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε, νο 
mνιmο, 50% δε αχερτο να προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ. 

8.3.1 Οσ χανδιδατοσ θυε οβτιϖερεm mδια αριτmτιχα πονδεραδα ιγυαλ ου συπεριορ α 6 (σεισ) σερο ηαβιλιταδοσ ε χλασσιφιχαδοσ πορ Υνιδαδε δε 
Χλασσιφιχαο/Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε, εm ορδεm δεχρεσχεντε δασ mδιασ. 

8.4 Οσ χανδιδατοσ νο ηαβιλιταδοσ νασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερο εξχλυδοσ δο Χονχυρσο. 

 

9. DΑ ΠΡΟςΑ DΕ ΕΣΤΥDΟ DΕ ΧΑΣΟ 

9.1 Α Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο παρα οσ χαργοσ δε Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα ϑυδιχι〈ρια に 01, Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα ϑυδιχι〈ρια − 
Εσπεχιαλιδαδε Ινφορm〈τιχα に 02 ε Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο − Εσπεχιαλιδαδε Ινφορm〈τιχα に 04 σερ〈 απλιχαδα νο mεσmο δια ε 
ηορ〈ριο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ. 

9.2 Παρα ασ Υνιδαδεσ δε Χλασσιφιχαο ε οσ Χαργοσ/ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ ινδιχαδοσ, σερο χορριγιδασ ασ Προϖασ Dισχυρσιϖασ − Εστυδο δε Χασο δοσ 
χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ ε mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, να φορmα δο Χαπτυλο 8 δεστε Εδιταλ, χονσιδεραδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα 
ποσιο δε χλασσιφιχαο ατ ο λιmιτε εσταβελεχιδο νο θυαδρο α σεγυιρ, αλm δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, ινσχριτοσ να φορmα δο 
Χαπτυλο 4 ε ηαβιλιταδοσ να φορmα δο Χαπτυλο 8 δεστε Εδιταλ. 

 

ΧD. ΧΑΡΓΟ/ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ 

Τριβυναλ Ρεγιοναλ 
Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο 

Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο 
δε Σο Παυλο 

Χλασσιφιχαο 
Γεραλ  

Χοτα δε 
Νεγροσ (∗) 

Χλασσιφιχαο 
Γεραλ  

Χοτα δε 
Νεγροσ (∗) 

Νmερο δε ηαβιλιταδοσ ε 
mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ 

ατ α ποσιο 

Νmερο δε ηαβιλιταδοσ ε 
mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ ατ α 

ποσιο 

01 Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο/ℑρεα ϑυδιχι〈ρια 160 32 240 48 

02 
Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο/ℑρεα 
ϑυδιχι〈ρια/Εσπεχιαλιδαδε 

Ινφορm〈τιχα 
20 04 − − 

04 
Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο/ ℑρεα Αποιο 

Εσπεχιαλιζαδο/Εσπεχιαλιδαδε 
Ινφορm〈τιχα 

20 04 − − 

(∗) Παρα φινσ δε ρεσερϖασ δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ νεγροσ, σερο χονϖοχαδοσ οσ χανδιδατοσ ατ ασ ποσι⌡εσ ινδιχαδασ νο θυαδρο αχιmα, 
δεσχονσιδεραδοσ οσ χανδιδατοσ θυε οβτιϖερεm νοτα παρα ιντεγραρ α λισταγεm γεραλ. 
 

9.2.1 Οσ δεmαισ χανδιδατοσ σερο εξχλυδοσ δο Χονχυρσο. 

9.3 Α Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο δεστιναρ−σε−〈 α αϖαλιαρ ο δοmνιο δε χοντεδο δοσ τεmασ αβορδαδοσ, α εξπερινχια πρϖια δο χανδιδατο 
ε συα αδεθυαβιλιδαδε θυαντο ◊σ ατριβυι⌡εσ δο χαργο ε εσπεχιαλιδαδε. 

9.4 Α Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο χονσταρ〈 δε 02 (δυασ) θυεστ⌡εσ πρ〈τιχασ, παρα οσ θυαισ ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ, πορ εσχριτο, ασ 
σολυ⌡εσ. Οσ τεmασ ϖερσαρο σοβρε χοντεδο περτινεντε α Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ, χονφορmε προγραmα χονσταντε δο Ανεξο ς δεστε Εδιταλ, 
αδεθυαδοσ ◊σ ατριβυι⌡εσ δο χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε παρα ο θυαλ ο χανδιδατο σε ινσχρεϖευ.   

9.5 Α Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο. Χαδα υmα δασ θυεστ⌡εσ σερ〈 αϖαλιαδα να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 
10 (δεζ) ποντοσ, χονσιδερανδο−σε ηαβιλιταδο ο χανδιδατο θυε τιϖερ οβτιδο, νο χονϕυντο δασ δυασ θυεστ⌡εσ, mδια ιγυαλ ου συπεριορ α 5 (χινχο). 
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9.6 Να αφεριο δο χριτριο δε χορρεο γραmατιχαλ, πορ οχασιο δα αϖαλιαο δο δεσεmπενηο να Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο α θυε σε 
ρεφερε εστε Χαπτυλο, δεϖερο οσ χανδιδατοσ ϖαλερ−σε δασ νορmασ ορτογρ〈φιχασ εm ϖιγορ, ιmπλεmενταδασ πελο Dεχρετο Πρεσιδενχιαλ ν.≡ 6.583, δε 
29 δε σετεmβρο δε 2008, ε αλτεραδο πελο Dεχρετο ν.≡ 7.875, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2012, θυε εσταβελεχευ ο Αχορδο Ορτογρ〈φιχο δα Λνγυα 
Πορτυγυεσα. 

9.7 Σερ〈 ατριβυδα νοτα ΖΕΡΟ ◊ Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο νοσ σεγυιντεσ χασοσ: 

9.7.1 φυγιρ αο τεmα προποστο; 

9.7.2 απρεσενταρ τεξτοσ σοβ φορmα νο αρτιχυλαδα ϖερβαλmεντε (απενασ χοm δεσενηοσ, νmεροσ ε παλαϖρασ σολτασ ου εm ϖερσοσ) ου θυαλθυερ 
φραγmεντο δε τεξτο εσχριτο φορα δο λοχαλ απροπριαδο; 

9.7.3 φορ ασσιναδα φορα δο λοχαλ απροπριαδο; 

9.7.4 απρεσενταρ θυαλθυερ σιναλ θυε, δε αλγυmα φορmα, ποσσιβιλιτε α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο; 

9.7.5 εστιϖερ εm βρανχο; 

9.7.6 απρεσενταρ λετρα ιλεγϖελ ε/ου ινχοmπρεενσϖελ; 

9.7.7 νο ατενδερ αοσ ρεθυισιτοσ δεφινιδοσ να γραδε δε χορρεο/m〈σχαρα δε χριτριοσ δεφινιδοσ πελα Βανχα Εξαmιναδορα. 

9.8 Νο σερ〈 περmιτιδα νενηυmα εσπχιε δε χονσυλτα, νεm α υτιλιζαο δε λιϖροσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ, ιmπρεσσοσ ου θυαισθυερ ανοτα⌡εσ. 

9.9 Να Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο, δεϖερ〈 σερ ριγοροσαmεντε οβσερϖαδο ο λιmιτε m〈ξιmο δε 30 (τριντα) λινηασ παρα χαδα θυεστο, σοβ 
πενα δε περδα δε ποντοσ α σερεm ατριβυδοσ αο Εστυδο δε Χασο. 

9.10 Α φοληα παρα ρασχυνηο νο Χαδερνο δε Προϖασ  δε πρεενχηιmεντο φαχυλτατιϖο. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ο ρασχυνηο ελαβοραδο πελο χανδιδατο 
σερ〈 χονσιδεραδο να χορρεο δα Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο πελα Βανχα Εξαmιναδορα. 

9.11 Α γραδε δε χορρεο/m〈σχαρα δε χριτριοσ χοντενδο α αβορδαγεm/ρεθυισιτοσ δε ρεσποστασ δεφινιδα πελα Βανχα Εξαmιναδορα, ασ ρεσποστασ 
απρεσενταδασ πελο χανδιδατο ε α ποντυαο οβτιδα πελο χανδιδατο σερο διϖυλγαδασ πορ οχασιο δα ςιστα δα Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο. 

9.12 Ο χανδιδατο νο ηαβιλιταδο να Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο σερ〈 εξχλυδο δο Χονχυρσο. 

9.13 Dα πυβλιχαο δο ρεσυλταδο, νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο, χονσταρο απενασ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ. 

  

10. DΑ ΠΡΟςΑ DΙΣΧΥΡΣΙςΑ に ΡΕDΑ∩℘Ο ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ に 03 

10.1 Α Προϖα Dισχυρσιϖα − Ρεδαο παρα ο χαργο δε Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα Αδmινιστρατιϖα に 03 − σερ〈 απλιχαδα παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ νο 
mεσmο δια ε ηορ〈ριο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ. 

10.2 Παρα τοδασ ασ Υνιδαδεσ δε Χλασσιφιχαο, σερο χορριγιδασ ασ Προϖασ Dισχυρσιϖασ − Ρεδαο − δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ ε mαισ βεm 
χλασσιφιχαδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, να φορmα δο Χαπτυλο 8 δεστε Εδιταλ, χονσιδεραδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα ποσιο δε χλασσιφιχαο ατ ο λιmιτε 
εσταβελεχιδο νο θυαδρο α σεγυιρ, αλm δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ηαβιλιταδοσ. 

 

 ΧD. ΧΑΡΓΟ/ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ 

Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ 
δα 3.♠ Ρεγιο 

Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο 
δε Σο Παυλο 

Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο 
δε Ματο Γροσσο δο Συλ 

Χλασσιφιχαο 
Γεραλ 

Χοτα δε 
Νεγροσ 

(∗) 

Χλασσιφιχαο 
Γεραλ 

Χοτα δε 
Νεγροσ (∗) 

Χλασσιφιχαο 
Γεραλ 

Χοτα δε 
Νεγροσ (∗) 

Νmερο δε ηαβιλιταδοσ ε 
mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ ατ 

α ποσιο 

Νmερο δε ηαβιλιταδοσ ε 
mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ ατ α 

ποσιο 

Νmερο δε ηαβιλιταδοσ ε 
mαισ βεm χλασσιφιχαδοσ ατ α 

ποσιο 

03 Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο に ℑρεα Αδmινιστρατιϖα 160 32 360 72 30 06 
(∗) Παρα φινσ δε ρεσερϖασ δε ϖαγασ παρα χανδιδατοσ νεγροσ, σερο χονϖοχαδοσ οσ χανδιδατοσ ατ ασ ποσι⌡εσ ινδιχαδασ νο θυαδρο αχιmα 
δεσχονσιδεραδοσ οσ χανδιδατοσ θυε οβτιϖερεm νοτα παρα ιντεγραρ α λισταγεm γεραλ. 
 

 

10.2.1 Οσ δεmαισ χανδιδατοσ σερο εξχλυδοσ δο Χονχυρσο. 
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10.3 Να Προϖα Dισχυρσιϖα に Ρεδαο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 δεσενϖολϖερ τεξτο δισσερτατιϖο−αργυmεντατιϖο α παρτιρ δε προποστα νιχα, σοβρε 
ασσυντο δε ιντερεσσε γεραλ νο ατρελαδο νεχεσσαριαmεντε αο Χοντεδο Προγραm〈τιχο δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ ρεφεριδο νο πρεσεντε 
Εδιταλ. 

10.3.1 Α Προϖα Dισχυρσιϖα に Ρεδαο τεm ο οβϕετιϖο δε αϖαλιαρ α προφιχινχια εm Λνγυα Πορτυγυεσα εm συα mοδαλιδαδε εσχριτα, χονσιδερανδο α 
χαπαχιδαδε δε εξπορ αργυmεντοσ χοm χλαρεζα, χονχισο, πρεχισο, χοερνχια ε οβϕετιϖιδαδε α ρεσπειτο δο τεmα προποστο, αϖαλιανδο ινχλυσιϖε α 
χορρεο γραmατιχαλ, σεγυνδο οσ χριτριοσ δεφινιδοσ νοσ ιτενσ 10.4 α 10.8 δεστε Χαπτυλο. 

10.4 Χονσιδερανδο θυε ο τεξτο χονστιτυι υmα υνιδαδε, οσ ιτενσ δισχριmιναδοσ α σεγυιρ σερο αϖαλιαδοσ εm εστρειτα χορρελαο, δο θυε νο 
δεχορρε προπορχιοναλιδαδε να ατριβυιο δοσ ποντοσ παρα χαδα υm δελεσ: 

10.4.1 Χοντεδο に ατ 5 (χινχο) ποντοσ: 

α) φυνδαmενταο ε αδεθυαο δοσ αργυmεντοσ αο τεmα προποστο; 

β) χαπαχιδαδε δε αν〈λισε ε σενσο χρτιχο; 

χ) χλαρεζα ε χοερνχια να σελεο δε αργυmεντοσ εm δεφεσα δε ποντο δε ϖιστα ρελαχιοναδο αο τεmα; 

10.4.1.1 Α νοτα σερ〈 πρεϕυδιχαδα, προπορχιοναλmεντε, χασο οχορρα αβορδαγεm τανγενχιαλ, παρχιαλ ου διλυδα εm mειο α διϖαγα⌡εσ ε/ου 
χολαγεm δε τεξτοσ ε δε θυεστ⌡εσ απρεσενταδοσ να προϖα. 

10.4.2 Εστρυτυρα に ατ 4 (θυατρο) ποντοσ: 

α) ρεσπειτο αο γνερο σολιχιταδο; 

β) προγρεσσο τεξτυαλ ε ενχαδεαmεντο δε ιδειασ; 

χ) αρτιχυλαο δε φρασεσ ε παρ〈γραφοσ (χοεσο τεξτυαλ). 

10.4.3 Εξπρεσσο に ατ 1 (υm) ποντο: 

10.4.3.1 Α αϖαλιαο δα εξπρεσσο νο σερ〈 φειτα δε mοδο εστανθυε ου mεχνιχο, mασ σιm δε αχορδο χοm συα εστρειτα χορρελαο χοm ο 
χοντεδο ε α εστρυτυρα, χονσιδερανδο−σε: 

α) δεσεmπενηο λινγυστιχο δε αχορδο χοm ο νϖελ δε χονηεχιmεντο εξιγιδο παρα ο Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε; αδεθυαο δο νϖελ δε λινγυαγεm 
αδοταδο ◊ προδυο προποστα ε χοερνχια νο υσο; 

β) δοmνιο δα νορmα χυλτα φορmαλ, χοm ατενο αοσ σεγυιντεσ ιτενσ: εστρυτυρα σιντ〈τιχα δε ορα⌡εσ ε περοδοσ; προπριεδαδε ϖοχαβυλαρ; 
χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ; ποντυαο; ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ; εmπρεγο δε προνοmεσ; φλεξο ϖερβαλ ε νοmιναλ; υσο δε τεmποσ ε 
mοδοσ ϖερβαισ; γραφια ε αχεντυαο. 

10.4.4 Να αφεριο δο χριτριο δε χορρεο γραmατιχαλ, πορ οχασιο δα αϖαλιαο δο δεσεmπενηο να Προϖα Dισχυρσιϖα に Ρεδαο α θυε σε ρεφερε 
εστε Χαπτυλο, δεϖερο οσ χανδιδατοσ ϖαλερ−σε δασ νορmασ ορτογρ〈φιχασ εm ϖιγορ, ιmπλεmενταδασ πελο Dεχρετο Πρεσιδενχιαλ ν.≡ 6.583, δε 29 δε 
σετεmβρο δε 2008, ε αλτεραδο πελο Dεχρετο ν.≡ 7.875, δε 27 δε δεζεmβρο δε 2012, θυε εσταβελεχευ ο Αχορδο Ορτογρ〈φιχο δα Λνγυα 
Πορτυγυεσα. 

10.5 Σερ〈 ατριβυδα νοτα ΖΕΡΟ ◊ Προϖα Dισχυρσιϖα に Ρεδαο θυε: 

α) φυγιρ ◊ mοδαλιδαδε δε τεξτο σολιχιταδα ε/ου αο τεmα προποστο; 

β) νο ατενδερ αοσ χριτριοσ δισποστοσ νοσ θυεσιτοσ 10.4.1 に Χοντεδο, 10.4.2 に Εστρυτυρα ε 10.4.3 に Εξπρεσσο. 

χ) απρεσενταρ τεξτο σοβ φορmα νο αρτιχυλαδα ϖερβαλmεντε (απενασ χοm δεσενηοσ, νmεροσ ε παλαϖρασ σολτασ ου εm ϖερσοσ) ου θυαλθυερ 
φραγmεντο δε τεξτο εσχριτο φορα δο λοχαλ απροπριαδο; 

δ) φορ ασσιναδα φορα δο λοχαλ απροπριαδο; 

ε) απρεσενταρ θυαλθυερ σιναλ θυε, δε αλγυmα φορmα, ποσσιβιλιτε α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο; 

φ) εστιϖερ εm βρανχο; 

γ) απρεσενταρ λετρα ιλεγϖελ ε/ου ινχοmπρεενσϖελ; 

η) νο ατενδερ αοσ ρεθυισιτοσ δεφινιδοσ να γραδε χορρεο/m〈σχαρα δε χριτριοσ πελα Βανχα Εξαmιναδορα. 
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10.6 Να Προϖα Dισχυρσιϖα に Ρεδαο, α φοληα παρα ρασχυνηο νο Χαδερνο δε Προϖασ σερ〈 δε πρεενχηιmεντο φαχυλτατιϖο. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα ο 
ρασχυνηο ελαβοραδο πελο χανδιδατο σερ〈 χονσιδεραδο να χορρεο πελα Βανχα Εξαmιναδορα. 

10.7 Να Προϖα Dισχυρσιϖα に Ρεδαο δεϖερο σερ ριγοροσαmεντε οβσερϖαδοσ οσ λιmιτεσ mνιmο δε 20 (ϖιντε) λινηασ ε m〈ξιmο δε 30 (τριντα) 
λινηασ, σοβ πενα δε περδα δε ποντοσ α σερεm ατριβυδοσ ◊ Ρεδαο. 

10.8 Α Προϖα Dισχυρσιϖα に Ρεδαο τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο ε σερ〈 αϖαλιαδα να εσχαλα δε 0 (ζερο) α 10 (δεζ) ποντοσ, 
χονσιδερανδο−σε ηαβιλιταδο ο χανδιδατο θυε νελα οβτιϖερ νοτα ιγυαλ ου συπεριορ α 5 (χινχο) ποντοσ. 

10.9 Dα πυβλιχαο δο ρεσυλταδο χονσταρο απενασ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ. 

10.10 Οσ δεmαισ χανδιδατοσ σερο αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδοσ δο Χονχυρσο. 

 

11. DΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΦΙΝΑΛ 

11.1 Παρα οσ χαργοσ δε Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα ϑυδιχι〈ρια に 01, Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε Ινφορm〈τιχα − 02 ε 
Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο − Εσπεχιαλιδαδε Ινφορm〈τιχα に 03, α νοτα φιναλ δε απροϖαο νο χονχυρσο χορρεσπονδερ〈 ◊ νοτα 
οβτιδα νασ Προϖασ Οβϕετιϖασ (Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ) mαισ α νοτα οβτιδα να Προϖα Dισχυρσιϖα − Εστυδο δε Χασο, 
χονφορmε χριτριοσ εσταβελεχιδοσ, ρεσπεχτιϖαmεντε, νοσ Χαπτυλοσ 8 ε 9 δεστε Εδιταλ, ρεσπειταδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα ποσιο δε χλασσιφιχαο 
ε τοδοσ οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, ινσχριτοσ εm χονφορmιδαδε χοm ο Χαπτυλο 4 ε ηαβιλιταδοσ χονφορmε οσ Χαπτυλοσ 8 ε 9 δεστε Εδιταλ. Οσ 
δεmαισ χανδιδατοσ σερο εξχλυδοσ δο Χονχυρσο. 

11.2 Παρα ο χαργο Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο − ℑρεα Αδmινιστρατιϖα − 04, α νοτα φιναλ δε απροϖαο νο χονχυρσο χορρεσπονδερ〈 ◊ νοτα οβτιδα νασ Προϖασ 
Οβϕετιϖασ (Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ) mαισ α νοτα οβτιδα να Προϖα Dισχυρσιϖα − Ρεδαο, χονφορmε χριτριοσ 
εσταβελεχιδοσ, ρεσπεχτιϖαmεντε, νοσ Χαπτυλοσ 8 ε 10 δεστε Εδιταλ, ρεσπειταδοσ οσ εmπατεσ να λτιmα ποσιο δε χλασσιφιχαο ε τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, ινσχριτοσ εm χονφορmιδαδε χοm ο Χαπτυλο 4 ε ηαβιλιταδοσ χονφορmε οσ Χαπτυλοσ 8 ε 10 δεστε Εδιταλ. Οσ δεmαισ 
χανδιδατοσ σερο εξχλυδοσ δο Χονχυρσο. 

11.3 Παρα τοδοσ οσ Χαργοσ/ℑρεασ/Εσπεχιαλιδαδεσ, οβεδεχιδοσ οσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νοσ Χαπτυλοσ 8, 9 ε 10, δεστε Εδιταλ, να ηιπ⌠τεσε δε 
ιγυαλδαδε δε νοτα φιναλ, τερ〈 πρεφερνχια, παρα φινσ δε δεσεmπατε, χοm α οβσερϖνχια δο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο δο αρτ. 27 δα Λει ν.≡ 
10.741/2003 (Εστατυτο δο Ιδοσο) ε δο αρτ. 18 δα Ρεσολυο ν.≡ 246/13, δο Χονσεληο δα ϑυστια Φεδεραλ, συχεσσιϖαmεντε, ο χανδιδατο θυε τιϖερ: 

11.3.1 ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 ανοσ, χοmπλεταδοσ ατ ο λτιmο δια δε ινσχριο νο χονχυρσο; 

11.3.2 mαιορ ποντυαο νασ προϖασ ρεαλιζαδασ, χονφορmε αβαιξο: 

11.3.2.1 mαιορ νοτα να Προϖα δε Εστυδο δε Χασο ου Ρεδαο (χονφορmε ο χαργο/〈ρεα/εσπεχιαλιδαδε); 

11.3.2.2 mαιορ νοτα πονδεραδα να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ; 

11.3.3 εξερχχιο εφετιϖο δα φυνο δε ϕυραδο, νοσ τερmοσ δα Λει ν.≡ 11.689, δε 09 δε ϕυνηο δε 2008; 

11.3.4 mαιορ ιδαδε; 

11.3.5 mαιορ τεmπο δε σερϖιο ϖολυντ〈ριο χοmπροϖαδο εm ατιϖιδαδεσ δε χονχιλιαο νο mβιτο δα ϑυστια Φεδεραλ ατ α δατα δε τρmινο δασ 
ινσχρι⌡εσ. 

11.4 Χασο νο σεϕαm πρεενχηιδασ τοδασ ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ε/ου νεγροσ, ασ ρεmανεσχεντεσ σερο απροϖειταδασ 
πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, οβσερϖαδα ριγοροσαmεντε α ορδεm δε χλασσιφιχαο γεραλ. 

11.5 Οσ δεmαισ χανδιδατοσ σερο εξχλυδοσ δο Χονχυρσο. 

 

12. DΑ DΙςΥΛΓΑ∩℘Ο 

12.1 Τοδοσ οσ ατοσ ρελατιϖοσ αο πρεσεντε Χονχυρσο, χονϖοχα⌡εσ, αϖισοσ ε ρεσυλταδοσ σερο πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο, ε 
δισπονιβιλιζαδοσ νοσ σιτεσ δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, ωωω.τρφ3.ϕυσ.βρ, ε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, 
ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ, ατ α ηοmολογαο δο Χονχυρσο. 

12.1.1. Απ⌠σ α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, οσ Ατοσ δελα δεχορρεντεσ σερο διϖυλγαδοσ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο. 

12.1.2 Ασ χονϖοχα⌡εσ σερο πυβλιχαδασ νο Dι〈ριο Ελετρνιχο δα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, Χαδερνο Αδmινιστρατιϖο. 
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12.2 Εξχεπχιοναλmεντε, εστανδο ιmποσσιβιλιταδα, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, α πυβλιχαο νοσ ϕορναισ mενχιοναδοσ νο ιτεm αντεριορ, ασ 
χονϖοχα⌡εσ, αϖισοσ ε ρεσυλταδοσ σερο εφετιϖαδοσ νοσ Dι〈ριοσ Οφιχιαισ δοσ Εσταδοσ δε Σο Παυλο ε δε Ματο Γροσσο δο Συλ. 

12.3 Ο αχοmπανηαmεντο δα πυβλιχαο δε εδιταισ, αϖισοσ ε χοmυνιχαδοσ ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο 
χανδιδατο. 

12.3.1 Α πυβλιχαο δοσ ατοσ ρελατιϖοσ ◊ χονϖοχαο παρα ινσπεο mδιχα οφιχιαλ ε νοmεαο, απ⌠σ α ηοmολογαο δο Χονχυρσο, σερ〈 δε 
χοmπετνχια εξχλυσιϖα δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε δασ Σε⌡εσ ϑυδιχι〈ριασ δοσ Εσταδοσ δε Σο Παυλο ε δε Ματο Γροσσο δο Συλ. 

12.4 Απ⌠σ α ρεαλιζαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, Εστυδο δε Χασο ε Dισχυρσιϖα に Ρεδαο − σερο διϖυλγαδασ: 

α) ασ λιστασ δε χαδα υmα δασ Υνιδαδεσ δε Χλασσιφιχαο ρελαχιοναδασ νεστε Εδιταλ, χοντενδο τοδοσ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, ινχλυσιϖε οσ 
δεφιχιεντεσ ε νεγροσ (χονφορmε δισποστο νο ιτεm 4.9 Χαπτυλο 4 ε ιτεm 5.4, Χαπτυλο 5, ρεσπεχτιϖαmεντε) − ΛΙΣΤΑ ΠΟΡ ΥΝΙDΑDΕ DΕ 
ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο; 

β) ασ λιστασ δε χαδα υmα δασ Υνιδαδεσ δε Χλασσιφιχαο ρελαχιοναδασ νεστε Εδιταλ, χοντενδο σοmεντε οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, ινσχριτοσ χοmο 
δεφιχιεντεσ − ΛΙΣΤΑ DΕ DΕΦΙΧΙΕΝΤΕΣ ΠΟΡ ΥΝΙDΑDΕ DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο; 

χ) ασ λιστασ δε χαδα υmα δασ Υνιδαδεσ δε Χλασσιφιχαο ρελαχιοναδασ νεστε Εδιταλ, χοντενδο σοmεντε οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, ινσχριτοσ χοmο 
νεγροσ − ΛΙΣΤΑ DΕ ΝΕΓΡΟΣ ΠΟΡ ΥΝΙDΑDΕ DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο; 

δ) α λιστα δο Εσταδο δε Σο Παυλο, χοντενδο τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινχλυσιϖε οσ δεφιχιεντεσ ε νεγροσ (χονφορmε δισποστο νο ιτεm 4.9 Χαπτυλο 4 ε 
ιτεm 5.4, Χαπτυλο 5, ρεσπεχτιϖαmεντε), θυε φιζεραm οπο, νοσ τερmοσ δο ιτεm 3.10.2 δο Χαπτυλο 3 に ΛΙΣΤΑ ΓΕΡΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο 
ΠΑΥΛΟ; 

ε) α λιστα δο Εσταδο δε Σο Παυλο, χοντενδο σοmεντε οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, ινσχριτοσ χοmο δεφιχιεντεσ (χονφορmε δισποστο νο ιτεm 4.9 
Χαπτυλο 4), θυε φιζεραm οπο, νοσ τερmοσ δο ιτεm 3.10.2 δο Χαπτυλο 3 に ΛΙΣΤΑ ΓΕΡΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ; 

φ) α λιστα δο Εσταδο δε Σο Παυλο, χοντενδο σοmεντε οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, ινσχριτοσ χοmο νεγροσ (χονφορmε δισποστο νο ιτεm 5.4, Χαπτυλο 
5), θυε φιζεραm οπο, νοσ τερmοσ δο ιτεm 3.10.2 δο Χαπτυλο 3 に ΛΙΣΤΑ ΓΕΡΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ.  

12.5 Φιχαρο δισπονϖεισ οσ βολετινσ δε δεσεmπενηο δο χανδιδατο παρα χονσυλτα πορ mειο δο ΧΠΦ ε δο νmερο δε ινσχριο δο χανδιδατο, νο 
ενδερεο ελετρνιχο δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ να δατα εm θυε οσ ρεσυλταδοσ δασ προϖασ φορεm πυβλιχαδοσ νο 
Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο ε νο Dι〈ριο Ελετρνιχο δα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, Χαδερνο Αδmινιστρατιϖο. 

12.6 Νο σερο φορνεχιδοσ ατεσταδοσ, δεχλαρα⌡εσ, χερτιφιχαδοσ ου χερτιδ⌡εσ ρελατιϖοσ ◊ ηαβιλιταο, χλασσιφιχαο ου νοτα δε χανδιδατοσ, 
ϖαλενδο παρα ταλ φιm ο βολετιm δε δεσεmπενηο δισπονϖελ νο ενδερεο ελετρνιχο δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, χονφορmε ιτεm 12.5 δεστε 
Χαπτυλο, ε α πυβλιχαο δο Ρεσυλταδο Φιναλ ε ηοmολογαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο ε νο Dι〈ριο Ελετρνιχο δα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, 
Χαδερνο Αδmινιστρατιϖο. 

12.6.1 Νο σερο πρεσταδασ πορ τελεφονε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ αο ρεσυλταδο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

12.7 Α διϖυλγαο δοσ ρεσυλταδοσ σερ〈 πυβλιχαδα πελο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο απ⌠σ χαδα εταπα δο χερταmε, να φορmα δο ιτεm 
12.4 δεστε Χαπτυλο, υmα ϖεζ απλιχαδοσ οσ χριτριοσ δε δεσεmπατε ε δεχιδιδοσ τοδοσ οσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ. 

 

13. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

13.1 Σερ〈 αδmιτιδο ρεχυρσο θυαντο ◊σ σεγυιντεσ εταπασ: 

α) αο ινδεφεριmεντο δο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο ϖαλορ δα ινσχριο; 

β) αο ινδεφεριmεντο δα χονδιο δε χανδιδατο χοm δεφιχινχια ε/ου σολιχιταο εσπεχιαλ; 

χ) ◊ οπο εm χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ αοσ χανδιδατοσ νεγροσ (πρετο ου παρδο); 

δ) ◊ απλιχαο δασ προϖασ; 

ε) ◊σ θυεστ⌡εσ δασ προϖασ ε γαβαριτοσ πρελιmιναρεσ; 

φ) αο ρεσυλταδο δασ προϖασ. 

13.2 Οσ ρεχυρσοσ δεϖερο σερ ιντερποστοσ νο πραζο δε ατ 02 (δοισ) διασ τεισ απ⌠σ α οχορρνχια δο εϖεντο θυε ληεσ δερ χαυσα, τενδο χοmο 
τερmο ινιχιαλ ο 1.≡ δια τιλ συβσεθυεντε ◊ δατα δο ρεφεριδο εϖεντο. 
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13.2.1 Σοmεντε σερο χονσιδεραδοσ οσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ νο πραζο εστιπυλαδο παρα α εταπα α θυε σε ρεφερεm, χονφορmε ιτεm 13.1 δεστε 
Χαπτυλο. 

13.2.2 Νο σερο αχειτοσ οσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ εm πραζο δεστιναδο ◊ εταπα διϖερσα δα θυεστιοναδα. 

13.2.3 Οσ θυεστιοναmεντοσ ρεφερεντεσ ◊σ αλνεασ δο ιτεm 13.1 δεστε Χαπτυλο δεϖερο σερ ρεαλιζαδοσ, εξχλυσιϖαmεντε, πορ mειο δε ρεχυρσο νο 
σιτε ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ, νο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 13.2. 

13.2.4 Νο σερο ρεχονηεχιδοσ οσ θυεστιοναmεντοσ εφετυαδοσ πορ ουτρο mειο θυε νο ο εστιπυλαδο νο ιτεm 13.2.3 δεστε Εδιταλ. 

13.2.5 Οσ ρεχυρσοσ δεϖερο σερ ιντερποστοσ εξχλυσιϖαmεντε πελα ιντερνετ, νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), δε 
αχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ να π〈γινα δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

13.2.6 Σοmεντε σερο αναλισαδοσ οσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ ε τρανσmιτιδοσ χονφορmε ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νεστε Εδιταλ ε νο σιτε δα Φυνδαο 
Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ). 

ヱンくヲくΑà P;ヴ;à ｷﾐデWヴヮﾗヴà ヴWI┌ヴゲﾗがà ﾗà I;ﾐSｷS;デﾗà SW┗Wヴ=à ﾐWIWゲゲ;ヴｷ;ﾏWﾐデWà ヮヴWWﾐIｴWヴà ﾗà I;ﾏヮﾗà さF┌ﾐS;ﾏWﾐデ;N?ﾗざくà áà a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;N?ﾗà Iﾗﾐゲデｷデ┌ｷ 
πρεσσυποστο παρα ο χονηεχιmεντο δο ρεχυρσο, δεϖενδο ο χανδιδατο σερ χλαρο, χονσιστεντε ε οβϕετιϖο νο σευ πλειτο. 

13.2.8 Α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ ε ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ ρεχυρσοσ νο ρεχεβιδοσ πορ mοτιϖο δε 
ορδεm τχνιχα δοσ χοmπυταδορεσ, φαληα δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, φαλτα δε ενεργια ελτριχα, βεm χοmο 
ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 

13.3 Νο σερο αχειτοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ πορ φαξ, τελεγραmα, ε−mαιλ ου ουτρο mειο θυε νο σεϕα ο εσπεχιφιχαδο νεστε Εδιταλ. 

13.4 Σερ〈 χονχεδιδα ϖιστα δα Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαραm προϖα, νο περοδο ρεχυρσαλ ρεφερεντε 
αο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ Προϖασ. 

13.5 Σερ〈 χονχεδιδα ςιστα δα Προϖα Dισχυρσιϖα−Ρεδαο ε/ου Εστυδο δε Χασο α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε τιϖεραm α Προϖα χορριγιδα, χονφορmε 
Χαπτυλοσ 9 ε 10 δεστε Εδιταλ, νο περοδο ρεχυρσαλ ρεφερεντε αο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ Προϖασ. 

13.6 Α ϖιστα δα Φοληα δε Ρεσποστασ δα Προϖα Οβϕετιϖα, δα Προϖα Dισχυρσιϖα−Ρεδαο ε/ου δα Προϖα Εστυδο δε Χασο σερ〈 ρεαλιζαδα νο σιτε δα 
Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), εm δατα ε ηορ〈ριο α σερεm οπορτυναmεντε διϖυλγαδοσ. Ασ ινστρυ⌡εσ παρα α ϖιστα δασ 
φοληασ δε ρεσποστασ δασ ρεσπεχτιϖασ προϖασ εσταρο δισπονϖεισ νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

13.7 Α Βανχα Εξαmιναδορα χονστιτυι λτιmα ινστνχια παρα ρεχυρσο, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο πελα θυαλ νο χαβερο ρεχυρσοσ 
αδιχιοναισ. 

13.8 Ο γαβαριτο διϖυλγαδο ποδερ〈 σερ αλτεραδο, εm φυνο δοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ, ε ασ προϖασ σερο χορριγιδασ δε αχορδο χοm ο γαβαριτο 
οφιχιαλ δεφινιτιϖο. 

13.9 Να Προϖα Οβϕετιϖα, ο(σ) ποντο(σ) ρελατιϖο(σ) ◊(σ) θυεστο(⌡εσ) εϖεντυαλmεντε ανυλαδα(σ) σερ〈(ο) ατριβυδο(σ) α τοδοσ οσ χανδιδατοσ 
πρεσεντεσ ◊ προϖα, ινδεπενδεντεmεντε δε φορmυλαο δε ρεχυρσο. 

13.10 Να οχορρνχια δο δισποστο νοσ ιτενσ 13.8 ε 13.9 ε/ου εm χασο δε προϖιmεντο δε ρεχυρσο ποδερ〈 οχορρερ α χλασσιφιχαο/δεσχλασσιφιχαο 
δο χανδιδατο θυε οβτιϖερ, ου νο, α νοτα mνιmα εξιγιδα παρα α προϖα. 

13.11 Σερο ινδεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ: 

α) χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α Βανχα Εξαmιναδορα; 

β) θυε εστεϕαm εm δεσαχορδο χοm ασ εσπεχιφιχα⌡εσ χοντιδασ νεστε Χαπτυλο; 

χ) χυϕα φυνδαmενταο νο χορρεσπονδα ◊ θυεστο ρεχορριδα; 

δ) σεm φυνδαmενταο ε/ου χοm φυνδαmενταο ινχονσιστεντε ου ινχοερεντε, βεm χοmο οσ ιντεmπεστιϖοσ; 

WぶàWﾐI;ﾏｷﾐｴ;SﾗゲàヮﾗヴàﾏWｷﾗàS;àｷﾏヮヴWﾐゲ;àWっﾗ┌àSWàさヴWSWゲàゲﾗIｷ;ｷゲàﾗﾐﾉｷﾐWざく 

ヱンくヱヲà“ﾗﾏWﾐデWàヮ;ヴ;à;ゲà;ﾉｹﾐW;ゲàさSざが さWざàWàゎaゎàSﾗàｷデWﾏàヱンくヱがàﾐﾗàWゲヮ;NﾗàヴWゲWヴ┗;Sﾗà<ゲàヴ;┣ﾛWゲàSﾗàヴεχυρσο φιχα ςΕDΑDΑ ΘΥΑΛΘΥΕΡ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο 
(νοmε δο χανδιδατο νmερο δε ινσχριο, νmερο δο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ου θυαλθυερ ουτρο mειο θυε ο ιδεντιφιθυε), σοβ πενα δε νο 
χονηεχιmεντο δο ρεχυρσο. 

13.13 Αδmιτιρ−σε−〈 υm νιχο ρεχυρσο πορ χανδιδατο παρα χαδα εϖεντο ρεφεριδο νο ιτεm 13.1 δεστε Χαπτυλο, δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο, σενδο 
δεσχονσιδεραδο ρεχυρσο δε ιγυαλ τεορ. 

http://www.concursosfcc.com.br/
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13.14 Ασ ρεσποστασ α τοδοσ οσ ρεχυρσοσ σερο λεϖαδασ αο χονηεχιmεντο δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο Χονχυρσο πορ mειο δο σιτε δα Φυνδαο 
Χαρλοσ Χηαγασ (ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ), νο τενδο θυαλθυερ χαρ〈τερ διδ〈τιχο, ε φιχαρο δισπονϖεισ πελο πραζο δε 7 (σετε) διασ α χονταρ δα 
δατα δε συα διϖυλγαο. 

 

14. DΑ ΙΝΣΠΕ∩℘Ο Μ⊃DΙΧΑ ΟΦΙΧΙΑΛ 

14.1 Οσ χανδιδατοσ νοmεαδοσ σερο συβmετιδοσ ◊ Ινσπεο Μδιχα Οφιχιαλ. 

14.2 Α Ινσπεο Μδιχα Οφιχιαλ χοmπρεενδε α ρεαλιζαο δε αϖαλιαο mδιχα, λαβορατοριαλ ε πσιχοτχνιχα, α σερ εφετυαδα πορ προφισσιοναισ δο 
Θυαδρο δε Πεσσοαλ δα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε/ου προφισσιοναισ εσπεχιαλιζαδοσ, χρεδενχιαδοσ πελα Αδmινιστραο δοσ ρεσπεχτιϖοσ ργοσ. 

14.3 Α Αϖαλιαο mδιχα: χοmπρεενδε εξαmεσ βιοmτριχο ε χλνιχο. 

14.3.1 ℵ Αδmινιστραο ρεσερϖα−σε ο διρειτο δε σολιχιταρ αϖαλιαο mδιχα εσπεχιαλιζαδα σεmπρε θυε ηουϖερ νεχεσσιδαδε, οβσερϖαδο ο δισποστο 
νο ♣ 1.≡ δο αρτ. 186 δα Λει ν.≡ 8.112, δε 11 δε δεζεmβρο δε 1990. 

14.3.2 Αϖαλιαο λαβορατοριαλ: χοmπρεενδε α ρεαλιζαο δε εξαmεσ λαβορατοριαισ. 

14.3.2.1 Εξαmεσ οβριγατ⌠ριοσ: 

α) γλιχοσε; 

β) ηεmογραmα χοmπλετο; 

χ) τιπαγεm σανγυνεα (ΑΒΟ, Ρη); 

δ) ΡΞ δο τ⌠ραξ ΠΑ/Περφιλ. 

14.3.3 Οσ εξαmεσ ρελαχιοναδοσ νο συβιτεm 14.3.2.1 δεϖερο σερ ρεαλιζαδοσ ◊σ εξπενσασ δοσ χανδιδατοσ ε οσ ρεσυλταδοσ απρεσενταδοσ αο ⌠ργο 
σολιχιταντε να δατα δα ρεαλιζαο δο εξαmε χλνιχο. Α ϖαλιδαδε δοσ εξαmεσ  δε 3 mεσεσ. 

14.3.4 Α χανδιδατα γεσταντε εστ〈 δισπενσαδα δε απρεσενταρ ο εξαmε εξιγιδο να λετρα δ δο ιτεm 14.3.2.1, mεδιαντε απρεσενταο δε ατεσταδο 
mδιχο θυε χοmπροϖε α συα χονδιο. 

14.3.5 Ηαϖενδο νεχεσσιδαδε, δετεχταδα εm αϖαλιαο mδιχα, οσ χανδιδατοσ δεϖερο σε συβmετερ α εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ, ◊σ εξπενσασ 
πρ⌠πριασ, δεϖενδο απρεσενταρ οσ ρεσυλταδοσ νο πραζο δε 10 (δεζ) διασ. 

14.4 Α Αϖαλιαο πσιχοτχνιχα: χοmπρεενδε α ρεαλιζαο δε ατιϖιδαδεσ τχνιχασ εσπεχφιχασ, θυε περmιτεm ιδεντιφιχαρ χαραχτερστιχασ πσιχολ⌠γιχασ 
δο χανδιδατο, ε σερο ρεαλιζαδασ εm υmα ου mαισ φασεσ. 

14.5 Ασ δατασ, λοχαισ ε ηορ〈ριοσ δασ ρεφεριδασ αϖαλια⌡εσ σερο χοmυνιχαδασ οπορτυναmεντε. 

14.6  Οσ χανδιδατοσ δεϖερο σε απρεσενταρ ◊ Ινσπεο Μδιχα Οφιχιαλ mυνιδοσ δε Χδυλα δε Ιδεντιδαδε. 

14.7 Να αϖαλιαο πσιχοτχνιχα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ, ταmβm, υmα φοτο 3ξ4 ατυαλιζαδα, θυε σερ〈 αφιξαδα νο Χαρτο δε Αυτεντιχαο 
ε, να σεθυνχια, χολεταρ−σε−〈 συα ασσινατυρα ε α τρανσχριο δε φρασε, παρα ποστεριορ ρεmεσσα ◊ Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, θυε εmιτιρ〈 υm λαυδο 
τχνιχο ινφορmανδο σε ο χανδιδατο νοmεαδο  α mεσmα πεσσοα θυε ρεαλιζου ασ προϖασ δο Χονχυρσο. 

14.8 Α νο απρεσενταο δοσ δοχυmεντοσ ρεφεριδοσ νοσ ιτενσ 14.6 ε 14.7, ιmπλιχαρ〈 α ιmποσσιβιλιδαδε δε ρεαλιζαρ α Ινσπεο Μδιχα Οφιχιαλ ε 
ρεσυλταρ〈 να ελιmιναο δο χανδιδατο δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

14.9 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α ρεαλιζαο δασ αϖαλια⌡εσ αχιmα χιταδασ, εm νενηυmα δε συασ φασεσ. Α αυσνχια ου ο ατρασο δο 
χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 συα εξχλυσο αυτοm〈τιχα δο Χονχυρσο Πβλιχο, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο. 

14.9.1 Εξχετυαm−σε δο ιτεm 14.9 απενασ ασ αυσνχιασ mοτιϖαδασ πορ δοενασ ινφεχτοχονταγιοσασ ου θυε ιmποσσιβιλιτεm α λοχοmοο δο 
χανδιδατο, mεδιαντε χοmπροϖαο πορ ατεσταδο, χοντενδο ο ΧΙD δα δοενα, νοmε ε νmερο δο ΧΡΜ δο προφισσιοναλ, εmιτιδο νο δια αγενδαδο 
παρα α αϖαλιαο ε προτοχολαδο νο ⌠ργο ρεσπονσ〈ϖελ πελα χονϖοχαο, ατ ◊σ 19η δο 1.≡ δια τιλ συβσεθυεντε. 

14.9.2 Οσ ατεσταδοσ σερο συβmετιδοσ ◊ ηοmολογαο δα 〈ρεα mδιχα δο ⌠ργο ρεσπονσ〈ϖελ πελα χονϖοχαο. Αοσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm οσ 
ατεσταδοσ ηοmολογαδοσ, σερ〈 ρεαλιζαδα νοϖα χονϖοχαο παρα Ινσπεο Μδιχα Οφιχιαλ, νοσ τερmοσ δο ιτεm 14.5 δεστε χαπτυλο. Οσ χανδιδατοσ 
θυε νο τιϖερεm οσ ατεσταδοσ ηοmολογαδοσ σερο εξχλυδοσ δο χονχυρσο. 

14.10 Νο ηαϖερ〈 διϖυλγαο δασ ιναβιλιτα⌡εσ ου δα ελιmιναο δε χανδιδατο, νεm δοσ ρεσυλταδοσ δασ αϖαλια⌡εσ, εξχετο παρα ο χανδιδατο 
ενϖολϖιδο. 
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14.11 Α Ινσπεο Μδιχα Οφιχιαλ  φασε οβριγατ⌠ρια ε ελιmινατ⌠ρια δο προχεσσο σελετιϖο. 

 

15. DΟ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

15.1 Ο προϖιmεντο δοσ χαργοσ φιχαρ〈 α χριτριο δα Αδmινιστραο δε χαδα ργο ε σε ρεαλιζαρ〈 πορ ατο δα Πρεσιδνχια δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ 
Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, οβεδεχενδο−σε ριγοροσαmεντε α ορδεm δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ πορ Υνιδαδε δε 
Χλασσιφιχαο/Χαργο/ℑρεα/Εσπεχιαλιδαδε, δεσδε θυε χονσιδεραδοσ απτοσ εm ινσπεο δε σαδε φσιχα ε mενταλ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο. 

15.1.1 ℵ ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ρεσερϖα−σε ο διρειτο δε προχεδερ ◊σ νοmεα⌡εσ εm νmερο θυε ατενδα αο ιντερεσσε ε ◊σ νεχεσσιδαδεσ δο 
σερϖιο, δε αχορδο χοm α δισπονιβιλιδαδε οραmεντ〈ρια ε ο νmερο δε ϖαγασ εξιστεντεσ. 

15.2 Παρα ο προϖιmεντο δασ ϖαγασ εξιστεντεσ νασ Υνιδαδεσ δε Χλασσιφιχαο ρελαχιοναδασ νεστε Εδιταλ σερο χονϖοχαδοσ οσ χανδιδατοσ δα λιστα 
χορρεσπονδεντε. 

15.3 Να ηιπ⌠τεσε δε σε εσγοταρ α λιστα παρα προϖιmεντο δε ϖαγασ εξιστεντεσ να Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3♠ Ρεγιο 
ου να Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο Σεο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο δε Σο Παυλο に Χαπιταλ, σερο χονϖοχαδοσ οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ χονσταντεσ 
να ΛΙΣΤΑ ΓΕΡΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ, οβεδεχιδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

15.3.1 Ο χανδιδατο, υmα ϖεζ νοmεαδο, σερ〈 εξχλυδο δα ουτρα λιστα δε θυε χονσταρ. 

15.3.2 Ο χανδιδατο θυε ασσιm δεσεϕαρ ποδερ〈, α θυαλθυερ τεmπο, φιρmαρ δεσιστνχια αντεχιπαδα, εm χαρ〈τερ ιρρεϖογ〈ϖελ, δε θυαλθυερ υmα δασ 
λιστασ δε Χλασσιφιχαο ου ατ mεσmο δε τοδασ ασ Λιστασ δε Χλασσιφιχαο εm θυε παρτιχιπα. 

15.4 Παρα ο προϖιmεντο δε ϖαγασ θυε ϖιερεm α συργιρ, σερο χονϖοχαδοσ οσ χανδιδατοσ δα λιστα δα Υνιδαδε δε Χλασσιφιχαο α θυε σε ϖινχυλαρεm 
 δε αχορδο χοm α οπο εφετυαδα νο mοmεντο δα ινσχριο οβσερϖαδο ο ιτεm 4.10 ε σεγυιντεσ. 

15.5 Πορ οχασιο δα ποσσε, σερ〈 εξιγιδο δο χανδιδατο απροϖαδο: 

α) τερ ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα ου γοζαρ δασ πρερρογατιϖασ δοσ Dεχρετοσ δε ν.≡ 70.391/72 ε δε ν.≡ 70.436/72 ε δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτ. 12, ♣ 
1≡; 

β) χοmπροϖαρ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ; 

χ) εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ; 

δ) εσταρ θυιτε χοm ασ οβριγα⌡εσ mιλιταρεσ, παρα οσ χανδιδατοσ δο σεξο mασχυλινο; 

ε) νο εσταρ ινχοmπατιβιλιζαδο παρα νοϖα ινϖεστιδυρα εm χαργο πβλιχο φεδεραλ, νοσ τερmοσ δισποστοσ νο αρτ. 137 δα Λει ν≡ 8.112/90; 

φ) νο αχυmυλαρ χαργο ου φυνο πβλιχα, εξχεπχιοναδοσ οσ χασοσ περmιτιδοσ πελα Χονστιτυιο Φεδεραλ; 

γ) νο αχυmυλαρ προϖεντοσ ε ϖενχιmεντοσ ου οπταρ πορ ϖενχιmεντοσ, σε φορ σερϖιδορ αποσενταδο εm ⌠ργο πβλιχο; 

η) γοζαρ δε βοα σαδε φσιχα ε mενταλ χοmπροϖαδα mεδιαντε α Ινσπεο Μδιχα Οφιχιαλ α σερ δετερmιναδα πελα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο; 

ι) ποσσυιρ εσχολαριδαδε ε δεmαισ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ, χονφορmε εσταβελεχιδο νο θυαδρο δο ιτεm 1 δο Χαπτυλο 2 δεστε Εδιταλ; 

ϕ) νο ποσσυιρ αντεχεδεντεσ χριmιναισ νοσ λτιmοσ 5 (χινχο) ανοσ. 

15.5.1 Οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δε ατενδιmεντο αοσ ρεθυισιτοσ φιξαδοσ νεστε ιτεm σερο εξιγιδοσ, απενασ, δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ ε 
νοmεαδοσ. 

15.5.2 Α λιστα δοσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ ε δεmαισ δοχυmεντοσ πεσσοαισ εξιγιδοσ παρα ποσσε σερ〈 δισπονιβιλιζαδα πελα 〈ρεα δε γεστο δε 
πεσσοασ δο ⌠ργο παρα ο θυαλ ο χανδιδατο φορ νοmεαδο. 

15.5.3 Νο σερο αχειτοσ προτοχολοσ δοσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ, νεm χ⌠πιασ νο αυτεντιχαδασ. 

15.5.4 Οσ δοχυmεντοσ πεσσοαισ δεϖερο χοντερ ασ αλτερα⌡εσ δεχορρεντεσ δε εϖεντυαλ mυδανα δε εσταδο χιϖιλ. 

15.6 Σερ〈 τορναδο σεm εφειτο ο ατο δε νοmεαο δο χανδιδατο θυε, νο mοmεντο δα ινϖεστιδυρα (ποσσε), νο χοmπροϖαρ οσ ρεθυισιτοσ φιξαδοσ 
νο ιτεm αντεριορ, νο ηαϖενδο ποσσιβιλιδαδε δε νοϖα νοmεαο. 

15.7 Να οχασιο δα ποσσε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 σε απρεσενταρ mυνιδο δε Χδυλα δε Ιδεντιδαδε. Σερ〈 αφιξαδα φοτο 3ξ4 δο χανδιδατο, 
αντεριορmεντε σολιχιταδα, νο Χαρτο δε Αυτεντιχαο ε, να σεθυνχια, χολεταρ−σε−〈 συα ασσινατυρα ε α τρανσχριο δε φρασε, παρα ποστεριορ 
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ρεmεσσα ◊ Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, θυε εmιτιρ〈 υm λαυδο τχνιχο ινφορmανδο σε ο εmποσσαδο  α mεσmα πεσσοα θυε ρεαλιζου ασ προϖασ δο 
Χονχυρσο. 

15.8 Α ποσσε δαρ−σε−〈 νο πραζο m〈ξιmο δε 30 (τριντα) διασ χονταδοσ α παρτιρ δο 1.≡ δια τιλ σεγυιντε ◊ δατα δε πυβλιχαο δο ατο δε νοmεαο 
νο Dι〈ριο Ελετρνιχο δα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, Χαδερνο Αδmινιστρατιϖο, τορνανδο−σε σεm εφειτο α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ νο 
εmποσσαδοσ νο ρεφεριδο πραζο. 

15.9 Θυανδο δα νοmεαο δοσ χανδιδατοσ παρα ασ Σε⌡εσ ϑυδιχι〈ριασ δοσ Εσταδοσ δε Σο Παυλο ε δε Ματο Γροσσο δο Συλ, ηαϖενδο ϖαγα εm 
mαισ δε υmα Συβσεο ϑυδιχι〈ρια, οσ χανδιδατοσ σερο χηαmαδοσ παρα mανιφεσταο δε οπο δε λοταο, ρεσπειταδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

15.9.1 Οσ χριτριοσ δε λοταο σερο δεφινιδοσ πελασ Dιρετοριασ δε Φορο δασ Σε⌡εσ ϑυδιχι〈ριασ δοσ Εσταδοσ δε Σο Παυλο ε δε Ματο Γροσσο δο Συλ, 
χονφορmε ιντερεσσε δα Αδmινιστραο. 

15.9.2 Απ⌠σ ο προϖιmεντο δοσ χαργοσ χονφορmε δισποστο νοσ Ανεξοσ Ι, ΙΙ ε ΙΙΙ, συργινδο νοϖασ ϖαγασ παρα λοταο, εστασ ποδερο σερ 
πρεενχηιδασ πορ σερϖιδορεσ περτενχεντεσ αο θυαδρο δε πεσσοαλ δα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, χονφορmε ιντερεσσε ε χριτριοσ δα 
Αδmινιστραο. 

 

16. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

16.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο δασ πρεσεντεσ ινστρυ⌡εσ ε α τ〈χιτα αχειταο δασ χονδι⌡εσ δο Χονχυρσο, ταισ χοmο σε 
αχηαm εσταβελεχιδασ νο Εδιταλ ε νασ νορmασ λεγαισ περτινεντεσ, βεm χοmο εm εϖεντυαισ αδιταmεντοσ, χοmυνιχαδοσ ε ινστρυ⌡εσ εσπεχφιχασ 
παρα α ρεαλιζαο δο χερταmε, αχερχα δασ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 

16.2 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 νασ προϖασ δο Χονχυρσο. 

16.3 Τοδοσ οσ χ〈λχυλοσ δεσχριτοσ νεστε Εδιταλ, ρελατιϖοσ αοσ ρεσυλταδοσ δασ προϖασ, σερο ρεαλιζαδοσ χοm δυασ χασασ δεχιmαισ, αρρεδονδανδο−σε 
παρα χιmα σεmπρε θυε α τερχειρα χασα δεχιmαλ φορ mαιορ ου ιγυαλ α χινχο. 

16.4 Α χλασσιφιχαο απρεσενταδα νοσ ρεσυλταδοσ πρελιmιναρεσ, αντεσ δα Χλασσιφιχαο Φιναλ, ποδερ〈 σοφρερ αλτερα⌡εσ εm φυνο δο ϕυλγαmεντο 
δε ρεχυρσοσ ε δα εξχλυσο ου ινχλυσο δε χανδιδατοσ νασ εταπασ, χονφορmε νορmασ δισποστασ νοσ χαπτυλοσ εσπεχφιχοσ. 

16.5 Ο Χονχυρσο Πβλιχο τερ〈 ϖαλιδαδε δε 2 (δοισ) ανοσ, α χονταρ δα δατα δα πυβλιχαο δα ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, ποδενδο σερ 
προρρογαδο, υmα ϖεζ, πορ ιγυαλ περοδο, α χριτριο δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο. 

16.5.1 Ο Τριβυναλ ποδερ〈 ηοmολογαρ πορ ατοσ διφερεντεσ ε εm ποχασ διστιντασ ο ρεσυλταδο φιναλ δοσ διϖερσοσ χαργοσ δεστε Χονχυρσο. 

16.6 Α απροϖαο νο Χονχυρσο Πβλιχο ασσεγυραρ〈 απενασ α εξπεχτατιϖα δε διρειτο ◊ νοmεαο, φιχανδο, νεστε χασο, χονδιχιοναδα ◊ 
οβσερϖνχια δο ιντερεσσε ε χονϖενινχια δο Τριβυναλ Ρεγιο Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

16.7 Οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ ε νο νοmεαδοσ ποδερο, α χριτριο δα Αmινιστραο δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, σερ 
απροϖειταδοσ ε νοmεαδοσ πορ ουτρο ργο δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο δα Υνιο, δεσδε θυε ο εξερχχιο δο χαργο σε δ νο mβιτο δα mεσmα ρεγιο 
γεογρ〈φιχα παρα α θυαλ ο χανδιδατο φοι απροϖαδο νο Χονχυρσο, οβεδεχιδασ α ρεσπεχτιϖα χλασσιφιχαο ε α χονϖενινχια αδmινιστρατιϖα, χοm 
οβσερϖνχια δα ιδεντιδαδε δο χαργο ε εξπρεσσο ιντερεσσε δο χανδιδατο. 

16.8 Οσ ατοσ ρελατιϖοσ αο πρεσεντε Χονχυρσο, εδιταισ, αϖισοσ ε ρεσυλταδοσ, ατ α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, σερο πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο 
Οφιχιαλ δα Υνιο ε δισπονιβιλιζαδοσ νοσ σιτεσ δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, ωωω.τρφ3.ϕυσ.βρ, ε νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ 
(ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ). 

16.8.1 Απ⌠σ α ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, οσ Ατοσ δελα δεχορρεντεσ, χοmο νοmεα⌡εσ, σερο πυβλιχαδοσ νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο. 

16.8.1.1 Ασ χονϖοχα⌡εσ σερο πυβλιχαδασ νο Dι〈ριο Ελετρνιχο δα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο, Χαδερνο Αδmινιστρατιϖο. 

16.8.2 Α πυβλιχαο δοσ ατοσ ρελατιϖοσ ◊ νοmεαο, απ⌠σ α ηοmολογαο δο Χονχυρσο, σερ〈 δε χοmπετνχια εξχλυσιϖα δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ 
Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο. 

16.9 Εm χασο δε αλτεραο δοσ δαδοσ πεσσοαισ (νοmε, ενδερεο, τελεφονε παρα χοντατο, σεξο, δατα δε νασχιmεντο ετχ.) χονσταντεσ νο 
Φορmυλ〈ριο δε Ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

16.9.1 Εφετυαρ α ατυαλιζαο δοσ δαδοσ πεσσοαισ ατ ο 3.≡ δια τιλ απ⌠σ α απλιχαο δασ προϖασ, χονφορmε εσταβελεχιδο νο ιτεm 7.6 δο Χαπτυλο 7 
δεστε Εδιταλ, πορ mειο δο σιτε ωωω.χονχυρσοσφχχ.χοm.βρ. 

16.9.2 Απ⌠σ ο πραζο εσταβελεχιδο νο ιτεm 16.9.1 ατ α ηοmολογαο δοσ Ρεσυλταδοσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενχαmινηαρ α σολιχιταο δε 
ατυαλιζαο δοσ δαδοσ πεσσοαισ (ενδερεο, τελεφονε ε ε−mαιλ), ϕυνταmεντε χοm α χ⌠πια δο Dοχυmεντο δε Ιδεντιδαδε ε ο χοmπροϖαντε δε 
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ενδερεο ατυαλιζαδο, σε φορ ο χασο, παρα ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο − ΣΑΧ δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ πορ mειο δο ε−

mαιλ: σαχ≅φχχ.οργ.βρ. 

16.9.3 Απ⌠σ α ηοmολογαο δοσ ρεσυλταδοσ φιναισ δο Χονχυρσο, σολιχιταρ α ατυαλιζαο δοσ δαδοσ χαδαστραισ, εξχετο ο νοmε, πρεφερενχιαλmεντε 
πορ χορρειο ελετρνιχο, διρεχιοναδο αο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο (αδmισσαο≅τρφ3.ϕυσ.βρ), ◊ Σεο ϑυδιχι〈ρια δε Σο Παυλο (ΑDΜΣΠ−
ΝΥΙΠ≅τρφ3.ϕυσ.βρ) ου, αινδα, ◊ Σεο ϑυδιχι〈ρια δε Ματο Γροσσο δο Συλ (ΑDΜΜΣ−ΣΥΠΕ≅τρφ3.ϕυσ.βρ). 

16.9.3.1 Χασο ο χανδιδατο ασσιm ο πρεφιρα, ποδερ〈 ατυαλιζαρ σευσ δαδοσ πεσσοαλmεντε, απρεσεντανδο−σε νασ 〈ρεασ δε γεστο δε πεσσοασ δο 
Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο (Αϖ. Παυλιστα, 1842, Τορρε Νορτε, 13.≡ ανδαρ, Βελα ςιστα, Σο Παυλο に ΣΠ), δα Σεο ϑυδιχι〈ρια δε Σο 
Παυλο (Αλαmεδα Πειξοτο Γοmιδε, 768, Βελα ςιστα, Σο Παυλο に ΣΠ) ου, αινδα, δα Σεο ϑυδιχι〈ρια δε Ματο Γροσσο δο Συλ (Ρυα Dελ. Χαρλοσ Ροβερτο 
Βαστοσ δε Ολιϖειρα, 128 に Παρθυε δοσ Ποδερεσ − Χαmπο Γρανδε に ΜΣ). 

16.9.4 Ασ αλτερα⌡εσ δε δαδοσ ρεφεριδοσ νο Χαπτυλο 11 σοmεντε σερο χονσιδεραδασ θυανδο σολιχιταδασ νο πραζο εσταβελεχιδο νο ιτεm 16.9.1 
δεστε Χαπτυλο, πορ φαζερεm παρτε δοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε δοσ χανδιδατοσ. 

16.10 ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο mαντερ σευ ενδερεο (ινχλυσιϖε ελετρνιχο) ε τελεφονε ατυαλιζαδοσ, παρα ϖιαβιλιζαρ οσ χοντατοσ 
νεχεσσ〈ριοσ, σοβ πενα δε περδερ ο πραζο δε υmα εϖεντυαλ χονσυλτα ου, θυανδο φορ νοmεαδο, περδερ ο πραζο παρα τοmαρ ποσσε, χασο νο σεϕα 
λοχαλιζαδο. 

16.10.1 Ο χανδιδατο απροϖαδο δεϖερ〈 mαντερ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ατυαλιζαδοσ ατ θυε σε εξπιρε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο. 

16.11 Ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ εϖεντυαισ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο 
δεχορρεντεσ δε: 

α) ενδερεο ελετρνιχο ερραδο ου νο ατυαλιζαδο; 

β) ενδερεο δε χορρεσπονδνχια νο ατυαλιζαδο; 

χ) ενδερεο δε χορρεσπονδνχια δε διφχιλ αχεσσο; 

δ) χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πελα Εmπρεσα δε Χορρειοσ ε Τελγραφοσ, πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ δε φορνεχιmεντο ε/ου ενδερεο ερραδο δο χανδιδατο; 

ε) χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ. 

16.12 Α θυαλθυερ τεmπο ποδερ−σε−〈 ανυλαρ α ινσχριο, προϖα ε/ου τορναρ σεm εφειτο α νοmεαο δο χανδιδατο, εm τοδοσ οσ ατοσ ρελαχιοναδοσ 
αο Χονχυρσο, θυανδο χονσταταδα α οmισσο, δεχλαραο φαλσα ου διϖερσα δα θυε δεϖια σερ εσχριτα, χοm α φιναλιδαδε δε πρεϕυδιχαρ διρειτο ου χριαρ 
οβριγαο. 

16.12.1 Χοmπροϖαδασ α ινεξατιδο ου ιρρεγυλαριδαδεσ δεσχριτασ νο ιτεm 16.12 δεστε Χαπτυλο, ο χανδιδατο εσταρ〈 συϕειτο α ρεσπονδερ πορ 
Φαλσιδαδε Ιδεολ⌠γιχα δε αχορδο χοm ο αρτ. 299 δο Χ⌠διγο Πεναλ. 

16.13 Ασ δεσπεσασ ρελατιϖασ ◊ παρτιχιπαο δο χανδιδατο νο Χονχυρσο ε ◊ απρεσενταο παρα ποσσε ε εξερχχιο χορρερο ◊σ εξπενσασ δο πρ⌠πριο 
χανδιδατο, εξιmιδα θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε πορ παρτε δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ. 

16.14 Νοσ τερmοσ δα Ρεσολυο Χονϕυντα ΣΤΦ/ΜΠΥ ν.≡ 2, δε 23/05/2018, οσ σερϖιδορεσ εφετιϖοσ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο δα Υνιο, χοm 
ρεmυνεραο συπεριορ αο λιmιτε m〈ξιmο εσταβελεχιδο παρα οσ βενεφχιοσ δο Ρεγιmε Γεραλ δε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ (ΡΓΠΣ), θυε ινγρεσσαρεm νο 
σερϖιο πβλιχο α παρτιρ δε 05/11/2015, δατα δα πυβλιχαο δα Λει ν.≡ 13.183, δε 04/11/2015, σερο αυτοmατιχαmεντε ινσχριτοσ νο Πλανο δε 
Βενεφχιοσ δο ϑυδιχι〈ριο δα Υνιο (Φυνπρεσπ−ϑυδ) δεσδε α ρεσπεχτιϖα δατα δε εντραδα εm εξερχχιο. 

16.14.1 Απλιχαm−σε, νο θυε χουβερ, αοσ σερϖιδορεσ θυε ινγρεσσαρεm νο σερϖιο πβλιχο α παρτιρ δε 05/11/2015, οσ δεmαισ ρεγραmεντοσ 
πρεϖιστοσ να Ρεσολυο Χονϕυντα ΣΤΦ/ΜΠΥ ν.≡ 2, δε 23/052018, χοmο περχεντυαλ m〈ξιmο δε χοντριβυιο δα ινσχριο αυτοm〈τιχα, διρειτο δε 
ρεθυερερ χανχελαmεντο, διρειτο ◊ ρεστιτυιο ιντεγραλ δασ χοντριβυι⌡εσ ϖερτιδασ ετχ. 

16.15 Ο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε α Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ θυαισθυερ χυρσοσ, τεξτοσ, αποστιλασ ε 
ουτρασ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ α εστε Χονχυρσο. 

16.16 Οσ ιτενσ δεστε Εδιταλ ποδερο σοφρερ εϖεντυαισ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ ου αχρσχιmοσ ενθυαντο νο χονσυmαδα α προϖιδνχια ου εϖεντο 
θυε ληεσ δισσερ ρεσπειτο, χιρχυνστνχια θυε σερ〈 mενχιοναδα εm Εδιταλ ου αϖισο α σερ πυβλιχαδο. 

16.17 Ο νο ατενδιmεντο πελο χανδιδατο δασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, α θυαλθυερ τεmπο, ιmπλιχαρ〈 συα ελιmιναο δο Χονχυρσο 
Πβλιχο. 

16.18 Ασ οχορρνχιασ νο πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ, οσ χασοσ οmισσοσ ε οσ χασοσ δυϖιδοσοσ σερο ρεσολϖιδοσ, εm χαρ〈τερ ιρρεχορρϖελ, πελο Τριβυναλ 
Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο ε πελα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ, νο θυε α χαδα υm χουβερ. 
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Σο Παυλο, 05 δε σετεmβρο δε 2019. 

Dεσεmβαργαδορα Φεδεραλ ΤΗΕΡΕΖΙΝΗΑ ΧΑΖΕΡΤΑ 

Πρεσιδεντε δο Τριβυναλ Ρεγιοναλ Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο 
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ΑΝΕΞΟ Ι 

ΧΑΡΓΟΣ DΙΣΠΟΝΙΒΙΛΙΖΑDΟΣ ΠΑΡΑ Α ΥΝΙDΑDΕ DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

ΤΡΙΒΥΝΑΛ ΡΕΓΙΟΝΑΛ ΦΕDΕΡΑΛ DΑ 3.♠ ΡΕΓΙ℘Ο 

 

ΥΝΙDΑDΕ DΕ 
ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

ΧΙDΑDΕΣ 
ΙΝΤΕΓΡΑΝΤΕΣ 
DΑ ΥΝΙDΑDΕ 

ΧDΙΓΟ 
DΕ 

ΟΠ∩℘Ο 
ΧΑΡΓΟ/ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ 

Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΧΑΡΓΟΣ 

ΤΟΤΑΛ (ΙΝΧΛΥΙΝDΟ 
Α ΡΕΣΕΡςΑ DΕ 
ΧΑΡΓΟΣ ΠΑΡΑ 

ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ 
DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 

ΝΕΓΡΟΣ) 

ΡΕΣΕΡςΑ DΕ 
ΧΑΡΓΟΣ ΠΑΡΑ 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 

ΧΟΜ 
DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΡΕΣΕΡςΑ DΕ 
ΧΑΡΓΟΣ ΠΑΡΑ 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 

ΝΕΓΡΟΣ 

ΤΡΦ 3♠ ΡΕΓΙ℘Ο 
Σο Παυλο − 

Χαπιταλ 

Τ01 
Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο に ℑρεα 

ϑυδιχι〈ρια 
01 − − 

Τ02 
Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο に ℑρεα Αποιο 
Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε 

Ινφορm〈τιχα 
01 − − 

Τ03 
Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο に ℑρεα 

Αδmινιστρατιϖα 
01 − − 

Τ04 
Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο に ℑρεα Αποιο 
Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε 

Ινφορm〈τιχα 
01 − − 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ 

ΧΑΡΓΟΣ DΙΣΠΟΝΙΒΙΛΙΖΑDΟΣ ΠΑΡΑ Α ΥΝΙDΑDΕ DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

ΣΕ∩℘Ο ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ 

  

ΥΝΙDΑDΕ DΕ 
ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

ΧΙDΑDΕΣ 
ΙΝΤΕΓΡΑΝΤΕΣ DΑ 

ΥΝΙDΑDΕ 

ΧDΙΓΟ 
DΕ ΟΠ∩℘Ο 

ΧΑΡΓΟ/ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑ
ΛΙDΑDΕ 

Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΧΑΡΓΟΣ 

ΤΟΤΑΛ (ΙΝΧΛΥΙΝDΟ Α 
ΡΕΣΕΡςΑ DΕ ΧΑΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε 

ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
ΝΕΓΡΟΣ) 

ΡΕΣΕΡςΑ DΕ ΧΑΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 
ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΡΕΣΕΡςΑ DΕ ΧΑΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 

ΝΕΓΡΟΣ 

ΣΕ∩℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ DΟ 

ΕΣΤΑDΟ DΕ 
Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ 

Σο Παυλο に 
Χαπιταλ, 

Αmεριχανα, 
Ανδραδινα, 
Αραατυβα, 

Αραραθυαρα, Ασσισ, 
Αϖαρ, Βαρρετοσ, 
Βαρυερι, Βαυρυ, 

Βοτυχατυ, 
Βραγανα Παυλιστα, 

Χαmπινασ, 
Χαραγυατατυβα, 

Χατανδυϖα, Φρανχα, 
Γυαρατινγυετ〈, 

Γυαρυληοσ, 
Ιταπεϖα, ϑαλεσ, ϑα, 

ϑυνδια, Λιmειρα, 
Λινσ, Μαρλια, 

Μαυ〈, Μογι δασ 
Χρυζεσ, Οσασχο, 

Ουρινηοσ, 
Πιραχιχαβα, 
Πρεσιδεντε 

Πρυδεντε, Ρεγιστρο, 
Ριβειρο Πρετο, 
Σαντο Ανδρ, 
Σαντοσ, Σο 
Βερναρδο δο 

Χαmπο, Σο Χαρλοσ, 
Σο ϑοο δα Βοα 

ςιστα, Σο ϑοσ δο 
Ριο Πρετο, Σο ϑοσ 
δοσ Χαmποσ, Σο 

ςιχεντε, Σοροχαβα, 
Ταυβατ ε Τυπ 

Σ01 
Αναλιστα ϑυδιχι〈ριο に 

ℑρεα ϑυδιχι〈ρια 
02 − − 

Σ03 
Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο に 
ℑρεα Αδmινιστρατιϖα 

02 − − 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ 

ΧΑΡΓΟΣ DΙΣΠΟΝΙΒΙΛΙΖΑDΟΣ ΠΑΡΑ Α ΥΝΙDΑDΕ DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

ΣΕ∩℘Ο ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ ΜΑΤΟ ΓΡΟΣΣΟ DΟ ΣΥΛ 

  

ΥΝΙDΑDΕ DΕ 
ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

ΧΙDΑDΕΣ 
ΙΝΤΕΓΡΑΝΤΕΣ DΑ 

ΥΝΙDΑDΕ 

ΧDΙΓΟ 
DΕ 

ΟΠ∩℘Ο 
ΧΑΡΓΟ/ℑΡΕΑ/ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ 

Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΧΑΡΓΟΣ 

ΤΟΤΑΛ (ΙΝΧΛΥΙΝDΟ 
Α ΡΕΣΕΡςΑ DΕ 
ΧΑΡΓΟΣ ΠΑΡΑ 

ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ 
DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ Ε 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 

ΝΕΓΡΟΣ) 

ΡΕΣΕΡςΑ DΕ 
ΧΑΡΓΟΣ ΠΑΡΑ 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 

ΧΟΜ 
DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

ΡΕΣΕΡςΑ DΕ 
ΧΑΡΓΟΣ ΠΑΡΑ 
ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ 

ΝΕΓΡΟΣ 

ΣΕ∩℘Ο 
ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ DΟ 

ΕΣΤΑDΟ DΕ ΜΑΤΟ 
ΓΡΟΣΣΟ DΟ ΣΥΛ 

Χαmπο Γρανδε, 
Χορυmβ〈, Χοξιm, 

Dουραδοσ, 
Ναϖιρα, Ποντα 

Πορ ε Τρσ 
Λαγοασ 

Μ03 
Τχνιχο ϑυδιχι〈ριο に ℑρεα 

Αδmινιστρατιϖα 
01 − − 
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ΑΝΕΞΟ Ις 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ ΒℑΣΙΧΑΣ DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

  

ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ: 

ℑρεα ϑυδιχι〈ρια − 01 

Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ συπεριορ α φιm δε φορνεχερ συπορτε τχνιχο ε αδmινιστρατιϖο, φαϖορεχενδο ο εξερχχιο δα φυνο ϕυδιχαντε πελοσ 
mαγιστραδοσ ε/ου ⌠ργοσ ϕυλγαδορεσ. Χοmπρεενδε ο προχεσσαmεντο δε φειτοσ, α ελαβοραο δε παρεχερεσ, χερτιδ⌡εσ ε ρελατ⌠ριοσ εστατστιχοσ ε α 
αν〈λισε ε πεσθυισα δε λεγισλαο, δουτρινα ε ϕυρισπρυδνχια. Ενϖολϖε α ινδεξαο δε δοχυmεντοσ ε ο ατενδιmεντο ◊σ παρτεσ, δεντρε ουτρασ 
ατιϖιδαδεσ δε mεσmα νατυρεζα ε γραυ δε χοmπλεξιδαδε. 

ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε Ινφορm〈τιχα − 02 

Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ συπεριορ α φιm δε γαραντιρ ο αδεθυαδο προχεσσαmεντο αυτοm〈τιχο δε ινφορmα⌡εσ. Χοmπρεενδε ο πλανεϕαmεντο, ο 
δεσενϖολϖιmεντο, α δοχυmενταο, α ιmπλανταο ε α mανυτενο δοσ σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ δε προχεσσαmεντο δε ινφορmα⌡εσ. Ενϖολϖε α 
δεφινιο δε εστρατγιασ ε δε νοϖασ mετοδολογιασ α σερεm υτιλιζαδασ παρα προχεσσαmεντο, αρθυιϖαmεντο ε ρεχυπεραο αυτοm〈τιχα δε 
ινφορmα⌡εσ, βεm χοmο α εmισσο δε παρεχερεσ τχνιχοσ, ο ατενδιmεντο αοσ υσυ〈ριοσ δοσ σιστεmασ ε ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε mεσmα νατυρεζα ε 
γραυ δε χοmπλεξιδαδε. 

  

ΧΑΡΓΟ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ: 

ℑρεα Αδmινιστρατιϖα − 03 

Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ιντερmεδι〈ριο α φιm δε φορνεχερ αυξλιο τχνιχο ε αδmινιστρατιϖο, φαϖορεχενδο ο εξερχχιο δα φυνο ϕυδιχαντε πελοσ 
mαγιστραδοσ ε/ου ⌠ργοσ ϕυλγαδορεσ ε ο εξερχχιο δασ φυν⌡εσ νεχεσσ〈ριασ αο αδεθυαδο φυνχιοναmεντο δα οργανιζαο. Χοmπρεενδε ο 
προχεσσαmεντο δε φειτοσ, α ρεδαο δε mινυτασ, ο λεϖανταmεντο δε δαδοσ παρα ελαβοραο δε ρελατ⌠ριοσ εστατστιχοσ, πλανοσ, προγραmασ, 
προϕετοσ ε παρα α ινστρυο δε προχεσσοσ, α πεσθυισα δε λεγισλαο, δουτρινα ε ϕυρισπρυδνχια, α εmισσο δε παρεχερεσ, ρελατ⌠ριοσ τχνιχοσ, 
χερτιδ⌡εσ, δεχλαρα⌡εσ ε ινφορmα⌡εσ εm προχεσσοσ. Ενϖολϖε α διστριβυιο ε χοντρολε δε mατεριαισ δε χονσυmο ε περmανεντε, α ελαβοραο ε 
χονφερνχια δε χ〈λχυλοσ διϖερσοσ, α διγιταο, ρεϖισο, ρεπροδυο, εξπεδιο ε αρθυιϖαmεντο δε δοχυmεντοσ ε χορρεσπονδνχιασ, α πρεσταο 
δε ινφορmα⌡εσ γεραισ αο πβλιχο, βεm χοmο α mανυτενο ε χονσυλτα α βανχοσ δε δαδοσ ε ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε mεσmα νατυρεζα ε γραυ δε 
χοmπλεξιδαδε. 

ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε Ινφορm〈τιχα − 04 

Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ ιντερmεδι〈ριο α φιm δε γαραντιρ α αδεθυαδα αυτοmατιζαο δε ροτινασ, πορ ιντερmδιο δο δεσενϖολϖιmεντο, 
χοδιφιχαο, τεστε, ιmπλανταο, δοχυmενταο ε mανυτενο δοσ προγραmασ ε σιστεmασ, δεντρε ουτρασ ατιϖιδαδεσ δε mεσmα νατυρεζα ε γραυ 
δε χοmπλεξιδαδε. 
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ΑΝΕΞΟ ς 

ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ 

Οβσερϖαο: Χονσιδεραρ−σε−〈 α λεγισλαο ϖιγεντε, ινχλυινδο λεγισλα⌡εσ χοmπλεmενταρεσ, σmυλασ, ϕυρισπρυδνχιασ ε/ου οριεντα⌡εσ 
ϕυρισπρυδενχιαισ (Οϑ), ατ α δατα δα πυβλιχαο δο Εδιταλ. 

ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ に σεm εσπεχιαλιδαδε (01) 

ΠΟΡΤΥΓΥ⊇Σ: Ιντερπρεταο δε τεξτο. Αργυmενταο. Πρεσσυποστοσ ε συβεντενδιδοσ. Νϖεισ δε λινγυαγεm. Ορτογραφια ε αχεντυαο. Αρτιχυλαο 
δο τεξτο: χοεσο ε χοερνχια. Χλασσεσ δε παλαϖρασ. Σινταξε. Τερmοσ δα οραο. Προχεσσοσ δε χοορδεναο ε συβορδιναο. Dισχυρσο διρετο ε 
ινδιρετο. Τεmποσ, mοδοσ ε ϖοζεσ ϖερβαισ. Φλεξο νοmιναλ ε ϖερβαλ. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Οχορρνχια δα 
Χρασε. Ποντυαο. Εθυιϖαλνχια ε τρανσφορmαο δε εστρυτυρασ. Ρεδαο. 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ−ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΟ: Εστρυτυρα λ⌠γιχα δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ εντρε πεσσοασ, λυγαρεσ, οβϕετοσ ου εϖεντοσ φιχτχιοσ; δεδυζιρ νοϖασ 
ινφορmα⌡εσ δασ ρελα⌡εσ φορνεχιδασ ε αϖαλιαρ ασ χονδι⌡εσ υσαδασ παρα εσταβελεχερ α εστρυτυρα δαθυελασ ρελα⌡εσ. Χοmπρεενσο ε ελαβοραο 
δα λ⌠γιχα δασ σιτυα⌡εσ πορ mειο δε: ραχιοχνιο ϖερβαλ, ραχιοχνιο mατεm〈τιχο, ραχιοχνιο σεθυενχιαλ, οριενταο εσπαχιαλ ε τεmποραλ, φορmαο 
δε χονχειτοσ, δισχριmιναο δε ελεmεντοσ. Χοmπρεενσο δο προχεσσο λ⌠γιχο θυε, α παρτιρ δε υm χονϕυντο δε ηιπ⌠τεσεσ, χονδυζ, δε φορmα 
ϖ〈λιδα, α χονχλυσ⌡εσ δετερmιναδασ. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΟΣ DΙΡΕΙΤΟΣ DΑΣ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ: Ινχλυσο, διρειτοσ ε γαραντιασ λεγαισ ε χονστιτυχιοναισ δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια 
(Λει ν≡ 13.146/2015). Νορmασ γεραισ ε χριτριοσ β〈σιχοσ παρα α προmοο δα αχεσσιβιλιδαδε δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου χοm mοβιλιδαδε 
ρεδυζιδα (Λει ν≡ 10.098/2000) ε Πριοριδαδε δε ατενδιmεντο ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια (Λει ν≡ 10.048/2000). 

ΓΕΣΤ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΣΥΣΤΕΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ: Χοmπετνχιασ δασ υνιδαδεσ σοχιοαmβιενταισ νο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο ε Πλανο δε Λογστιχα Συστεντ〈ϖελ (Ρεσολυο 
ΧΝϑ ν≡ 201/2015). Πρινχπιοσ δε συστενταβιλιδαδε νασ λιχιτα⌡εσ (Αρτιγο 3≡ δα Λει ν≡ 8.666/1993, ρεγυλαmενταδο πελο Dεχρετο ν≡ 7.746/2012 ε 
συασ αλτερα⌡εσ). Πολτιχα Ναχιοναλ σοβρε Μυδανα δο Χλιmα (Λει ν≡ 12.187/2009). Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ρεσδυοσ Σ⌠λιδοσ (Λει 
ν≡ 12.305/2010). Χονχειτο δε Dεσενϖολϖιmεντο Συστεντ〈ϖελ (Ρελατ⌠ριο Βρυνδτλανδ). Αγενδα Αmβιενταλ δα Αδmινιστραο Πβλιχα δο Μινιστριο 
δο Μειο Αmβιεντε (Α3Π). Χριτριοσ δε συστενταβιλιδαδε νοσ προχεδιmεντοσ δε χοντραταο δε σερϖιοσ να Αδmινιστραο Πβλιχα (Ινστρυο 
Νορmατιϖα ν≡ 5/2017). Μειο Αmβιεντε (Αρτσ. 170 ε 225 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ). 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΓΟςΕΡΝΑΝ∩Α ΧΟΡΠΟΡΑΤΙςΑ: Γεστο πορ προχεσσοσ. Γεστο δε ρισχοσ. Γεστο δε προϕετοσ. Προχεσσοσ δε αν〈λισε ε τοmαδα δε 
δεχισο. Γερενχιαmεντο δε χρισε. Χοmπλιανχε. Χονχειτοσ συπορτε δα αλτα αδmινιστραο, χ⌠διγο δε χονδυτα, χοντρολεσ ιντερνοσ, τρειναmεντο ε 
χοmυνιχαο. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο ΕΣΤΡΑΤ⊃ΓΙΧΑ: Γεστο Εστρατγιχα δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο (Ρεσολυο ΧΝϑ ν≡. 198/2014 − ρεφ. αο χιχλο 2015−2020). 
Φερραmεντασ δε αν〈λισε παρα Γεστο ε Πλανεϕαmεντο Εστρατγιχο, Τ〈τιχο ε Οπεραχιοναλ. ΒΣΧ − Βαλανχε Σχορε Χαρδ, Εστρατγιασ, Ινδιχαδορεσ δε 
Γεστο, Γεστο δε Προϕετοσ ε Γεστο πορ Χοmπετνχιασ. 

  

ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ (02)  

ΠΟΡΤΥΓΥ⊇Σ: Ιντερπρεταο δε τεξτο. Αργυmενταο. Πρεσσυποστοσ ε συβεντενδιδοσ. Νϖεισ δε λινγυαγεm. Ορτογραφια ε αχεντυαο. Αρτιχυλαο 
δο τεξτο: χοεσο ε χοερνχια. Χλασσεσ δε παλαϖρασ. Σινταξε. Τερmοσ δα οραο. Προχεσσοσ δε χοορδεναο ε συβορδιναο. Dισχυρσο διρετο ε 
ινδιρετο. Τεmποσ, mοδοσ ε ϖοζεσ ϖερβαισ. Φλεξο νοmιναλ ε ϖερβαλ. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Οχορρνχια δα 
Χρασε. Ποντυαο. Εθυιϖαλνχια ε τρανσφορmαο δε εστρυτυρασ. Ρεδαο. 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ−ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΟ: Νmεροσ ιντειροσ ε ραχιοναισ: οπερα⌡εσ (αδιο, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο, ποτενχιαο); 
εξπρεσσ⌡εσ νυmριχασ; mλτιπλοσ ε διϖισορεσ δε νmεροσ νατυραισ; προβλεmασ. Φρα⌡εσ ε οπερα⌡εσ χοm φρα⌡εσ. Νmεροσ ε γρανδεζασ 
προπορχιοναισ: ραζ⌡εσ ε προπορ⌡εσ; διϖισο εm παρτεσ προπορχιοναισ; ρεγρα δε τρσ; πορχενταγεm ε προβλεmασ. Εστρυτυρα λ⌠γιχα δε ρελα⌡εσ 
αρβιτρ〈ριασ εντρε πεσσοασ, λυγαρεσ, οβϕετοσ ου εϖεντοσ φιχτχιοσ; δεδυζιρ νοϖασ ινφορmα⌡εσ δασ ρελα⌡εσ φορνεχιδασ ε αϖαλιαρ ασ χονδι⌡εσ 
υσαδασ παρα εσταβελεχερ α εστρυτυρα δαθυελασ ρελα⌡εσ. Χοmπρεενσο ε ελαβοραο δα λ⌠γιχα δασ σιτυα⌡εσ πορ mειο δε: ραχιοχνιο ϖερβαλ, 
ραχιοχνιο mατεm〈τιχο, ραχιοχνιο σεθυενχιαλ, οριενταο εσπαχιαλ ε τεmποραλ, φορmαο δε χονχειτοσ, δισχριmιναο δε ελεmεντοσ. 
Χοmπρεενσο δο προχεσσο λ⌠γιχο θυε, α παρτιρ δε υm χονϕυντο δε ηιπ⌠τεσεσ, χονδυζ, δε φορmα ϖ〈λιδα, α χονχλυσ⌡εσ δετερmιναδασ. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Φεδεραισ: Λει ν≡ 8.112/1990 χοm αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ. 
Προϖιmεντο. ςαχνχια. Dιρειτοσ ε ςανταγενσ. Dοσ δεϖερεσ. Dασ προιβι⌡εσ. Dα αχυmυλαο. Dασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ. Dασ πεναλιδαδεσ. Dο 
προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ ε συα ρεϖισο. Λιχιταο ε χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ: Λει ν≡ 8.666/93 χοm αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ: Dοσ 
πρινχπιοσ. Dασ mοδαλιδαδεσ. Dοσ χοντρατοσ. Dα εξεχυο. Dα ινεξεχυο ε δα ρεσχισο. Dασ σαν⌡εσ. Λει ν≡ 10.520/02: Dο πρεγο. 
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ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ: Dοσ πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. Dοσ διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ: δοσ διρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ 
ε χολετιϖοσ, δοσ διρειτοσ σοχιαισ, δα ναχιοναλιδαδε ε δοσ διρειτοσ πολτιχοσ. Dα οργανιζαο δο Εσταδο: δα οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα, δα 
Υνιο, δοσ Εσταδοσ Φεδεραδοσ, δοσ Μυνιχπιοσ, δο Dιστριτο Φεδεραλ ε δοσ Τερριτ⌠ριοσ. Dα Αδmινιστραο Πβλιχα: δισποσι⌡εσ γεραισ ε δοσ 
σερϖιδορεσ πβλιχοσ. Dα οργανιζαο δοσ ποδερεσ: δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο: δισποσι⌡εσ γεραισ, δο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ, δο Συπεριορ Τριβυναλ δε 
ϑυστια, δοσ Τριβυναισ Ρεγιοναισ Φεδεραισ ε δοσ ϑυζεσ Φεδεραισ. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΟΣ DΙΡΕΙΤΟΣ DΑΣ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ: Ινχλυσο, διρειτοσ ε γαραντιασ λεγαισ ε χονστιτυχιοναισ δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια 
(Λει ν≡ 13.146/2015). Νορmασ γεραισ ε χριτριοσ β〈σιχοσ παρα α προmοο δα αχεσσιβιλιδαδε δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου χοm mοβιλιδαδε 
ρεδυζιδα (Λει ν≡ 10.098/2000) ε Πριοριδαδε δε ατενδιmεντο ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια (Λει ν≡ 10.048/2000). 

ΓΕΣΤ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΣΥΣΤΕΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ: Χοmπετνχιασ δασ υνιδαδεσ σοχιοαmβιενταισ νο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο ε Πλανο δε Λογστιχα Συστεντ〈ϖελ (Ρεσολυο 
ΧΝϑ ν≡ 201/2015). Πρινχπιοσ δε συστενταβιλιδαδε νασ λιχιτα⌡εσ (Αρτιγο 3≡ δα Λει ν≡ 8.666/1993, ρεγυλαmενταδο πελο Dεχρετο ν≡ 7.746/2012 ε 
συασ αλτερα⌡εσ). Πολτιχα Ναχιοναλ σοβρε Μυδανα δο Χλιmα (Λει ν≡ 12.187/2009). Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ρεσδυοσ Σ⌠λιδοσ (Λει 
ν≡ 12.305/2010). Χονχειτο δε Dεσενϖολϖιmεντο Συστεντ〈ϖελ (Ρελατ⌠ριο Βρυνδτλανδ). Αγενδα Αmβιενταλ δα Αδmινιστραο Πβλιχα δο Μινιστριο 
δο Μειο Αmβιεντε (Α3Π). Χριτριοσ δε συστενταβιλιδαδε νοσ προχεδιmεντοσ δε χοντραταο δε σερϖιοσ να Αδmινιστραο Πβλιχα (Ινστρυο 
Νορmατιϖα ν≡ 5/2017). Μειο Αmβιεντε (Αρτσ. 170 ε 225 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ). 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΓΟςΕΡΝΑΝ∩Α ΧΟΡΠΟΡΑΤΙςΑ: Γεστο πορ προχεσσοσ. Γεστο δε ρισχοσ. Γεστο δε προϕετοσ. Προχεσσοσ δε αν〈λισε ε τοmαδα δε 
δεχισο. Γερενχιαmεντο δε χρισε. Χοmπλιανχε. Χονχειτοσ συπορτε δα αλτα αδmινιστραο, χ⌠διγο δε χονδυτα, χοντρολεσ ιντερνοσ, τρειναmεντο ε 
χοmυνιχαο. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο ΕΣΤΡΑΤ⊃ΓΙΧΑ: Γεστο Εστρατγιχα δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο (Ρεσολυο ΧΝϑ ν≡. 198/2014 − ρεφ. αο χιχλο 2015−2020). 
Φερραmεντασ δε αν〈λισε παρα Γεστο ε Πλανεϕαmεντο Εστρατγιχο, Τ〈τιχο ε Οπεραχιοναλ. ΒΣΧ − Βαλανχε Σχορε Χαρδ, Εστρατγιασ, Ινδιχαδορεσ δε 
Γεστο, Γεστο δε Προϕετοσ ε Γεστο πορ Χοmπετνχιασ. 

  

  

ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΑ − Σεm Εσπεχιαλιδαδε (01) 

DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: Αδmινιστραο πβλιχα: πρινχπιοσ β〈σιχοσ. Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ: ποδερ ηιερ〈ρθυιχο, ποδερ δισχιπλιναρ, ποδερ 
ρεγυλαmενταρ, ποδερ δε πολχια, υσο ε αβυσο δο ποδερ. Ατο αδmινιστρατιϖο: χονχειτο, ρεθυισιτοσ ε ατριβυτοσ; ανυλαο, ρεϖογαο ε 
χονϖαλιδαο; δισχριχιοναριεδαδε ε ϖινχυλαο. Οργανιζαο αδmινιστρατιϖα: αδmινιστραο διρετα ε ινδιρετα; χεντραλιζαδα ε δεσχεντραλιζαδα; 
αυταρθυιασ, φυνδα⌡εσ, εmπρεσασ πβλιχασ, σοχιεδαδεσ δε εχονοmια mιστα. Χονσ⌠ρχιοσ πβλιχοσ (Λει ν≡ 11.107/2005). ργοσ πβλιχοσ: χονχειτο, 
νατυρεζα ε χλασσιφιχαο. Σερϖιδορεσ πβλιχοσ: χαργο, εmπρεγο ε φυνο πβλιχοσ. Λει ν≡ 8.112/1990 (Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ 
Χιϖισ δα Υνιο ε αλτερα⌡εσ): δισποσι⌡εσ πρελιmιναρεσ; προϖιmεντο, ϖαχνχια, ρεmοο, ρεδιστριβυιο ε συβστιτυιο; διρειτοσ ε ϖανταγενσ: 
ϖενχιmεντο ε ρεmυνεραο, ϖανταγενσ, φριασ, λιχενασ, αφασταmεντοσ, διρειτο δε πετιο; ρεγιmε δισχιπλιναρ: δεϖερεσ ε προιβι⌡εσ, αχυmυλαο, 
ρεσπονσαβιλιδαδεσ, πεναλιδαδεσ; προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ. Προχεσσο αδmινιστρατιϖο (Λει ν≡ 9.784/1999). Χοντρολε ε ρεσπονσαβιλιζαο 
δα αδmινιστραο: χοντρολε αδmινιστρατιϖο; χοντρολε ϕυδιχιαλ; χοντρολε λεγισλατιϖο. Ρεσπονσαβιλιδαδε εξτραχοντρατυαλ δο Εσταδο. Ιmπροβιδαδε 
Αδmινιστρατιϖα (Λει ν≡ 8.429/1992). Λει ν≡ 11.416/2006. Λιχιτα⌡εσ ε Χοντρατοσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα (Λει ν≡ 8.666/1993 ε αλτερα⌡εσ 
ποστεριορεσ). Χονϖνιοσ αδmινιστρατιϖοσ. Πρεγο (Λει ν° 10.520/2002). Ρεγιmε Dιφερενχιαδο δε Χοντρατα⌡εσ Πβλιχασ (Λει Φεδεραλ ν≡ 
12.462/2011). 

DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ: Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. Α⌡εσ Χονστιτυχιοναισ: ηαβεασ χορπυσ, ηαβεασ δατα, mανδαδο δε σεγυρανα; mανδαδο δε 
ινϕυνο; αο ποπυλαρ; αο χιϖιλ πβλιχα. Χοντρολε δε χονστιτυχιοναλιδαδε: σιστεmασ διφυσο ε χονχεντραδο; αο διρετα δε 
ινχονστιτυχιοναλιδαδε; αο δεχλαρατ⌠ρια δε χονστιτυχιοναλιδαδε; αργυιο δε δεσχυmπριmεντο δε πρεχειτο φυνδαmενταλ; σmυλα ϖινχυλαντε; 
ρεπερχυσσο γεραλ. Dιρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ: διρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ; διρειτοσ σοχιαισ; διρειτοσ δε ναχιοναλιδαδε; 
διρειτοσ πολτιχοσ. Οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα: δισποσι⌡εσ γεραισ; βενσ ε χοmπετνχιασ δα Υνιο, Εσταδοσ, Dιστριτο Φεδεραλ ε 
Μυνιχπιοσ; ιντερϖενο φεδεραλ. Αδmινιστραο Πβλιχα: δισποσι⌡εσ γεραισ; σερϖιδορεσ πβλιχοσ. Οργανιζαο δοσ Ποδερεσ. Ποδερ Εξεχυτιϖο: 
ατριβυι⌡εσ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο Πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα. Ποδερ Λεγισλατιϖο: ⌠ργοσ ε ατριβυι⌡εσ; προχεσσο λεγισλατιϖο; φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, 
φινανχειρα ε οραmεντ〈ρια. Ποδερ ϑυδιχι〈ριο: δισποσι⌡εσ γεραισ; Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ; Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια; Συπεριορ Τριβυναλ δε 
ϑυστια; Τριβυναισ Ρεγιοναισ Φεδεραισ ε ϑυζεσ Φεδεραισ; Τριβυναισ ε ϑυζεσ δοσ Εσταδοσ; Τριβυναισ ε ϑυζεσ δο Τραβαληο; Χονσεληο Συπεριορ δα 
ϑυστια δο Τραβαληο. Φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϑυστια: Μινιστριο Πβλιχο; Αδϖοχαχια Πβλιχα; Αδϖοχαχια; Dεφενσορια Πβλιχα. Ορδεm Εχονmιχα ε 
Φινανχειρα: πρινχπιοσ γεραισ δα ατιϖιδαδε εχονmιχα. Φινανασ Πβλιχασ: νορmασ γεραισ; δοσ οραmεντοσ. Ορδεm σοχιαλ: δισποσιο γεραλ; δα 
σεγυριδαδε σοχιαλ. 

DΙΡΕΙΤΟ ΧΙςΙΛ: Λει. Εφιχ〈χια δα λει. Απλιχαο δα λει νο τεmπο ε νο εσπαο. Ιντερπρεταο δα λει. Λει δε Ιντροδυο ◊σ νορmασ δο Dιρειτο 
Βρασιλειρο. Dασ Πεσσοασ Νατυραισ: Dα Περσοναλιδαδε ε Dα Χαπαχιδαδε. Dοσ Dιρειτοσ δα Περσοναλιδαδε. Dασ πεσσοασ ϕυρδιχασ. Dοmιχλιο Χιϖιλ. Βενσ. 
Dοσ Φατοσ ϑυρδιχοσ: Dοσ νεγ⌠χιοσ ϕυρδιχοσ; Dοσ ατοσ ϕυρδιχοσ λχιτοσ. Dοσ Ατοσ Ιλχιτοσ. Πρεσχριο ε δεχαδνχια. Dο Dιρειτο δασ Οβριγα⌡εσ. Dοσ 
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Χοντρατοσ: Dασ Dισποσι⌡εσ Γεραισ; Dα Χοmπρα ε ςενδα; Dα Πρεσταο δε Σερϖιο; Dο Μανδατο; Dα Τρανσαο. Εmπρειταδα (χαπ. ςΙΙΙ δο Ττυλο ςΙ 
δο ΧΧ). Dα Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ. Dο Πενηορ, Dα Ηιποτεχα ε Dα Αντιχρεσε. 

DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΧΙςΙΛ: Χ⌠διγο δε Προχεσσο Χιϖιλ − Λει Φεδεραλ ν° 13.105/2015 ε αλτερα⌡εσ ε λεγισλα⌡εσ εσπεχιαισ. Πρινχπιοσ γεραισ δο 
προχεσσο χιϖιλ. Φοντεσ. Λει προχεσσυαλ χιϖιλ. Εφιχ〈χια. Απλιχαο. Ιντερπρεταο. Dιρειτο Προχεσσυαλ Ιντερτεmποραλ. Χριτριοσ. ϑυρισδιο. Χονχειτο. 
Χαραχτερστιχα. Νατυρεζα ϕυρδιχα. Πρινχπιοσ. Λιmιτεσ. Χοmπετνχια. Χριτριοσ δετερmιναδορεσ. Χοmπετνχια οριγιν〈ρια δοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ. 
Χοmπετνχια αβσολυτα ε ρελατιϖα. Μοδιφιχα⌡εσ. Μειοσ δε δεχλαραο δε ινχοmπετνχια. Χονφλιτοσ δε χοmπετνχια ε δε ατριβυι⌡εσ. Dιρειτο δε 
αο. Ελεmεντοσ. Χονδι⌡εσ. Χλασσιφιχαο ε χριτριοσ ιδεντιφιχαδορεσ. Χονχυρσο ε χυmυλαο δε α⌡εσ. Χονεξο ε χοντιννχια. Προχεσσο: 
Νο⌡εσ γεραισ. Ρελαο ϑυρδιχα Προχεσσυαλ. Πρεσσυποστοσ Προχεσσυαισ. Προχεσσο ε προχεδιmεντο. Εσπχιεσ δε προχεσσοσ ε δε προχεδιmεντοσ. 
Οβϕετο δο προχεσσο. Μριτο. Θυεστο πρινχιπαλ, θυεστ⌡εσ πρελιmιναρεσ ε πρεϕυδιχιαισ. Συϕειτοσ Προχεσσυαισ. ϑυιζ. Μεδιαδορεσ ε Χονχιλιαδορεσ. 
Πρινχπιοσ. Ποδερεσ. Dεϖερεσ. Ρεσπονσαβιλιδαδεσ. Ιmπεδιmεντοσ ε Συσπειο. Οργανιζαο ϕυδιχι〈ρια φεδεραλ ε εσταδυαλ. Συϕειτοσ Προχεσσυαισ. 
Παρτεσ ε Προχυραδορεσ. Χαπαχιδαδε ε Λεγιτιmαο. Ρεπρεσενταο ε Συβστιτυιο Προχεσσυαλ. Λιτισχονσ⌠ρχιο. Dα Ιντερϖενο δε Τερχειροσ. Dα 
Ασσιστνχια. Dα Dενυνχιαο δα Λιδε. Dο Χηαmαmεντο αο Προχεσσο. Dο ινχιδεντε δε δεσχονσιδεραο δα περσοναλιδαδε ϕυρδιχα. Dο Αmιχυσ 
Χυριαε. Αδϖογαδο. Μινιστριο Πβλιχο. Αυξιλιαρεσ δα ϑυστια. Α Αδϖοχαχια Πβλιχα. Πρερρογατιϖασ δα Φαζενδα Πβλιχα εm ϕυζο. Ατοσ προχεσσυαισ. 
Φορmα. Τεmπο. Λυγαρ. Πραζοσ. Χοmυνιχα⌡εσ. Νυλιδαδεσ. Προχεδιmεντο χοmυm. Ασπεχτοσ Γεραισ. Φασεσ. Πετιο ινιχιαλ. Ρεθυισιτοσ. 
Ινδεφεριmεντο δα πετιο ινιχιαλ ε ιmπροχεδνχια λιmιναρ δο πεδιδο. Ρεσποστα δο ρυ. Πραζοσ ε πρεχλυσο. Πρεσχριο. Ρεϖελια. Φορmαο, 
συσπενσο ε εξτινο δο προχεσσο. Χοντεσταο. Ρεχονϖενο. Dασ Προϖιδνχιασ πρελιmιναρεσ ε δο Σανεαmεντο. ϑυλγαmεντο χονφορmε ο 
εσταδο δο προχεσσο. Προϖασ. Αυδινχιασ. Χονχιλιαο ε Μεδιαο. Ινστρυο ε ϕυλγαmεντο. Dιστριβυιο δο νυσ δα προϖα. Φατοσ θυε 
ινδεπενδεm δε προϖα. Dεποιmεντο πεσσοαλ. Χονφισσο. Προϖα δοχυmενταλ. Εξιβιο δε δοχυmεντοσ ου χοισασ. Προϖα τεστεmυνηαλ. Προϖα 
περιχιαλ. Ινσπεο ϕυδιχιαλ. Εξαmε ε ϖαλοραο δα προϖα. Προδυο Αντεχιπαδα δε Προϖασ. Dα Τυτελα Προϖισ⌠ρια: Τυτελασ δε Υργνχια ε δε 
Εϖιδνχια. Φυνγιβιλιδαδε. Πρινχπιοσ Γεραισ. Προτεστο, νοτιφιχαο ε ιντερπελαο. Αρρεστο. Σεθυεστρο. Χαυο. Βυσχα ε Απρεενσο. Εξιβιο. 
ϑυστιφιχαο. Σεντενα. Χονχειτο. Χλασσιφιχα⌡εσ. Ρεθυισιτοσ. Εφειτοσ. Πυβλιχαο, ιντιmαο, χορρεο ε ιντεγραο δα σεντενα. Dο χυmπριmεντο 
δα Σεντενα. Χοισα ϕυλγαδα. Χονχειτο. Εσπχιεσ. Λιmιτεσ. Ρεmεσσα Νεχεσσ〈ρια. Μειοσ δε ιmπυγναο ◊ σεντενα. Αο ρεσχισ⌠ρια. Ρεχυρσοσ. 
Dισποσι⌡εσ Γεραισ. Απελαο. Αγραϖοσ. Εmβαργοσ δε Dεχλαραο. Εmβαργοσ δε Dιϖεργνχια. Ρεχυρσο Ορδιν〈ριο. Ρεχυρσο Εσπεχιαλ. Ρεχυρσο 
Εξτραορδιν〈ριο. Ρεχυρσοσ νοσ Τριβυναισ Συπεριορεσ. Ρεχλαmαο ε χορρειο. Ρεπερχυσσο γεραλ. Σmυλα ϖινχυλαντε. Ρεχυρσοσ ρεπετιτιϖοσ. 
Λιθυιδαο δε Σεντενα. Εσπχιεσ. Προχεδιmεντο. Χυmπριmεντο δα σεντενα. Προχεδιmεντο. Ιmπυγναο. Προχεσσο δε Εξεχυο. Πρινχπιοσ 
γεραισ. Εσπχιεσ. Εξεχυο χοντρα α Φαζενδα Πβλιχα. Εξεχυο δε οβριγαο δε φαζερ ε δε νο φαζερ. Εξεχυο πορ θυαντια χερτα. Εmβαργοσ δε 
Τερχειροσ. Εξχεο δε πρ−εξεχυτιϖιδαδε. Ρεmιο. Συσπενσο ε εξτινο δο προχεσσο δε εξεχυο. Προχεδιmεντοσ Εσπεχιαισ. Γενεραλιδαδεσ. 
Χαραχτερστιχασ. Εσπχιεσ. Αο δε Χονσιγναο εm Παγαmεντο. Αο Μονιτ⌠ρια. Αο δε Εξιγιρ Χοντασ. Α⌡εσ Ποσσεσσ⌠ριασ. Ρεσταυραο δε 
αυτοσ. Αο Ποπυλαρ. Αο Χιϖιλ Πβλιχα. Ασπεχτοσ προχεσσυαισ. Μανδαδο δε Σεγυρανα. Μανδαδο δε Ινϕυνο. Μανδαδο δε Σεγυρανα Χολετιϖο. 
Ο Προχεσσο Χιϖιλ νοσ σιστεmασ δε χοντρολε δα χονστιτυχιοναλιδαδε. Dοσ ϑυιζαδοσ Εσπεχιαισ Φεδεραισ: Λει ν≡ 10.259/01. Dοσ ϑυιζαδοσ Εσπεχιαισ 
Χϖεισ: Λει ν≡ 9.099/95. Λει ν≡ 11.419/2006 に Λει δο Προχεσσο ϑυδιχιαλ Ελετρνιχο. 

DΙΡΕΙΤΟ ΠΕΝΑΛ: Πρινχπιοσ δε Dιρειτο Πεναλ. Απλιχαο δα λει πεναλ. Χριmε. Ιmπυταβιλιδαδε πεναλ. Χονχυρσο δε πεσσοασ. Πενασ: Εσπχιεσ δε 
πενα. Ρεγιmεσ δε πενα. Συβστιτυι⌡εσ δα πενα. Αο πεναλ. Εξτινο δα πυνιβιλιδαδε. Χριmεσ χοντρα ο πατριmνιο: δο φυρτο, δο ρουβο, δα 
απροπριαο ινδβιτα, δο εστελιονατο ε ουτρασ φραυδεσ; δοσ χριmεσ χοντρα α φ πβλιχα: δα mοεδα φαλσα, δα φαλσιδαδε δε ττυλοσ ε ουτροσ παπισ 
πβλιχοσ, δα φαλσιδαδε δοχυmενταλ; Dοσ χριmεσ πρατιχαδοσ πορ φυνχιον〈ριο πβλιχο ε πορ παρτιχυλαρ χοντρα α Αδmινιστραο εm γεραλ; δοσ χριmεσ 
χοντρα α Αδmινιστραο δα ϕυστια. Χριmεσ χοντρα α ορδεm τριβυτ〈ρια ε εχονmιχα (Λει ν≡ 8.137/1990). Χριmεσ αmβιενταισ (Λει ν≡ 9.605/1998). 
Χριmεσ δε λιχιτα⌡εσ (Λει ν≡ 8.666/93). Λαϖαγεm δε δινηειρο (Λει ν≡ 9.613/1998). Οργανιζα⌡εσ Χριmινοσασ (Λει ν≡ 12.850/2013). 

DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΠΕΝΑΛ: Ινθυριτο Πολιχιαλ: Νατυρεζα, Ινχιο ε Dινmιχα. Dα χοmπετνχια: τερριτοριαλ, αβσολυτα ε ρελατιϖα. Χοmπετνχια πορ 
πρερρογατιϖα δε φυνο. Εξχε⌡εσ. Ρεστιτυιο δασ Χοισασ Απρεενδιδασ. Μεδιδασ Ασσεχυρατ⌠ριασ. Dα προϖα. Dα βυσχα ε απρεενσο. Dα πρισο, δασ 
mεδιδασ χαυτελαρεσ ε δα λιβερδαδε προϖισ⌠ρια. Dασ χιτα⌡εσ ε ιντιmα⌡εσ. Dα σεντενα. Dα ινστρυο χριmιναλ. Dασ νυλιδαδεσ. Dοσ ρεχυρσοσ εm 
γεραλ. Ηαβεασ Χορπυσ. Dα εξεχυο πεναλ. ϑυιζαδοσ Εσπεχιαισ Φεδεραισ Χριmιναισ. 

DΙΡΕΙΤΟ ΤΡΙΒΥΤℑΡΙΟ: Νορmασ γεραισ δε Dιρειτο Τριβυτ〈ριο. Φοντεσ δο Dιρειτο Τριβυτ〈ριο. Νορmα τριβυτ〈ρια: ϖιγνχια, απλιχαο, ιντερπρεταο ε 
ιντεγραο. Τριβυτο: χονχειτο, νατυρεζα ϕυρδιχα ε εσπχιεσ. Ηιπ⌠τεσε δε ινχιδνχια: χονχειτο ε ασπεχτοσ. Φατο γεραδορ. Οβριγα⌡εσ τριβυτ〈ριασ: 
χονχειτο ε εσπχιεσ, συϕειτοσ ατιϖο ε πασσιϖο. Οβριγαο πρινχιπαλ ε αχεσσ⌠ρια. Χρδιτο τριβυτ〈ριο: χονχειτο, νατυρεζα, λαναmεντο, mοδαλιδαδεσ ε 
ρεϖισο δο λαναmεντο, συσπενσο, εξτινο ε εξχλυσο δο χρδιτο τριβυτ〈ριο. Ρεσπονσαβιλιδαδε τριβυτ〈ρια. Ο Σιστεmα Τριβυτ〈ριο Ναχιοναλ: 
λιmιτα⌡εσ χονστιτυχιοναισ αο ποδερ δε τριβυταρ, ιmυνιδαδε τριβυτ〈ρια, χοmπετνχια τριβυτ〈ρια, τριβυτοσ φεδεραισ. Αδmινιστραο τριβυτ〈ρια. 
Γαραντιασ ε πριϖιλγιοσ δο χρδιτο τριβυτ〈ριο. Προχεσσο Τριβυτ〈ριο. Χοβρανα δα δϖιδα ατιϖα. 

DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΕςΙDΕΝΧΙℑΡΙΟ: Σεγυριδαδε σοχιαλ: οριγεm ε εϖολυο λεγισλατιϖα νο Βρασιλ; χονχειτο; οργανιζαο ε πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ. 
Ασπεχτοσ Χονστιτυχιοναισ δα Πρεϖιδνχια Σοχιαλ (αρτσ. 201 ε 202 δα ΧΦ δε 1988). Dα οργανιζαο δα ασσιστνχια σοχιαλ: Λει ν≡ 8742/93 ε 
αλτερα⌡εσ. Dοσ ρεγιmεσ δε πρεϖιδνχια σοχιαλ εξιστεντεσ. Ρεγιmε Γεραλ δα Πρεϖιδνχια Σοχιαλ: βενεφιχι〈ριο, βενεφχιοσ εm εσπχιε ε χυστειο (Λεισ 
ν≡ 8.212/91, 8.213/91 ε αλτερα⌡εσ). Dεχρετο 3048/1991 θυε απροϖα ο Ρεγυλαmεντο δα Πρεϖιδνχια Σοχιαλ, ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ. 
Πρεϖιδνχια Σοχιαλ δο Σερϖιδορ Πβλιχο: νο⌡εσ γεραισ, βενεφχιοσ ε χυστειο. Ρεγρασ γεραισ παρα α οργανιζαο ε ο φυνχιοναmεντο δοσ ρεγιmεσ 
πρ⌠πριοσ δε πρεϖιδνχια σοχιαλ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ δα Υνιο, δοσ Εσταδοσ, δο Dιστριτο Φεδεραλ ε δοσ Μυνιχπιοσ, δοσ mιλιταρεσ δοσ Εσταδοσ ε 
δο Dιστριτο Φεδεραλ ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ: Λει ν≡ 9717/1998 ε αλτερα⌡εσ. Πρεϖιδνχια Χοmπλεmενταρ (Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 109/2001). 
Ρελαο εντρε α Υνιο, οσ Εσταδοσ, ο Dιστριτο Φεδεραλ ε οσ Μυνιχπιοσ, συασ αυταρθυιασ, φυνδα⌡εσ, σοχιεδαδεσ δε εχονοmια mιστα ε ουτρασ 
εντιδαδεσ πβλιχασ ε συασ ρεσπεχτιϖασ εντιδαδεσ φεχηαδασ δε πρεϖιδνχια χοmπλεmενταρ (Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 108/2001). Λει ν≡ 12.618/2012 
ε αλτερα⌡εσ (Ρεγιmε δε Πρεϖιδνχια Χοmπλεmενταρ παρα οσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Φεδεραισ). 
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ΑΝΑΛΙΣΤΑ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ (02) 

Χονχειτοσ δε ενγενηαρια δε σοφτωαρε: Προχεσσο δε δεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρε. Μετοδολογιασ 〈γεισ. Χιχλοσ δε ϖιδα δο σοφτωαρε. Αν〈λισε δε 
ρεθυισιτοσ. Προϕετο δε ιντερφαχεσ. Υνιφιεδ Μοδελινγ Λανγυαγε (ΥΜΛ) εm οριενταο α οβϕετοσ (νοτα⌡εσ, διαγραmασ). Οριενταο α οβϕετοσ: 
χονχειτοσ φυνδαmενταισ, πρινχπιοσ δε χονχεπο ε προγραmαο, ρευτιλιζαο δε χοmπονεντεσ. Μτριχασ παρα εστιmατιϖα δε πραζο ε χυστο 
(αν〈λισε δε ποντοσ δε φυνο). Μετοδολογια δε Dεσενϖολϖιmεντο δε Σιστεmασ: Χιχλο δε ϖιδα ε φασεσ δο δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ. 
Φυνδαmεντοσ. Χαραχτερστιχασ πρινχιπαισ. Φλυξοσ δε γερνχια δε προϕετοσ. Μοδελαγεm δε νεγ⌠χιοσ. Ρεθυισιτοσ. Αν〈λισε ε προϕετο. 
Ιmπλεmενταο. Τεστε. Γερνχια δε χονφιγυραο ε mυδανα. Αmβιεντε ε ιmπλανταο. Προγραmαο: Χονηεχιmεντοσ δε λινγυαγενσ ε 
φερραmεντασ δε προγραmαο (ςισυαλ Βασιχ, ςισυαλ Στυδιο, Dελπηι, ΠΗΠ, Χ, Χ#, ΗΤΜΛ, ΞΜΛ, ϑΑςΑ) Χοm οριενταο α οβϕετοσ. Αρχαβουοσ δε 
δεσενϖολϖιmεντο (.Νετ, Εντιτψ, Ηιβερνατε, ΝΗιβερνατε). Νο⌡εσ β〈σιχασ δο προτοχολο ηττπ. Απλιχαο ε υτιλιζαο δε σερϖιδορεσ Wεβ. 
Dεσενϖολϖιmεντο δε απλιχα⌡εσ ΗΤΜΛ, ϑΣΠ, ϑΣΦ, ΑΣΠ .Νετ. Χονχειτοσ, δεφινιο, υτιλιζαο ε εσχριτα ΞΜΛ − χριαο ε δεχλαραο, δεφινι⌡εσ δε 
ελεmεντοσ ε ατριβυτοσ. Φυνδαmεντοσ δα λινγυαγεm: Σινταξε β〈σιχα. Παλαϖρασ−χηαϖε. Εστρυτυρα ε χονστρυ⌡εσ β〈σιχασ δε υm προγραmα. 
Χοmπιλαο ε εξεχυο δε προγραmασ. Τιποσ πριmιτιϖοσ δε δαδοσ. Dεχλαραο ε ινιχιαλιζαο δε ϖαρι〈ϖεισ. Υτιλιζαο δε λιτεραισ ε στρινγσ. 
Χατεγοριασ δε οπεραδορεσ ε πρεχεδνχια. Χοντρολε δε φλυξο δε προγραmασ ε ρεπετιο. Dεφινιο δε χλασσεσ, mτοδοσ ε ϖαρι〈ϖεισ. Υτιλιζαο δε 
ενχαπσυλαmεντο. Υτιλιζαο δε παχκαγεσ. Σοβρεχαργα δε mτοδοσ. Υτιλιζαο ε ιmπλεmενταο δε βιβλιοτεχασ ε χοmπονεντεσ. Αδmινιστραο 
δε εξχε⌡εσ. Αχεσσο α βανχο δε δαδοσ. Μανυτενο δε Σιστεmασ: Θυεστ⌡εσ πρ〈τιχασ δε χοmπρεενσο, αβορδαγεm ε σολυο δε 
ιmπλεmεντα⌡εσ δε ροτινασ. Προγραmασ. Αρθυιϖοσ. Ρελατ⌠ριοσ. Dιαγν⌠στιχοσ δε προβλεmασ. Dεπυραο δε ερροσ ε mτοδοσ δε τεστεσ. Θυαλιδαδε 
δο σοφτωαρε: Χονηεχιmεντο δοσ mοδελοσ Χαπαβιλιτψ Ματυριτψ Μοδελ Ιντεγρατιον (ΧΜΜΙ). Μτοδοσ 〈γεισ δε Dεσενϖολϖιmεντο (ΣΧΡΥΜ), ΝΒΡ−
ΙΣΟ 12207 ε ΜΠΣ.ΒΡ. Αρθυιτετυρα: Μυλτι−χαmαδασ. Χλιεντε−σερϖιδορ. Οβϕετοσ διστριβυδοσ. Παδρο ΜςΧ. Χονχειτοσ ε φυνδαmεντοσ δε ΣΟΑ − 
Αρθυιτετυρα οριενταδα α σερϖιοσ. ΣΟΑΠ 77 WΣDΛ. 

  

ΧΑΡΓΟΣ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ 

ΠΑΡΑ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ: 

ΠΟΡΤΥΓΥ⊇Σ: Ιντερπρεταο δε τεξτο. Αργυmενταο. Πρεσσυποστοσ ε συβεντενδιδοσ. Νϖεισ δε λινγυαγεm. Ορτογραφια ε αχεντυαο. Αρτιχυλαο 
δο τεξτο: χοεσο ε χοερνχια. Χλασσεσ δε παλαϖρασ. Σινταξε. Τερmοσ δα οραο. Προχεσσοσ δε χοορδεναο ε συβορδιναο. Dισχυρσο διρετο ε 
ινδιρετο. Τεmποσ, mοδοσ ε ϖοζεσ ϖερβαισ. Φλεξο νοmιναλ ε ϖερβαλ. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Οχορρνχια δα 
Χρασε. Ποντυαο. Εθυιϖαλνχια ε τρανσφορmαο δε εστρυτυρασ. Ρεδαο. 

ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ−ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΟ: Νmεροσ ιντειροσ ε ραχιοναισ: οπερα⌡εσ (αδιο, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο, ποτενχιαο); 
εξπρεσσ⌡εσ νυmριχασ; mλτιπλοσ ε διϖισορεσ δε νmεροσ νατυραισ; προβλεmασ. Φρα⌡εσ ε οπερα⌡εσ χοm φρα⌡εσ. Νmεροσ ε γρανδεζασ 
προπορχιοναισ: ραζ⌡εσ ε προπορ⌡εσ; διϖισο εm παρτεσ προπορχιοναισ; ρεγρα δε τρσ; πορχενταγεm ε προβλεmασ. Εστρυτυρα λ⌠γιχα δε ρελα⌡εσ 
αρβιτρ〈ριασ εντρε πεσσοασ, λυγαρεσ, οβϕετοσ ου εϖεντοσ φιχτχιοσ; δεδυζιρ νοϖασ ινφορmα⌡εσ δασ ρελα⌡εσ φορνεχιδασ ε αϖαλιαρ ασ χονδι⌡εσ 
υσαδασ παρα εσταβελεχερ α εστρυτυρα δαθυελασ ρελα⌡εσ. Χοmπρεενσο ε ελαβοραο δα λ⌠γιχα δασ σιτυα⌡εσ πορ mειο δε: ραχιοχνιο ϖερβαλ, 
ραχιοχνιο mατεm〈τιχο, ραχιοχνιο σεθυενχιαλ, οριενταο εσπαχιαλ ε τεmποραλ, φορmαο δε χονχειτοσ, δισχριmιναο δε ελεmεντοσ. 
Χοmπρεενσο δο προχεσσο λ⌠γιχο θυε, α παρτιρ δε υm χονϕυντο δε ηιπ⌠τεσεσ, χονδυζ, δε φορmα ϖ〈λιδα, α χονχλυσ⌡εσ δετερmιναδασ. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΟΣ DΙΡΕΙΤΟΣ DΑΣ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ: Ινχλυσο, διρειτοσ ε γαραντιασ λεγαισ ε χονστιτυχιοναισ δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια 
(Λει ν≡ 13.146/2015). Νορmασ γεραισ ε χριτριοσ β〈σιχοσ παρα α προmοο δα αχεσσιβιλιδαδε δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια ου χοm mοβιλιδαδε 
ρεδυζιδα (Λει ν≡ 10.098/2000) ε Πριοριδαδε δε ατενδιmεντο ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια (Λει ν≡ 10.048/2000). 

ΓΕΣΤ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΣΥΣΤΕΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ: Χοmπετνχιασ δασ υνιδαδεσ σοχιοαmβιενταισ νο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο ε Πλανο δε Λογστιχα Συστεντ〈ϖελ (Ρεσολυο 
ΧΝϑ ν≡ 201/2015). Πρινχπιοσ δε συστενταβιλιδαδε νασ λιχιτα⌡εσ (Αρτιγο 3≡ δα Λει ν≡ 8.666/1993, ρεγυλαmενταδο πελο Dεχρετο ν≡ 7.746/2012 ε 
συασ αλτερα⌡εσ). Πολτιχα Ναχιοναλ σοβρε Μυδανα δο Χλιmα (Λει ν≡ 12.187/2009). Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ρεσδυοσ Σ⌠λιδοσ (Λει 
ν≡ 12.305/2010). Χονχειτο δε Dεσενϖολϖιmεντο Συστεντ〈ϖελ (Ρελατ⌠ριο Βρυνδτλανδ). Αγενδα Αmβιενταλ δα Αδmινιστραο Πβλιχα δο Μινιστριο 
δο Μειο Αmβιεντε (Α3Π). Χριτριοσ δε συστενταβιλιδαδε νοσ προχεδιmεντοσ δε χοντραταο δε σερϖιοσ να Αδmινιστραο Πβλιχα (Ινστρυο 
Νορmατιϖα ν≡ 5/2017). Μειο Αmβιεντε (Αρτσ. 170 ε 225 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ). 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΓΟςΕΡΝΑΝ∩Α ΧΟΡΠΟΡΑΤΙςΑ: Γεστο πορ προχεσσοσ. Γεστο δε ρισχοσ. Γεστο δε προϕετοσ. Προχεσσοσ δε αν〈λισε ε τοmαδα δε 
δεχισο. Γερενχιαmεντο δε χρισε. Χοmπλιανχε. Χονχειτοσ συπορτε δα αλτα αδmινιστραο, χ⌠διγο δε χονδυτα, χοντρολεσ ιντερνοσ, τρειναmεντο ε 
χοmυνιχαο. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο ΕΣΤΡΑΤ⊃ΓΙΧΑ: Γεστο Εστρατγιχα δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο (Ρεσολυο ΧΝϑ ν≡. 198/2014 − ρεφ. αο χιχλο 2015−2020). 
Φερραmεντασ δε αν〈λισε παρα Γεστο ε Πλανεϕαmεντο Εστρατγιχο, Τ〈τιχο ε Οπεραχιοναλ. ΒΣΧ − Βαλανχε Σχορε Χαρδ, Εστρατγιασ, Ινδιχαδορεσ δε 
Γεστο, Γεστο δε Προϕετοσ ε Γεστο πορ Χοmπετνχιασ. 

  

ΑΠΕΝΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑΡΕΑ ΑΠΟΙΟ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΟ に ΕΣΠΕΧΙΑΛΙDΑDΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ − 04 
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ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα. Αδmινιστραο διρετα ε ινδιρετα. ργοσ πβλιχοσ. Αγεντεσ 
Πβλιχοσ. Ατο αδmινιστρατιϖο: ρεθυισιτοσ, ατριβυτοσ, χλασσιφιχαο, εσπχιεσ, ρεϖογαο, ινϖαλιδαο ε χονϖαλιδαο δο ατο αδmινιστρατιϖο. 
Ποδερεσ ε δεϖερεσ δοσ αδmινιστραδορεσ πβλιχοσ: υσο ε αβυσο δο ποδερ, ποδερεσ ϖινχυλαδο, δισχριχιον〈ριο, ηιερ〈ρθυιχο, δισχιπλιναρ ε 
ρεγυλαmενταρ, ποδερ δε πολχια, δεϖερεσ δοσ αδmινιστραδορεσ πβλιχοσ. Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Φεδεραισ, Λει ν≡ 8.112/1990 
χοm αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ: Προϖιmεντο. ςαχνχια. Dιρειτοσ ε ςανταγενσ. Dοσ δεϖερεσ. Dασ προιβι⌡εσ. Dα αχυmυλαο. Dασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ. 
Dασ πεναλιδαδεσ. Dο προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ ε συα ρεϖισο. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ: Dοσ πρινχπιοσ φυνδαmενταισ. Dοσ διρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ: δοσ διρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ 
ε χολετιϖοσ, δοσ διρειτοσ σοχιαισ, δα ναχιοναλιδαδε ε δοσ διρειτοσ πολτιχοσ. Dα οργανιζαο δο Εσταδο: δα οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα, δα 
Υνιο, δοσ Εσταδοσ Φεδεραδοσ, δοσ Μυνιχπιοσ, δο Dιστριτο Φεδεραλ ε δοσ Τερριτ⌠ριοσ. Dα Αδmινιστραο Πβλιχα: δισποσι⌡εσ γεραισ ε δοσ 
σερϖιδορεσ πβλιχοσ. Dα οργανιζαο δοσ ποδερεσ: δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο: δισποσι⌡εσ γεραισ, δο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ, δο Συπεριορ Τριβυναλ δε 
ϑυστια, δοσ Τριβυναισ Ρεγιοναισ Φεδεραισ ε δοσ ϑυζεσ Φεδεραισ. 

  

ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑρεα ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ (03)  

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα. Οργανιζαο αδmινιστρατιϖα: αδmινιστραο διρετα ε 
ινδιρετα; χεντραλιζαδα ε δεσχεντραλιζαδα; αυταρθυιασ, φυνδα⌡εσ, εmπρεσασ πβλιχασ, σοχιεδαδεσ δε εχονοmια mιστα. Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ: 
ποδερ ηιερ〈ρθυιχο, ποδερ δισχιπλιναρ, ποδερ ρεγυλαmενταρ, ποδερ δε πολχια, υσο ε αβυσο δο ποδερ. Σερϖιδορεσ πβλιχοσ: χαργο, εmπρεγο ε 
φυνο πβλιχοσ. Ατο αδmινιστρατιϖο: χονχειτο, ρεθυισιτοσ ε ατριβυτοσ; ανυλαο, ρεϖογαο ε χονϖαλιδαο; δισχριχιοναριεδαδε ε ϖινχυλαο. Λει 
ν≡ 8.112/1990 (Ρεγιmε ϑυρδιχο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ Χιϖισ δα Υνιο ε αλτερα⌡εσ): δισποσι⌡εσ πρελιmιναρεσ; προϖιmεντο, ϖαχνχια, ρεmοο, 
ρεδιστριβυιο ε συβστιτυιο; διρειτοσ ε ϖανταγενσ: ϖενχιmεντο ε ρεmυνεραο, ϖανταγενσ, φριασ, λιχενασ, αφασταmεντοσ, διρειτο δε πετιο; 
ρεγιmε δισχιπλιναρ: δεϖερεσ ε προιβι⌡εσ, αχυmυλαο, ρεσπονσαβιλιδαδεσ, πεναλιδαδεσ; προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ. Λιχιτα⌡εσ (Λει ν≡ 
8.666/1993 ε αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ): δασ δισποσι⌡εσ γεραισ; δα λιχιταο; δοσ χοντρατοσ; δασ δισποσι⌡εσ γεραισ δασ σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ, 
δασ σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ. Πρεγο (Λει ν≡ 10.520/2002). Ρεσπονσαβιλιδαδε εξτραχοντρατυαλ δο Εσταδο. Προχεσσο αδmινιστρατιϖο (Λει ν° 
9.784/1999). Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα (Λει ν≡ 8.429/1992). 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ: Α Χονστιτυιο. Χονχειτο. Χλασσιφιχαο. Ο Χονστιτυχιοναλισmο. Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ δα Χονστιτυιο 
Φεδεραλ δε 1988. Dιρειτοσ ε Γαραντιασ Φυνδαmενταισ. Dιρειτοσ ε δεϖερεσ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖοσ. Dιρειτοσ σοχιαισ. Dα ναχιοναλιδαδε. Dιρειτοσ 
πολτιχοσ. Οργανιζαο δο Εσταδο. Αδmινιστραο πβλιχα. Σερϖιδορεσ πβλιχοσ χιϖισ ε mιλιταρεσ. Οργανιζαο δοσ Ποδερεσ. Ατριβυι⌡εσ ε 
χοmπετνχια δο Χονγρεσσο Ναχιοναλ. Χοmπετνχιασ πριϖατιϖασ δα Χmαρα δοσ Dεπυταδοσ ε δο Σεναδο Φεδεραλ. Προχεσσο Λεγισλατιϖο. 
Φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα ε οραmεντ〈ρια. Ποδερ Εξεχυτιϖο. Ατριβυι⌡εσ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο Πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα. Ποδερ ϑυδιχι〈ριο. 
ργοσ. Γαραντια δοσ Μαγιστραδοσ. Χοmπετνχια δοσ Τριβυναισ. Dοσ Τριβυναισ Ρεγιοναισ Φεδεραισ ε δοσ ϑυζεσ Φεδεραισ. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΧΙςΙΛ: Dασ νορmασ φυνδαmενταισ ε δα απλιχαο δασ νορmασ προχεσσυαισ. Dα ϕυρισδιο ε δα αο. Dα 
χοmπετνχια: δισποσι⌡εσ γεραισ; δα mοδιφιχαο δα χοmπετνχια; δα ινχοmπετνχια. Dα χοοπεραο ναχιοναλ. Dασ παρτεσ ε δοσ προχυραδορεσ: 
δα χαπαχιδαδε προχεσσυαλ; δοσ δεϖερεσ δασ παρτεσ ε δε σευσ προχυραδορεσ. Dοσ προχυραδορεσ. Dο λιτισχονσ⌠ρχιο. Dα ιντερϖενο δε τερχειροσ. Dο 
ϕυιζ: ποδερεσ, δεϖερεσ, ρεσπονσαβιλιδαδε; ιmπεδιmεντο ε συσπειο. Αυξιλιαδορεσ δα ϕυστια. Ατοσ προχεσσυαισ: φορmα, τεmπο ε λυγαρ. Πραζοσ. Dα 
χιταο, δα ιντιmαο, δασ χαρτασ. Νυλιδαδεσ προχεσσυαισ. Dα τυτελα προϖισ⌠ρια. Φορmαο, συσπενσο ε εξτινο δο προχεσσο. Dο προχεδιmεντο 
χοmυm: δισποσι⌡εσ γεραισ; δα πετιο ινιχιαλ; δα ιmπροχεδνχια λιmιναρ δο πεδιδο; δα αυδινχια δε χονχιλιαο ου δε mεδιαο; δα 
χοντεσταο; δα ρεχονϖενο; δα ρεϖελια; δασ προϖιδνχιασ πρελιmιναρεσ ε δο σανεαmεντο; δο ϕυλγαmεντο χονφορmε ο εσταδο δο προχεσσο: 
ϕυλγαmεντοσ αντεχιπαδο δο mριτο ε αντεχιπαδο παρχιαλ δο mριτο; δα αυδινχια δε ινστρυο ε ϕυλγαmεντο. Dασ προϖασ. Dα σεντενα ε δα χοισα 
ϕυλγαδα. Λιθυιδαο δε σεντενα. Χυmπριmεντο δε σεντενα ε συα ιmπυγναο. Α⌡εσ ποσσεσσ⌠ριασ. Αο mονιτ⌠ρια. Αο δε εξιβιρ χοντασ. 
Ινϖεντ〈ριο ε παρτιληα. Εξεχυο: δισποσι⌡εσ γεραισ, εσπχιεσ, συσπενσο ε εξτινο. Εmβαργοσ δο δεϖεδορ. Εmβαργοσ δε τερχειρο. Αο δε 
δεσαπροπριαο. Αο ποπυλαρ. Μανδαδο δε σεγυρανα ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖο. Αο χιϖιλ πβλιχα. Dοσ ϑυιζαδοσ Εσπεχιαισ Φεδεραισ: Λει ν≡ 
10.259/2001. Dοσ ϑυιζαδοσ Εσπεχιαισ Χϖεισ: Λει ν≡ 9.099/1995. Λει ν≡ 11.419/2006 に Λει δο Προχεσσο ϑυδιχιαλ Ελετρνιχο. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΟΧΕΣΣΥΑΛ ΠΕΝΑΛ: Αο Πεναλ: Αο Πεναλ Πβλιχα ε Πριϖαδα. Α Dεννχια. Α Ρεπρεσενταο, Α Θυειξα, Α Ρεννχια, Ο 
Περδο. Συϕειτοσ δο προχεσσο: ϑυιζ, Αχυσαδορ, Οφενδιδο, Dεφενσορ, Ασσιστεντε, Χυραδορ δο ρυ mενορ, Αυξιλιαρ δα ϑυστια. Ατοσ Προχεσσυαισ: 
Φορmα, Λυγαρ, Τεmπο (πραζο, χονταγεm), Χοmυνιχα⌡εσ Προχεσσυαισ (χιταο, νοτιφιχαο, ιντιmαο). Πρισο: τεmπορ〈ρια, εm φλαγραντε, 
πρεϖεντιϖα, δεχορρεντε δε σεντενα χονδενατ⌠ρια. Λιβερδαδε Προϖισ⌠ρια ε Φιανα. Ατοσ ϑυρισδιχιοναισ: δεσπαχηοσ, δεχισ⌡εσ ιντερλοχυτ⌠ριασ ε 
σεντενα (χονχειτο, πυβλιχαο, ιντιmαο, εφειτοσ). Dοσ Ρεχυρσοσ εm γεραλ: Dισποσι⌡εσ Γεραισ, Dα Απελαο, Dο Ρεχυρσο εm Σεντιδο 
Εστριτο. Dο Ηαβεασ Χορπυσ. Dο Μανδαδο δε Σεγυρανα. Χριmεσ δε λαϖαγεm δε δινηειρο (Λει ν≡ 9.613/1998). Α χοmπετνχια πεναλ δα ϑυστια 
Φεδεραλ: ΣΤΦ, ΣΤϑ, ΤΡΦσ, ϑυστια Φεδεραλ ε ϑυιζαδοσ Εσπεχιαισ Φεδεραισ (Λει ν≡ 10.259/2001 ε αλτερα⌡εσ). 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΠΡΕςΙDΕΝΧΙℑΡΙΟ: Dα Σεγυριδαδε Σοχιαλ: Dισποσι⌡εσ Γεραισ, Dα Πρεϖιδνχια Σοχιαλ, Dα Ασσιστνχια Σοχιαλ に αρτιγοσ 194, 
195, 201, 202, 203 ε 204 δα Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα. Λει ν≡ 8.212/1991. Λει ν≡ 8.213/1991. 

ΝΟ∩∏ΕΣ DΕ DΙΡΕΙΤΟ ΤΡΙΒΥΤℑΡΙΟ: Dα Τριβυταο: Dο Σιστεmα Τριβυτ〈ριο Ναχιοναλ, Dοσ Πρινχπιοσ Γεραισ, Dασ Λιmιτα⌡εσ δο Ποδερ δε Τριβυταρ, 
Dοσ Ιmποστοσ δα Υνιο − αρτιγοσ 145 α 154 δα Χονστιτυιο δα Ρεπβλιχα. Οβριγαο Τριβυτ〈ρια. Χρδιτο Τριβυτ〈ριο − αρτιγοσ 113 α 193 δο Χ⌠διγο 
Τριβυτ〈ριο Ναχιοναλ. 
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Τ⊃ΧΝΙΧΟ ϑΥDΙΧΙℑΡΙΟ に ℑρεα Αποιο Εσπεχιαλιζαδο に Εσπεχιαλιδαδε ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ (04)  

Χοντεδο Dεσενϖολϖιmεντο: Προχεσσο δε δεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρε: χονχειτοσ β〈σιχοσ (ΧΜΜΙ, ΝΒΡ/ΙΣΟ 12207), ΥΜΛ ε ΜΠΣ.ΒΡ. 
Προγραmαο: χονηεχιmεντο προφυνδο δε λινγυαγενσ δε προγραmαο ςισυαλ Βασιχ, ςισυαλ Στυδιο, Dελπηι, ΠΗΠ, Χ, Χ#, ΗΤΜΛ, ΞΜΛ, ϑΑςΑ χοm 
οριενταο α οβϕετοσ. Αρχαβουοσ δε δεσενϖολϖιmεντο. Νετ, Εντιτψ, Ηιβερνατε, ΝΗιβερνατε. Φυνδαmεντοσ δα λινγυαγεm − σινταξε β〈σιχα, 
παλαϖρασ−χηαϖε, εστρυτυρα ε χονστρυ⌡εσ β〈σιχασ δε υm προγραmα, χοmπιλαο ε εξεχυο δε προγραmασ. Τιποσ πριmιτιϖοσ δε δαδοσ. Dεχλαραο 
ε ινιχιαλιζαο δε ϖαρι〈ϖεισ. Υτιλιζαο δε λιτεραισ ε στρινγσ. Χατεγοριασ δε οπεραδορεσ ε πρεχεδνχια. Χοντρολε δε φλυξο δε προγραmασ ε 
ρεπετιο. Dεφινιο δε χλασσεσ, mτοδοσ ε ϖαρι〈ϖεισ, υτιλιζαο δε ενχαπσυλαmεντο, υτιλιζαο δε παχκαγεσ, σοβρεχαργα δε mτοδοσ. Υτιλιζαο 
ε ιmπλεmενταο δε βιβλιοτεχασ ε χοmπονεντεσ. Αδmινιστραο δε εξχε⌡εσ. Αχεσσο α βανχο δε δαδοσ. Μοδελο Εντιδαδε ξ Ρελαχιοναmεντο. 
Νορmαλιζαο δε δαδοσ: χονχειτοσ. Χοmανδοσ ΣΘΛ: DΜΛ − Λινγυαγεm δε mανιπυλαο δε Dαδοσ. DDΛ − Λινγυαγεm δε Dεφινιο δε Dαδοσ. DΧΛ − 
Λινγυαγεm δε Χοντρολε δε Dαδοσ. Γερνχια δε Τρανσα⌡εσ. Dεσενϖολϖιmεντο δε απλιχα⌡εσ ΗΤΜΛ ε ϑΣΠ. ϑΣΦ, ΑΣΠ, .Νετ. Χονχειτοσ, υτιλιζαο ε 
εσχριτα ΞΜΛ − χριαο ε δεχλαραο, δεφινι⌡εσ δε ελεmεντοσ ε ατριβυτοσ. Dεφινιο ε υτιλιζαο δε ΞΜΛ Σχηεmα. Αρθυιτετυρασ δε σιστεmασ: 
mυλτιχαmαδασ, χλιεντε−σερϖιδορ, οβϕετοσ διστριβυδοσ. Χονχειτοσ ε φυνδαmεντοσ δε ΣΟΑ. Χοντεδο Ινφραεστρυτυρα: Πρινχπιοσ δε σιστεmασ 
οπεραχιοναισ; απλιχα⌡εσ δε ινφορm〈τιχα ε mιχροινφορm〈τιχα; αmβιεντε Wινδοωσ ΞΠ ε Wινδοωσ 7. Φυνδαmεντοσ δε χοmυνιχαο δε δαδοσ; 
mειοσ φσιχοσ δε τρανσmισσο; ελεmεντοσ δε ιντερχονεξο δε ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ (γατεωαψσ, σωιτχηεσ, ροτεαδορεσ); εστα⌡εσ ε σερϖιδορεσ; 
τεχνολογιασ δε ρεδεσ λοχαισ ε δε λονγα διστνχια; αρθυιτετυρα, προτοχολοσ ε σερϖιοσ δε ρεδεσ δε χοmυνιχαο; αρθυιτετυρα ΤΧΠ/ΙΠ; αρθυιτετυρα 
χλιεντε−σερϖιδορ; χονχειτοσ δε Ιντερνετ ε Ιντρανετ. Σιστεmασ οπεραχιοναισ Wινδοωσ Σερϖερ 2008 Ρ2 ε ποστεριορεσ ε Ρεδ Ηατ Λινυξ: πρινχπιοσ, 
χονχειτοσ ε οπεραο β〈σιχα. Αδmινιστραο δε υσυ〈ριοσ, γρυποσ, περmισσ⌡εσ, χοντρολε δε αχεσσο (ΛDΑΠ ε Αχτιϖε Dιρεχτορψ). Γεστο ε 
Γοϖερνανα δε ΤΙ: νο⌡εσ δε γερενχιαmεντο δε σερϖιοσ (ΙΤΙΛ ϖ3): γερενχιαmεντο δε ινχιδεντεσ ε προβλεmασ; γερενχιαmεντο δε mυδανασ; 
χεντραλ δε σερϖιοσ. Σεγυρανα δε ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ: αντιϖρυσ; αταθυεσ ε αmεαασ δα Ιντερνετ ε δε ρεδεσ σεm φιο. 
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ΑΝΕΞΟ ςΙ 

 
ΜΟDΕΛΟ DΕ ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ DΕ DΕΣΙΣΤ⊇ΝΧΙΑ ΑΝΤΕΧΙΠΑDΑ 

 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΑ ϑΥΣΤΙ∩Α ΦΕDΕΡΑΛ DΑ 3.♠ ΡΕΓΙ℘Ο 

 
 

 
DΑDΟΣ DΟ ΡΕΘΥΕΡΕΝΤΕ 

 

ΝΟΜΕ 
 
 

ΕΝDΕΡΕ∩Ο 
 
 

ΒΑΙΡΡΟ                                                             
 
 

ΧΙDΑDΕ                                
 
                                                 

ΕΣΤΑDΟ ΧΕΠ 

ΡΓ 
 
 

ΡΓ℘Ο ΕΜΙΣΣΟΡ 
 

ΧΠΦ 
 
 

ΤΕΛΕΦΟΝΕ (DDD + Ν≡)  
 
 

ΤΕΛΕΦΟΝΕ (DDD + Ν≡) 
 

ΤΕΛΕΦΟΝΕ (DDD+ Ν≡) 
 

ΧΑΡΓΟ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 
 
 

ΧDΙΓΟ DΕ 
ΟΠ∩℘Ο 

 
 
 

ΥΝΙDΑDΕ DΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 
 
 

 

Τενδο σιδο ηαβιλιταδο νο Χονχυρσο Πβλιχο ρεαλιζαδο πελα ϑυστια Φεδεραλ δα 3.♠ Ρεγιο νο ανο δε 2019, ϖενηο 
δεσιστιρ, αντεχιπαδαmεντε ε εm χαρ〈τερ δεφινιτιϖο, δα νοmεαο παρα ο χαργο αχιmα δισχριmιναδο, χονφορmε δισποστο νο Χαπτυλο 15 
δο Εδιταλ δε Αβερτυρα δε Ινσχρι⌡εσ ν.≡ 01/2019. 

 
___________________________________________ 

                                          Λοχαλ ε δατα 
 
 

___________________________________________ 
Ασσινατυρα δο χανδιδατο 
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ΑΝΕΞΟ ςΙΙ 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΠΡΟςΑΣ Ε ΠΥΒΛΙΧΑ∩∏ΕΣ 

  

ΙΤΕΜ ΑΤΙςΙDΑDΕ  DΑΤΑΣ ΠΡΕςΙΣΤΑΣ 

1 Περοδο δα σολιχιταο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο (εξχλυσιϖαmεντε ϖια ιντερνετ) 12/09 α 16/09/2019 

2 Περοδο δε ινσχρι⌡εσ (εξχλυσιϖαmεντε ϖια ιντερνετ) 12/09 α 02/10/2019 

3 ∨λτιmο δια παρα παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο 02/10/2019 

4 Dιϖυλγαο δασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο δεφεριδασ ε ινδεφεριδασ, νο σιτε δα Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ 19/09/2019 

5 
Dιϖυλγαο δασ σολιχιτα⌡εσ δε ισενο δεφεριδασ ε ινδεφεριδασ, απ⌠σ αν〈λισε δε ρεχυρσοσ, νο σιτε δα 
Φυνδαο Χαρλοσ Χηαγασ 

30/09/2019 

6 Πυβλιχαο δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο παρα ασ Προϖασ ε ενϖιο δο Χαρτο Ινφορmατιϖο 11/11/2019 

7 Απλιχαο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, Εστυδο δε Χασο ε Dισχυρσιϖα に Ρεδαο 01/12/2019 

8 Dιϖυλγαο δο Γαβαριτο ε δασ Θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ 02/12/2019 

9 
Πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο δο Εδιταλ δε Ρεσυλταδο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ, Εστυδο δε Χασο ε 
Dισχυρσιϖα に Ρεδαο. 

31/01/2020 

 

Οβσ: ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΣΥϑΕΙΤΟ Α ΑΛΤΕΡΑ∩℘Ο 

 

  

 

 


