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ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΠΑΡΑ ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ςΑΓΑΣ DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ DΕ DΟΧΕΝΤΕ Ε DΟ 
ΧΟΡΠΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ DΑ ΦΙΜΕΣ 

 
ΕDΙΤΑΛ Ν. 001/2019 

 
Α Dιρετορα Γεραλ δα Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ − ΦΙΜΕΣ, 

mαντενεδορα δο Χεντρο Υνιϖερσιτ〈ριο δε Μινειροσ − ΥΝΙΦΙΜΕΣ, νο υσο δε συασ ατριβυι⌡εσ 
λεγαισ εm ϖιγορ, χοm φυνδαmεντο νο αρτιγο 37, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988, ε 
χονσιδερανδο ο θυε πρεχειτυαm α Λει Μυνιχιπαλ 1.567/2012 (Εστατυτο δο Μαγιστριο Πβλιχο 
Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ); α Λει Μυνιχιπαλ 1.568/2012 (Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ δο Μαγιστριο 
Πβλιχο Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ); α Λει Μυνιχιπαλ 1.391/2008 (Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ δοσ 
Σερϖιδορεσ Αδmινιστρατιϖοσ δα ΦΙΜΕΣ); α Λει Μυνιχιπαλ 1.360/2008 (Εστατυτο δοσ Σερϖιδορεσ 
Πβλιχοσ δο Μυνιχπιο δε Μινειροσ) ε αλτερα⌡εσ; τορνα πβλιχο θυε εσταρο αβερτασ ασ 
ινσχρι⌡εσ παρα ο Χονχυρσο Πβλιχο Μυνιχιπαλ δε Προϖασ ε δε Προϖασ ε Ττυλοσ παρα προϖιmεντο 
δε ϖαγασ δοσ χαργοσ δε Dοχεντε, Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο, Αγεντε Λαβορατοριαλ, 
Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ, Αγεντε δε Σερϖιοσ Γεραισ, Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο 
(Βιβλιοτεχ〈ριο), Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο(Ενφερmειρο), Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο 
(Μδιχο ςετεριν〈ριο), Μοτοριστα ε Οφιχιαλ δε Μανυτενο, παρα ασ Υνιδαδεσ mαντιδασ πελα 
ΦΙΜΕΣ, σοβ ο ρεγιmε εστατυτ〈ριο, παρα ατιϖιδαδεσ α σερεm εξερχιδασ νοσ περοδοσ mατυτινο, 
ϖεσπερτινο ε νοτυρνο, δε σεγυνδα α σ〈βαδο, χονφορmε ασ δετερmινα⌡εσ ε νεχεσσιδαδεσ δα 
Ινστιτυιο, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο εm ϖιγορ ατ α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ, ε δε 
αχορδο χοm ασ νορmασ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε σευσ ανεξοσ. 

 
Μινειροσ/ΓΟ, 04 δε σετεmβρο δε 2019. 

 
 
 

Προφ.♠ Μα. Ιτα δε Φ〈τιmα Dιασ Σιλϖα 
Dιρετορα Γεραλ δα Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ 

Ρειτορα δο Χεντρο Υνιϖερσιτ〈ριο δε Μινειροσ 
 

 
 

Χοmισσο Οργανιζαδορα 
Εδιταλ 001/2019 

 
 

  



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 001/2019 

 

 2 

ΣΥΜℑΡΙΟ 
 

1. DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ .................................................................................................. 4 

2. ΧΑΡΓΟΣ, ΡΕΓΙΜΕΣ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ Ε ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩∏ΕΣ .......................................................... 7 

3. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ ΠΑΡΑ ΙΝςΕΣΤΙDΥΡΑ ΝΟΣ ΧΑΡΓΟΣ .................................................... 16 

4. ςΑΓΑΣ ................................................................................................................................... 17 

5. ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ ........................................................................................................................... 18 

6. DΟΧΥΜΕΝΤΑ∩℘Ο DΕ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟΣ(ΑΣ) ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ(ΑΣ) ...................................... 22 

7. ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ(ΑΣ) ΠΟΡΤΑDΟΡΕΣ(ΑΣ) DΕ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ .......................................................... 22 

8. ΧΟΝΧΥΡΣΟ ........................................................................................................................... 23 

9. ΠΡΟςΑΣ ................................................................................................................................. 24 

9.1. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ DΟΧΕΝΤΕ .................................................................. 24 

9.2. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩Ο ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ................... 27 

9.3. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ ΛΑΒΟΡΑΤΟΡΙΑΛ ........................................... 28 

9.4. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΜΑΝΕϑΟ ΡΥΡΑΛ ..................................... 29 

9.5. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕΡΑΙΣ .................................. 30 

9.6. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΒΙΒΛΙΟΤΕΧℑΡΙΟ
 .............................................................................................................................................. 30 

9.7. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ
 .............................................................................................................................................. 32 

9.8. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に Μ⊃DΙΧΟ 
ςΕΤΕΡΙΝℑΡΙΟ ........................................................................................................................ 33 

9.9. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ .............................................................. 35 

9.10. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ..................................... 35 

10. ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ Α ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ................................................................. 36 

11. ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ ΠΑΡΑ Α ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ................................................ 40 

12. ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ, ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο Ε ΑΠΡΟςΑ∩℘Ο ................................................................... 41 

13. ΡΕΧΥΡΣΟΣ ........................................................................................................................... 42 

14. ΗΟΜΟΛΟΓΑ∩℘Ο DΟ ΡΕΣΥΛΤΑDΟ ...................................................................................... 44 

15. DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ ........................................................................................................... 44 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ................................................................... 47 

ΑΝΕΞΟ Ι に ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο ΠΑΡΑ ΠΟΡΤΑDΟΡ DΕ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ .............................. 48 

ΑΝΕΞΟ ΙΙ に ΜΟDΕΛΟ DΕ ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ DΕ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ ΠΑΡΑ Α ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ 
ΠΡΟςΑΣ ..................................................................................................................................... 49 

ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ に ΘΥΑDΡΟ ΓΕΡΑΛ DΕ ςΑΓΑΣ ................................................................................... 50 

ΑΝΕΞΟ Ις に ΘΥΑDΡΟΣ DΕ ςΑΓΑΣ ΠΟΡ ℑΡΕΑ DΕ ΑΤΥΑ∩℘Ο..................................................... 53 

ΑΝΕΞΟ ς に ΘΥΑDΡΟΣ DΕ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ (ΘΥΑΛΙΦΙΧΑ∩℘Ο) ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ ........................... 71 

ΑΝΕΞΟ ςΙ に ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ ............................................................................... 76 

ΑΝΕΞΟ ςΙΙ に ΜΟDΕΛΟ DΕ ΡΕΧΥΡΣΟ ......................................................................................... 86 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 001/2019 

 

 3 

ΑΝΕΞΟ ςΙΙΙ に ΦΙΧΗΑ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ DΙDℑΤΙΧΑ ΧΟΜ ΑΡΓΥΙ∩℘Ο ........................... 87 

ΑΝΕΞΟ ΙΞ に ΦΙΧΗΑ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ ...................................................... 90 

 
  



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 001/2019 

 

 4 

1. DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 
1.1. Α αβερτυρα δεστε Χονχυρσο Πβλιχο σε ϕυστιφιχα πελα νεχεσσιδαδε δε ιντερεσσε πβλιχο δα Φυνδαο 

Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ に ΦΙΜΕΣ, εm πρεενχηερ ϖαγασ εm χαρ〈τερ εφετιϖο παρα ο 
εξερχχιο δο mαγιστριο συπεριορ ε ταmβm παρα ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ δε αποιο τχνιχο ε 
οπεραχιοναλ εm συα Ινστιτυιο mαντιδα, Χεντρο Υνιϖερσιτ〈ριο δε Μινειροσ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ, νασ 
Υνιδαδεσ λοχαλιζαδασ νο mυνιχπιο δε Μινειροσ/ΓΟ ε Τρινδαδε/ΓΟ, τυδο νοσ τερmοσ δα λει ε αινδα 
δε αχορδο χοm ο Dεχρετο Φυνδαχιοναλ 259/2019, δα Dιρεο Γεραλ δα ΦΙΜΕΣ. 

1.2. Εστε Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 χοορδεναδο, οργανιζαδο ε εξεχυταδο πελα ΦΙΜΕΣ, πορ mειο δε 
Χοmισσο νοmεαδα πελα Dιρεο Γεραλ δα Ινστιτυιο πελο, ατραϖσ δο Dεχρετο Φυνδαχιοναλ 
94/2016, δο Dεχρετο Φυνδαχιοναλ 217/2018 ε δο Dεχρετο Φυνδαχιοναλ 263/2019. 

1.2.1. Χοmπετε ◊ Χοmισσο Οργανιζαδορα α οπεραχιοναλιζαο δασ ινσχρι⌡εσ, δα πυβλιχιδαδε 
δο χερταmε ε δε τοδασ ασ ατιϖιδαδεσ νεχεσσ〈ριασ ◊ ρεαλιζαο δο χονχυρσο. 

1.3. Ο χονχυρσο ϖισα αο πρεενχηιmεντο δε 78 (σετεντα ε οιτο) ϖαγασ παρα ο θυαδρο περmανεντε δα 
ΦΙΜΕΣ ε 245 (δυζεντασ ε θυαρεντα ε χινχο) ϖαγασ παρα φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα, 
διστριβυδασ χονφορmε πρεϖισο δο Ανεξο ΙΙΙ, δεστε Εδιταλ, ατενδενδο αο εξχλυσιϖο ιντερεσσε δα 
Αδmινιστραο δα Ινστιτυιο, ατ ο λιmιτε δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο, σενδο: 

α) 12 (δοζε) ϖαγασ παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 36 (τριντα ε σεισ) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Dοχεντε に Υνιδαδε δε Μινειροσ; 

β) 33 (τριντα ε τρσ) ϖαγασ παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 99 (νοϖεντα ε νοϖε) ϖαγασ παρα 
φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Dοχεντε に Χαmπυσ δε Τρινδαδε; 

χ) 14 (θυατορζε) ϖαγασ παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 42 (θυαρεντα ε δυασ) ϖαγασ παρα 
φορmαο δε χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο に Υνιδαδε 
δε Μινειροσ; 

δ) 06 (σεισ) ϖαγασ παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 18 (δεζοιτο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο に Χαmπυσ δε Τρινδαδε; 

ε) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε Λαβορατοριαλ に Υνιδαδε δε Μινειροσ; 

φ) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε Λαβορατοριαλ に Χαmπυσ δε Τρινδαδε; 

γ) 02 (δυασ) ϖαγασ παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 08 (οιτο) ϖαγασ παρα φορmαο δε χαδαστρο 
δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ に Υνιδαδε δε Μινειροσ; 

η) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Σερϖιο Γεραισ に Υνιδαδε δε Μινειροσ 

ι) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Βιβλιοτεχ〈ριο(α) に Υνιδαδε 
δε Μινειροσ; 

ϕ) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
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χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Βιβλιοτεχ〈ριο(α) に Χαmπυσ 
δε Τρινδαδε; 

κ) 02 (δυασ) ϖαγασ παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 06 (σεισ) ϖαγασ παρα φορmαο δε χαδαστρο 
δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Ενφερmειρο(α) に Υνιδαδε δε 
Μινειροσ; 

λ) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Ενφερmειρο(α) に Χαmπυσ 
δε Τρινδαδε; 

m) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο ςετεριν〈ριο(α) に 
Υνιδαδε δε Μινειροσ; 

ν) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Μοτοριστα に Υνιδαδε δε Μινειροσ; 

ο) 01 (υmα) ϖαγα παρα ο θυαδρο περmανεντε ε 04 (θυατρο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ο χαργο δε Οφιχιαλ δε Μανυτενο に Υνιδαδε δε Μινειροσ. 

1.3.1. Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ ε δο ρεσυλταδο φιναλ, οσ χανδιδατοσ νο χλασσιφιχαδοσ ατ ο 
λιmιτε δε ϖαγασ εσταβελεχιδο νο χαπυτ δεστε αρτιγο, ε χλασσιφιχαδοσ φορα δο χαδαστρο δε ρεσερϖα, 
σερο χονσιδεραδοσ ελιmιναδοσ δο χονχυρσο. 

1.3.2. Εm ατενδιmεντο αο δισποστο νο αρτιγο 37, ινχισο ςΙΙΙ, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988, 
βεm χοmο αο θυε δετερmινα ο Dεχρετο 3.298/99, θυε ρεγυλαmεντα α Λει 7.853/89, θυε δισπ⌡ε 
σοβρε α Πολτιχα Ναχιοναλ παρα α Ιντεγραο δα Πεσσοα Πορταδορα δε Dεφιχινχια, σερ〈 ασσεγυραδο 
◊σ πεσσοασ πορταδορασ δε δεφιχινχια ο διρειτο δε σε ινσχρεϖερ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, δεσδε θυε 
ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο πρετενδιδο νο σεϕαm ινχοmπατϖεισ χοm α δεφιχινχια δε θυε σο 
πορταδορασ, ε α ελασ σερο ρεσερϖαδασ 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ οφερεχιδασ πορ χαργο. 

1.3.3. Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ ρεσυλτε εm νmερο 
φραχιοναδο, ινφεριορ α 0,5 (χινχο δχιmοσ), οσ χανδιδατοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια χονχορρερο 
◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα χονχορρνχια, εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ. 

1.3.4. Να φαλτα δε χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα α θυαντιδαδε δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα ασ 
πεσσοασ πορταδορασ δε δεφιχινχια, εσσασ ϖαγασ σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ 
απροϖαδοσ νασ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ αmπλα χονχορρνχια, οβσερϖανδο−σε α ορδεm δε χλασσιφιχαο 
φιναλ ε ο χαργο ρεσπεχτιϖο. 

1.4. Παρα οσ χαργοσ δε Dοχεντε, ηαϖερ〈 υmα Προϖα Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε 
εm νϖελ χοmπατϖελ χοm α φορmαο εξιγιδα πελο χαργο, ε υmα Προϖα δε Ττυλοσ, δε χαρ〈τερ 
χλασσιφιχατ⌠ριο. 

1.5. Παρα οσ χαργοσ ιντεγραντεσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο: Αγεντε Λαβορατοριαλ, Αγεντε δε 
Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο, Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に Βιβλιοτεχ〈ριο, Αγεντε Τχνιχο−
Αδmινιστρατιϖο に Ενφερmειρο ε Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο ςετεριν〈ριο, ασ προϖασ 
σερο διϖιδιδασ εm δυασ φασεσ:  
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α) Να πριmειρα φασε, ηαϖερ〈 Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ, δε χαρ〈τερ 
ελιmινατ⌠ριο ε εm νϖελ χοmπατϖελ χοm α φορmαο εξιγιδα πελοσ χαργοσ. 

β) Να σεγυνδα φασε, ηαϖερ〈 Προϖα Πρ〈τιχο−Προφισσιοναλ, ταmβm δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε εm νϖελ 
χοmπατϖελ χοm α φορmαο εξιγιδα πελοσ χαργοσ. 

1.6. Παρα οσ χαργοσ ιντεγραντεσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο: Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ ε Αγεντε 
δε Σερϖιοσ Γεραισ, ασ προϖασ σερο απλιχαδασ εm φασε νιχα:  

α) Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε εm νϖελ χοmπατϖελ χοm α 
φορmαο εξιγιδα πελοσ χαργοσ. 

1.7. Παρα οσ χαργοσ ιντεγραντεσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο: Μοτοριστα ε Οφιχιαλ δε Μανυτενο, 
ασ προϖασ σερο απλιχαδασ εm φασε νιχα:  

α) Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε εm νϖελ 
χοmπατϖελ χοm α φορmαο εξιγιδα πελοσ χαργοσ. 

1.8. Ασ ινσχρι⌡εσ σερο ρεαλιζαδασ εξχλυσιϖαmεντε πελα ιντερνετ, πορ mειο δο σιτε 
ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ.  

1.9. Ο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ; πελα Λει Μυνιχιπαλ 1.567/2012 (Εστατυτο δο 
Μαγιστριο Πβλιχο Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ); Λει Μυνιχιπαλ 1.568/2012 (Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ 
δο Μαγιστριο Πβλιχο Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ); Λει Μυνιχιπαλ 1.391/2008 (Πλανο δε Χαργοσ ε 
ςενχιmεντοσ δοσ Σερϖιδορεσ Αδmινιστρατιϖοσ δα ΦΙΜΕΣ); Λει Μυνιχιπαλ 1.399/2008 (Αλτερα Πλανο 
δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ δοσ Σερϖιδορεσ Αδmινιστρατιϖοσ δα ΦΙΜΕΣ) Λει Μυνιχιπαλ 1.360/2008 
(Εστατυτο δοσ Σερϖιδορεσ Πβλιχοσ δο Μυνιχπιο δε Μινειροσ); Λει Μυνιχιπαλ 1.755/2016 (Αλτερα 
Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ δο Μαγιστριο Πβλιχο Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ); Λει Μυνιχιπαλ 
1.756/2016 (Αλτερα Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ δοσ Σερϖιδορεσ Αδmινιστρατιϖοσ δα ΦΙΜΕΣ); Λει 
Μυνιχιπαλ 1.757/2016 (Αλτερα Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ δοσ Σερϖιδορεσ Αδmινιστρατιϖοσ δα 
ΦΙΜΕΣ); Λει Μυνιχιπαλ 1.777/2016 (Αλτερα Πλανο δε Χαργοσ ε ςενχιmεντοσ δοσ Σερϖιδορεσ 
Αδmινιστρατιϖοσ δα ΦΙΜΕΣ). 

1.9.1. Α λεγισλαο χοm εντραδα εm ϖιγορ απ⌠σ α δατα δε πυβλιχαο δεστε Εδιταλ νο σερ〈 
χονσιδεραδα παρα εφειτο δεστε χονχυρσο. 

1.10. Εστε Εδιταλ χοντm οσ σεγυιντεσ Ανεξοσ: 

α) Ανεξο Ι: Μοδελο δε Dεχλαραο παρα πορταδορεσ δε δεφιχινχια; 

β) Ανεξο ΙΙ: Μοδελο δε Ρεθυεριmεντο δε Χονδι⌡εσ Εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ; 

χ) Ανεξο ΙΙΙ: Θυαδρο Γεραλ δε ςαγασ; 

δ) Ανεξο Ις: Θυαδροσ δε ςαγασ πορ 〈ρεα δε ατυαο; 

ε) Ανεξο ς: Θυαδροσ δε Ρεθυισιτοσ (θυαλιφιχαο) παρα οσ χαργοσ; 

φ) Ανεξο ςΙ: Χοντεδο Προγραm〈τιχο; 

γ) Ανεξο ςΙΙ: Μοδελο δε Ρεχυρσο; 

http://www.unifimes.edu.br/
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η) Ανεξο ςΙΙΙ: Φιχηα δε Αϖαλιαο δα Προϖα Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο (παρα ο χαργο δε Dοχεντε); 

ι) Ανεξο ΙΞ: Φιχηα δε Αϖαλιαο δα Προϖα δε Ττυλοσ (παρα ο χαργο δε Dοχεντε); 

ϕ) Χρονογραmα Οφιχιαλ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 

1.11. Ο Εδιταλ δο χονχυρσο ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ ε/ου δοχυmεντοσ αχερχα δο mεσmο ποδερο σερ 
οβτιδοσ να ρεχεπο δα ΦΙΜΕΣ, ου πελο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ.  

 
2. ΧΑΡΓΟΣ, ΡΕΓΙΜΕΣ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ Ε ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩∏ΕΣ 

 
2.1 Ταβελα δε χαργοσ, ρεθυισιτοσ ε ατριβυι⌡εσ: 
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Dενοmιναο δο χαργο Dοχεντε 

Σmβολο δα χλασσε Α 

Dενοmιναο δα χλασσε 
Προφεσσορ Ασσιστεντε Ι 
Προφεσσορ Ασσιστεντε ΙΙ 
Προφεσσορ Ασσιστεντε ΙΙΙ 

Νϖεισ δε προγρεσσο 
ηοριζονταλ 

1−6 

Προϖιmεντο Χονχυρσο πβλιχο δε προϖασ ε ττυλοσ 

Τιτυλαο mνιmα εξιγιδα 
Τιτυλαο εσπεχιφιχαδα νο εδιταλ δε χονχυρσο 

πβλιχο 

Φυνο Dοχνχια 

Χαργα ηορ〈ρια 

Ρεγιmε ιντεγραλ 40 ηορασ σεmαναισ 

Ρεγιmε παρχιαλ 

30 ηορασ σεmαναισ 

20 ηορασ σεmαναισ 

10 ηορασ σεmαναισ 

http://www.unifimes.edu.br/
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− Εξερχερ α δοχνχια νοσ χυρσοσ δε γραδυαο. 
− Εξερχερ α δοχνχια ταmβm νοσ χυρσοσ δε Π⌠σ−γραδυαο. 
− Πλανεϕαρ ε mινιστραρ αυλασ νοσ χυρσοσ δε γραδυαο ε ατυαρ εm προγραmασ 
δε εξτενσο. 
− Προγραmαρ ε εξεχυταρ προχεσσοσ δε αϖαλιαο ε αχοmπανηαmεντο 
αχαδmιχο δο δισχεντε. 
− Μαντερ ρεγιστροσ αχαδmιχοσ ατυαλιζαδοσ ε εξερχερ ατιϖιδαδεσ δοχεντεσ 
εm σιντονια χοm ο πλανο πεδαγ⌠γιχο δο χυρσο ε ο πλανεϕαmεντο χυρριχυλαρ. 
− Εσταρ δισπονϖελ παρα ατενδερ ◊ Ινστιτυιο δε αχορδο χοm ο τεmπο φιξαδο 
εm σευ ενθυαδραmεντο φυνχιοναλ, παρτιχιπανδο δασ ρευνι⌡εσ 
δεπαρταmενταισ, δε χυρσοσ, δε 〈ρεασ, δασ ινστιτυχιοναισ, δοσ ⌠ργοσ 
χολεγιαδοσ, σεmπρε θυε φορ χονϖοχαδο ε ατενδερ αοσ αλυνοσ εm ατιϖιδαδεσ 
εξτρα χλασσε. 
− Παρτιχιπαρ να ελαβοραο, εξεχυο ε αϖαλιαο δο πλανο δε χυρσο. 
− Ελαβοραρ ε προπορ συγεστ⌡εσ ϖισανδο αο απριmοραmεντο δα 
δοχυmενταο δα Ινστιτυιο ε δοσ προϕετοσ πεδαγ⌠γιχοσ δοσ χυρσοσ. 
− Εξερχερ αο δισχιπλιναρ, να εσφερα δε συα χοmπετνχια. 
− Ινδιχαρ σεmεστραλmεντε α βιβλιογραφια δασ δισχιπλινασ θυε mινιστρα. 
− Οριενταρ mονογραφιασ ε παρτιχιπαρ δε βανχασ δε mονογραφιασ, εm χυρσοσ 
δε γραδυαο. 
− Εξερχερ ατιϖιδαδεσ δε ασσεσσορια, σε χονϖοχαδο. 
− Προφεριρ χονφερνχιασ ε παλεστρασ, θυανδο χονϖοχαδο. 
− Παρτιχιπαρ δε σεmιν〈ριοσ, σιmπ⌠σιοσ, σεmανασ ε ενχοντροσ, σε χονϖοχαδο 
πελα χοορδεναο δο χυρσο ου διρεο δα Ινστιτυιο. 
− Παρτιχιπαρ δασ ατιϖιδαδεσ προγραmαδασ δε ατυαλιζαο ε χαπαχιταο 
χοντινυαδα. 
− Ρεσπονσαβιλιζαρ−σε πελα χονσερϖαο δο εσπαο φσιχο, εθυιπαmεντοσ, 
mατεριαισ ε αχερϖο δα Ινστιτυιο, θυανδο υσ〈−λοσ. 
− Χοντριβυιρ παρα mεληοραρ α θυαλιδαδε δα Ινστιτυιο. 
− Μαντερ ατυαλιζαδο σευ δοσσι νο σετορ δε πεσσοαλ, mαντενδο ατυαλιζαδο ο 
σευ χαδαστρο, φαζενδο δελε χονσταρ ο ελενχο δα συα προδυο χιεντφιχα, 
τεχνολ⌠γιχα ε αρτστιχα, εντρεγανδο α δοχυmενταο εξιγιδα, χονφορmε 
λεγισλαο εm ϖιγορ. 
− Παρτιχιπαρ δε βανχασ δε σελεο, εm χασοσ εξχεπχιοναισ, θυανδο 
χονϖοχαδο. 

Χονηεχιmεντο 
Τχνιχο Νεχεσσ〈ριο 

Dοmνιο δε mετοδολογια δε ενσινο ε απρενδιζαγεm. 

Ηαβιλιδαδε 
Χοmπορταmενταλ 

Νεχεσσ〈ρια 

Προατιϖιδαδε, εmπατια, χριατιϖιδαδε, χαπαχιδαδε δε χοmυνιχαο, βοm 
ρελαχιοναmεντο ιντερπεσσοαλ ε χαπαχιδαδε δε οργανιζαο, ϖισο σιστmιχα. 
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ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΧΟΡΠΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

 
ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩Ο ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 

Ρεθυισιτοσ 
Β〈σιχοσ 

 Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 

 Dοmνιο δε απλιχατιϖοσ δε Ινφορm〈τιχα, ινχλυσιϖε Ιντερνετ. 

 Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

 
 
 

Ατριβυι⌡εσ 

 Εξεχυταρ ροτινασ δασ 〈ρεασ αδmινιστρατιϖασ δα ΦΙΜΕΣ, οργανιζανδο ε 
δεσενϖολϖενδο ατιϖιδαδεσ νασ 〈ρεασ δε πεσσοαλ, φινανασ, βιβλιοτεχα, 
σεχρεταρια αχαδmιχα; 

 Οριενταρ ε αυξιλιαρ οσ αλυνοσ, προφεσσορεσ, χοορδεναδορεσ, θυανδο δα 
mατρχυλα, τρανσφερνχιασ ιντερνασ ε εξτερνασ, ρεθυεριmεντοσ ε ουτροσ αφινσ, 
ϖισανδο αϕυδ〈−λοσ νασ συασ διφιχυλδαδεσ, υτιλιζανδο χονηεχιmεντο πρ⌠πριο ε 
οβσερϖανδο λεγισλαο εσπεχφιχα, εφετυανδο χ〈λχυλοσ νεχεσσ〈ριοσ ε 
ελαβορανδο λισταγενσ ε λεϖανταmεντοσ; 

 Ατενδιmεντο αο πβλιχο ιντερνο ε εξτερνο, αχαδmιχοσ, σερϖιδορεσ ε δο 
πβλιχο εm γεραλ, δανδο συπορτε ε αυξιλιανδο εm συασ δϖιδασ, ϖισανδο α 
χοντινυιδαδε δο φλυξο δε τραβαληο ε α σολυο δε προβλεmασ; 

 Dιγιταρ ατεσταδοσ, ελαβοραρ οφχιοσ, mεmορανδοσ, χερτιδ⌡εσ, ατασ, 
ρεσολυ⌡εσ, δεχρετοσ, πορταριασ, δεχλαρα⌡εσ, προχεσσοσ, χαρτασ, φιχηασ, 
ρελατ⌠ριοσ, πλανιληασ, θυαδροσ δεmονστρατιϖοσ, ϖεριφιχαρ πραζοσ 
εσταβελεχιδοσ, λοχαλιζαρ προχεσσοσ, ενχαmινηαρ προτοχολοσ ιντερνοσ, 
ατυαλιζαρ χαδαστροσ ε ουτροσ δοχυmεντοσ πρεϖιαmεντε ρεδιγιδοσ, υτιλιζανδο 
mατεριαλ ε εθυιπαmεντοσ απροπριαδοσ, παρα ατενδερ ◊σ ροτινασ 
αδmινιστρατιϖασ; 

 Οπιναρ σοβρε ασσυντοσ δε συα 〈ρεα δε ατυαο, ατραϖσ δε αν〈λισε δοσ φατοσ, 
ϖισανδο σολυχιοναρ προβλεmασ ε συβσιδιαρ ο συπεριορ να τοmαδα δε δεχισο; 

 Μαντερ οσ αρθυιϖοσ σετοριαισ οργανιζαδοσ, χλασσιφιχανδο δοχυmεντοσ δε 
αχορδο χοm χριτριοσ εσταβελεχιδοσ, παρα φαχιλιταρ α λοχαλιζαο ε χονσυλτα 
σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο; 

 Οπεραρ mιχροχοmπυταδορεσ, αχιονανδο οσ δισποσιτιϖοσ δε χοmανδο, 
οβσερϖανδο ε χοντρολανδο ασ εταπασ δα προγραmαο, δεντρο δε χριτριοσ 
πρ−δεφινιδοσ, παρα γραϖαρ ασ ινφορmα⌡εσ δοχυmενταδασ πελο σιστεmα δε 
εντραδα δε δαδοσ υτιλιζαδοσ; 

 Αποιαρ ε εξεχυταρ σερϖιοσ νοσ σετορεσ δασ δεmαισ υνιδαδεσ δα ΥΝΙΦΙΜΕΣ, 
παρα ατενδερ δεmανδασ δα φαχυλδαδε; 

 Αχοmπανηαρ ασ ϖισιτασ δε αϖαλια⌡εσ ιν λοχο δο Χονσεληο Εσταδυαλ δε 
Εδυχαο; 
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 Αρθυιϖαρ, εσχριτυραρ ε εφετυαρ ρεγιστροσ ελετρνιχοσ δε προχεσσοσ ε 
δοχυmεντοσ; 

 Εξεχυταρ φυν⌡εσ ρελατιϖασ ◊ ϖιδα φινανχειρα δοσ αχαδmιχοσ, εmιτινδο 
βολετοσ δε παγαmεντο, χοντρατοσ, ρελατ⌠ριοσ ε νεγοχιαο δε δϖιδασ, 
χοντατο παρα χοβρανα πορ ε−mαιλ, τελεφονε ε χαρτασ, ινσχρι⌡εσ παρα βολσα 
ατραϖσ δε φιχηασ δε ενχαmινηαmεντο ε σιτεσ δε ινσχρι⌡εσ, ινσχρι⌡εσ παρα 
Φινανχιαmεντοσ Εστυδαντισ ε ρενοϖα⌡εσ παρα αλυνοσ ϕ〈 χοντραταδοσ; 

 Χοmυνιχαρ ιmεδιαταmεντε αοσ συπεριορεσ θυαλθυερ ανορmαλιδαδε, παρα 
θυε σεϕαm τοmαδασ ασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ; 

 Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ γερενχιασ, πλανιληασ δε χ〈λχυλοσ, χονφεχχιοναρ 
οργανογραmασ, φλυξογραmασ ε χρονογραmασ παρα φινσ δε τοmαδα δε δεχισο; 

 Χοντρολε ε εξεχυο δε σερϖιοσ δε αλmοξαριφαδο, χοmπιλαο, σελεο, 
οργανιζαο, εσχριτυραο ε ρεγιστρο δε δαδοσ, οπερα⌡εσ ου ινφορmα⌡εσ 
δε νατυρεζα φισχαλ, φινανχειρα, οραmεντ〈ρια, εστατστιχα, χοντ〈βιλ ε σιmιλαρεσ; 

 Dαρ συπορτε αδmινιστρατιϖο ε τχνιχο να 〈ρεα δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ, 
εξεχυτανδο προχεδιmεντοσ δε ρεχρυταmεντο ε σελεο, δαρ συπορτε 
αδmινιστρατιϖο ◊ 〈ρεα δε τρειναmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο, οριενταρ 
σερϖιδορεσ σοβρε σευσ διρειτοσ ε δεϖερεσ, χοντρολαρ φρεθυνχια ε 
δεσλοχαmεντοσ δοσ σερϖιδορεσ, ατυαρ να ελαβοραο δα φοληα δε παγαmεντο, 
χοντρολαρ ρεχεπο ε διστριβυιο δε βενεφχιοσ, ατυαλιζαρ δαδοσ δοσ 
σερϖιδορεσ, δεντρε ουτροσ; 

 Dαρ συπορτε αδmινιστρατιϖο ε τχνιχο να 〈ρεα δε mατεριαισ, πατριmνιο ε 
λογστιχα: χοντρολαρ mατεριαλ δε εξπεδιεντε, λεϖανταρ νεχεσσιδαδε δε 
mατεριαλ σολιχιταδο, προϖιδενχιαρ δεϖολυο δε mατεριαλ φορα δε 
εσπεχιφιχαο, διστριβυιρ mατεριαλ δε εξπεδιεντε, χοντρολαρ εξπεδιο δε 
mαλοτεσ ε ρεχεβιmεντοσ, χοντρολαρ εξεχυο δε σερϖιοσ γεραισ (λιmπεζα, 
τρανσπορτε, ϖιγιλνχια), ατενδερ φορνεχεδορεσ, πεσθυισαρ πρεοσ. 

 Dαρ συπορτε αδmινιστρατιϖο ε τχνιχο να 〈ρεα οραmεντ〈ρια, χοντ〈βιλ ε 
φινανχειρα: Dιγιταρ λαναmεντοσ χοντ〈βεισ (εmπενηοσ, λιθυιδαο, 
παγαmεντοσ, λαναmεντοσ δε ρεχειτασ), χονφερνχια παρα φεχηαmεντο δε 
βαλανχετεσ, αρθυιϖοσ, σερϖιοσ βανχ〈ριοσ. 

 Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο δε προϕετοσ ρεφερεντεσ α mεληορια δοσ σερϖιοσ δα 
ινστιτυιο. 

 Σεχρεταριαρ ρευνι⌡εσ ε ουτροσ εϖεντοσ; 

 Ζελαρ πελα γυαρδα ε χονσερϖαο δοσ βενσ σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε, βεm 
χοmο χυmπριρ ε φαζερ χυmπριρ νορmασ ιντερνασ δε σεγυρανα, ϖισανδο αο 
δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ; 

 Εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ, α χριτριο δα χηεφια, σεmπρε θυε 
νεχεσσ〈ριο. 

 Ατενδερ πεσσοαλmεντε αχαδmιχοσ ε αο πβλιχο εm γεραλ, ρεπασσανδο 
ινφορmα⌡εσ, ινφορmανδο σοβρε χυρσοσ, ηορ〈ριοσ δε σερϖιδορεσ, ατιϖιδαδεσ 
δα φαχυλδαδε ε οσ ενχαmινηανδο οσ mεσmοσ αοσ λοχαισ σολιχιταδοσ, 
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διστριβυινδο σενηασ σε νεχεσσ〈ριο. Βεm χοmο οριενταρ οσ αχαδmιχοσ 
θυανδο δα mατρχυλα, τρανσφερνχια, ρεθυεριmεντοσ ε ουτροσ φινσ, ϖισανδο 
αϕυδ〈−λοσ νασ συασ διφιχυλδαδεσ; 

 Οπεραρ mιχροχοmπυταδορεσ, λανανδο ε χονφερινδο δαδοσ νο σιστεmα 
αχαδmιχο, δε προτοχολο ε ουτροσ υτιλιζαδοσ να ΙΕΣ; 

 Πρεενχηερ ρεθυεριmεντοσ δε αχαδmιχοσ, φαζενδο ο ενχαmινηαmεντο 
ιντερνο ε εντρεγανδο α δοχυmενταο ρεθυεριδα; 

 Φαζερ ατενδιmεντο τελεφνιχο αοσ αχαδmιχοσ σερϖιδορεσ, δοχεντεσ ε 
πβλιχο εm γεραλ, ρεχεβενδο ου φαζενδο λιγα⌡εσ, διστριβυινδο αοσ ραmαισ 
σολιχιταδοσ ε ανοτανδο ρεχαδοσ; 

 Τρανσmιτιρ ε ρεχεβερ φαξ, ενχαmινηανδο οσ mεσmοσ αοσ δεστινατ〈ριοσ; 

 Χοmυνιχαρ πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε οσ αχαδmιχοσ, δοχεντεσ, 
σερϖιδορεσ ε ο Χονσεληο σοβρε ρευνι⌡εσ, mονογραφιασ ε ουτρασ ατιϖιδαδεσ; 

 Ελαβοραρ ε ατυαλιζαρ αγενδα τελεφνιχα; 

 Μαντερ σεmπρε ατυαλιζαδα α ταβελα δε ραmαισ, ηορ〈ριοσ δασ αυλασ, δοσ 
σερϖιδορεσ ε ο mαπα δε διστριβυιο δασ σαλασ; 

 Χονηεχερ ο οργανογραmα δα Ινστιτυιο α φιm δε ϖιαβιλιζαρ ο ατενδιmεντο 
ρ〈πιδο ε εφιχαζ; 

 Ρεχεβερ, σεπαραρ ε διστριβυιρ ασ χορρεσπονδνχιασ αοσ σετορεσ 
ιντερναmεντε, βεm χοmο ρεχεβερ αmοστρασ δε σολοσ ε/ου σεmεντεσ; 

 Πρεενχηερ οσ πεδιδοσ δε αν〈λισε λαβορατοριαισ, ενχαmινηανδο οσ mεσmοσ 
αο Λαβορατ⌠ριο, λιγανδο παρα ο Χλιεντε δεποισ δε χονχλυδα α αν〈λισε παρα 
ρετιραδα; 

 Αρθυιϖαρ νοτασ δε αχαδmιχοσ, φοληασ δε φρεθυνχια, προτοχολοσ ε ουτροσ 
δοχυmεντοσ, οργανιζανδο εm παστασ; 

 Γυαρδαρ ασ χηαϖεσ δε τοδασ ασ σαλασ δα Ινστιτυιο νοσ λοχαισ δεσιγναδοσ; 

 Τιραρ χ⌠πιασ δε δοχυmεντοσ σολιχιταδοσ πελοσ αχαδmιχοσ ε σερϖιδορεσ δα 
Ινστιτυιο, ρεαλιζανδο ατιϖιδαδεσ αφινσ να Σεχρεταρια Αχαδmιχα. 

 Ιmπριmιρ δε αρθυιϖοσ, προϖασ, τραβαληοσ ε ουτροσ δοχυmεντοσ σολιχιταδοσ; 

 Εmιτιρ βολετοσ δε σερϖιοσ, βεm χοmο χονφεριρ ο παγαmεντο δοσ βολετοσ 
εmιτιδοσ; 

 Ρεαλιζαο δε ινσχρι⌡εσ δε ϖεστιβυλαρεσ ε χονχυρσοσ ρεαλιζαδοσ πελα ΙΕΣ, 
φαζενδο α χονφερνχια δοσ δοχυmεντοσ θυανδο πρεϖιστο νο εδιταλ; 

 Dαρ συπορτε ◊ σεχρεταρια αχαδmιχα, αυξιλιανδο νο προχεσσο δε mατρχυλα ε 
εm ουτρασ ατιϖιδαδεσ θυανδο ρεθυισιταδο; 

 Φαχιλιταρ α λοχαλιζαο ε ποσσιβιλιταρ αχοmπανηαmεντο δοσ σερϖιοσ πορ παρτε 
δοσ ατενδιδοσ, 

 Μαντερ εm ορδεm τοδο σερϖιο δε φορmα οργανιζαδα ε δε φ〈χιλ υσο, mαντερ 
χορδιαλmεντε, βοm τρατο; 

 Ζελαρ πελο εθυιπαmεντο, χοmυνιχανδο δεφειτοσ ε σολιχιτανδο σευ χονσερτο; 
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 Εξεχυταρ ταρεφασ δε αποιο αδmινιστρατιϖο, ροτινειρασ ε παδρονιζαδασ, 
ρεφερεντε ◊ συα 〈ρεα δε τραβαληο. 

ΑΓΕΝΤΕ ΛΑΒΟΡΑΤΟΡΙΑΛ 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 

Ρεθυισιτοσ 
β〈σιχοσ 

 Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 

 Dοmνιο δε απλιχατιϖοσ δε Ινφορm〈τιχα, ινχλυσιϖε Ιντερνετ. 

 Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

Ατριβυι⌡εσ 

Ρεχεβερ ε δαρ τραταmεντο αδεθυαδο ◊σ αmοστρασ δε σεmεντεσ δεστιναδασ ◊ αν〈λισε 
λαβορατοριαλ; ρεαλιζαρ οσ τεστεσ θυmιχοσ ε αν〈λισεσ φσιχο−θυmιχασ ε mιχροβιολ⌠γιχασ 
εm σεmεντεσ ε ουτροσ τιποσ δε αmοστρασ, χαταλογανδο οσ προχεδιmεντοσ, mατεριαισ 
υτιλιζαδοσ ε ρεσυλταδοσ δασ αν〈λισεσ; mανιπυλαρ ε δοσαρ ρεαγεντεσ; οπεραρ 
αδεθυαδαmεντε οσ εθυιπαmεντοσ λαβορατοριαισ, mονιτορανδο οσ ρεσυλταδοσ; 
mανυσεαρ ε mαντερ λιmπασ ασ ϖιδραριασ υτιλιζαδασ, mαντενδο χοντρολε δε τοδασ ασ 
αmοστρασ δο λαβορατ⌠ριο. 

 
ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΜΑΝΕϑΟ ΡΥΡΑΛ 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Φυνδαmενταλ Ινχοmπλετο 

Ρεθυισιτοσ 
β〈σιχοσ 

 Ενσινο Φυνδαmενταλ Ινχοmπλετο.  

 Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

Ατριβυι⌡εσ 

Εξεχυταρ σερϖιοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ mανυτενο ε προδυο δο ΙΠΑΦ; ζελαρ πελα 
ιντεγριδαδε πατριmονιαλ δα Υνιδαδε; mαντερ α 〈ρεα ϖερδε δε χονϖιϖνχια εm βοασ 
χονδι⌡εσ; φαζερ α χαπινα mανυαλ ε ο χορτε δα γραmα, περιοδιχαmεντε, υτιλιζανδο 
m〈θυινα mανυαλ ου ελτριχα; ρεαλιζαρ α χολετα δο λιξο; αυξιλιαρ νασ ατιϖιδαδεσ δε 
λιmπεζα, χυιδανδο δασ φερραmεντασ, χολοχανδο χαβο, αmολανδο, mαντενδο λιmπασ 
ε εm βοασ χονδι⌡εσ δε υσο ε γυαρδανδο εm λοχαλ δεσιγναδο; διριγιρ ϖεχυλο νο 
τρανσπορτε δε πεσσοασ, mατεριαισ ε απλιχαο δε δεφενσιϖοσ αγρχολασ, δεϖιδαmεντε 
ηαβιλιταδο ε σεγυινδο ασ νορmασ δε τρνσιτο; ινσταλαρ ε mονιτοραρ σιστεmα δε 
ιρριγαο εm πλαντιοσ, ροαρ ο mατο, πλανταρ 〈ρϖορεσ ε εξεχυταρ mανεϕο δο ϖιϖειρο 
δε mυδασ ε εm 〈ρεα δε εξπεριmεντοσ αγρχολασ.. 

 
ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Φυνδαmενταλ Ινχοmπλετο 

Ρεθυισιτοσ 
β〈σιχοσ 

 Ενσινο Φυνδαmενταλ Ινχοmπλετο.  

 Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

Ατριβυι⌡εσ 

Λιmπαρ, λαϖαρ ε οργανιζαρ τοδασ ασ δεπενδνχιασ δα Ινστιτυιο: σαλασ δε αυλα, 
χορρεδορεσ, βανηειροσ, εσχριτ⌠ριο, αυδιτ⌠ριοσ ε 〈ρεα δε χονϖιϖνχια ιντερνα, 
σεγυινδο εσχαλα δε τραβαληο; mαντενδο οσ λοχαισ εm βοασ χονδι⌡εσ δε χονϖιϖνχια; 
ρεχοληερ ο λιξο δασ λιξειρασ δασ σαλασ δε αυλα, εσχριτ⌠ριο, βανηειροσ ε 〈ρεα δε 
χονϖιϖνχια ιντερνα, χολοχανδο νο λοχαλ δεσιγναδο παρα χολετα, mαντερ α χοπα λιmπα 
ε οργανιζαδα, φαζερ χαφ ε χη〈 ε λεϖαρ παρα οσ λοχαισ δεστιναδοσ, σολιχιταρ α χοmπρα 
δε mατεριαλ δε λιmπεζα. 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΒΙΒΛΙΟΤΕΧℑΡΙΟ 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Συπεριορ χοmπλετο 

Ρεθυισιτοσ 
β〈σιχοσ 

 Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Βιβλιοτεχονοmια ου 〈ρεα χορρελατα χοm Ρεγιστρο 
Προφισσιοναλ θυανδο εξιστιρ εm συα 〈ρεα δε φορmαο. 

 Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

Ατριβυι⌡εσ 

Χυmπριρ ε φαζερ χυmπριρ ο Ρεγυλαmεντο δε υσο δα Βιβλιοτεχα, ασσεγυρανδο 
οργανιζαο ε φυνχιοναmεντο. Ατενδερ α χοmυνιδαδε αχαδmιχα, δισπονιβιλιζανδο ε 
χοντρολανδο ο εmπρστιmο δε λιϖροσ, δε αχορδο χοm Ρεγυλαmεντο πρ⌠πριο. Αυξιλιαρ 
να ιmπλεmενταο δοσ προϕετοσ δε λειτυρα πρεϖιστοσ να προποστα πεδαγ⌠γιχα 
χυρριχυλαρ δα Φιmεσ. Αυξιλιαρ να οργανιζαο δο αχερϖο εm γεραλ, εντρε ουτροσ. 
Ενχαmινηαρ ◊ Dιρετορια−Γεραλ ου συπεριορ ηιερ〈ρθυιχο συγεστο δε ατυαλιζαο δο 
αχερϖο, α παρτιρ δασ νεχεσσιδαδεσ ινδιχαδασ πελοσ υσυ〈ριοσ. Ζελαρ πελα πρεσερϖαο, 
χονσερϖαο ε ρεσταυρο δο αχερϖο. Ρεγιστραρ ο αχερϖο βιβλιογρ〈φιχο ε δαρ βαιξα, 
σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο. Ρεχεβερ, οργανιζαρ ε χοντρολαρ ο mατεριαλ δε χονσυmο ε 
εθυιπαmεντοσ δα βιβλιοτεχα. Μανυσεαρ ε οπεραρ αδεθυαδαmεντε οσ εθυιπαmεντοσ 
ε mατεριαισ, ζελανδο πελα συα mανυτενο. Παρτιχιπαρ δε εϖεντοσ, χυρσοσ, ρευνι⌡εσ, 
σεmπρε θυε χονϖοχαδο, ου πορ ινιχιατιϖα πρ⌠πρια, δεσδε θυε αυτοριζαδο πελα 
Αδmινιστραο, ϖισανδο αο απριmοραmεντο προφισσιοναλ δε συα φυνο. Αυξιλιαρ να 
διστριβυιο ε ρεχοληιmεντο δο λιϖρο διδ〈τιχο. Παρτιχιπαρ δα αϖαλιαο ινστιτυχιοναλ, 
χονφορmε οριεντα⌡εσ δα Αδmινιστραο. Ζελαρ πελο σιγιλο δε ινφορmα⌡εσ πεσσοαισ 
δε αλυνοσ, προφεσσορεσ, σερϖιδορεσ ε υσυ〈ριοσ εm γεραλ. Μαντερ ε προmοϖερ 
ρελαχιοναmεντο χοοπερατιϖο δε τραβαληο χοm σευσ χολεγασ, χοm αχαδmιχοσ ε χοm 
οσ δεmαισ σεγmεντοσ δα χοmυνιδαδε αχαδmιχα. Εξερχερ ασ δεmαισ ατριβυι⌡εσ 
δεχορρεντεσ δασ νορmασ ινστιτυχιοναισ ε αθυελασ θυε χονχερνεm ◊ εσπεχιφιχιδαδε δε 
συα φυνο.Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ θυε ινχλυεm χοντρολε ε χονφερνχια 
δε προχεδιmεντοσ ιντερνοσ, αν〈λισε ε δεφινι⌡εσ να εξεχυο δε ροτινασ, οριεντα⌡εσ 
ινφορmαισ α ουτροσ χολαβοραδορεσ αυξιλιαρεσ δε χοντεδο τχνιχο εm συα 〈ρεα δε 
φορmαο προφισσιοναλ; χυιδαρ δα οργανιζαο δε δοχυmεντοσ λεγαισ, φινανχειροσ, 
χοντ〈βεισ ε δε 〈ρεασ αδmινιστρατιϖασ αφινσ, ασσεγυρανδο ο βοm ρεσυλταδο δοσ 
τραβαληοσ ρεαλιζαδοσ σοβ συα αλαδα. 

 
ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Συπεριορ χοmπλετο 

Ρεθυισιτοσ 
β〈σιχοσ 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Ενφερmαγεm ου 〈ρεα χορρελατα χοm Ρεγιστρο 
Προφισσιοναλ θυανδο εξιστιρ εm συα 〈ρεα δε φορmαο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

Ατριβυι⌡εσ 

Πρεσταρ ασσιστνχια αο παχιεντε ε/ου υσυ〈ριο εm χλνιχασ, ηοσπιταισ, αmβυλατ⌠ριοσ, 
ποστοσ δε σαδε ε εm δοmιχλιο, ρεαλιζαρ χονσυλτασ ε προχεδιmεντοσ δε mαιορ 
χοmπλεξιδαδε ε πρεσχρεϖενδο α⌡εσ; ιmπλεmενταρ α⌡εσ παρα α προmοο δα σαδε 
ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε. Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に Μ⊃DΙΧΟ ςΕΤΕΡΙΝℑΡΙΟ 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Συπεριορ χοmπλετο 

Ρεθυισιτοσ 
β〈σιχοσ 

 Ενσινο Συπεριορ χοmπλετο εm Μεδιχινα ςετεριν〈ρια ου 〈ρεα χορρελατα χοm 
ρεγιστρο προφισσιοναλ θυανδο εξιστιρ εm συα 〈ρεα δε φορmαο  

 Απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο 

Ατριβυι⌡εσ 

Πρατιχαρ χλνιχα mδιχα ϖετεριν〈ρια εm τοδασ ασ συασ εσπεχιαλιδαδεσ; χοντριβυιρ 
παρα ο βεm εσταρ ανιmαλ; ποδεm προmοϖερ σαδε πβλιχα; εξερχερ δεφεσα 
σανιτ〈ρια ανιmαλ; δεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ δε πεσθυισα ε εξτενσο; ατυαρ νασ 
προδυ⌡εσ ινδυστριαλ ε τεχνολ⌠γιχα ε νο χοντρολε δε θυαλιδαδε δε προδυτοσ. 
Φοmενταρ προδυο ανιmαλ; ατυαρ νασ 〈ρεασ δε βιοτεχνολογια ε δε πρεσερϖαο 
αmβιενταλ; ελαβοραρ λαυδοσ, παρεχερεσ ε ατεσταδοσ; ασσεσσοραm α ελαβοραο δε 
λεγισλαο περτινεντε. Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε 
εξτενσο. 

 
ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ 

 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 

Ρεθυισιτοσ 
Β〈σιχοσ 

 Ενσινο Μδιο.  

 ΧΝΗ Χατεγορια Β 

 Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

Ατριβυι⌡εσ Τρανσπορταρ χολαβοραδορεσ, προφισσιοναισ τερχειριζαδοσ ε ϖισιταντεσ να χιδαδε 
λοχαλ ε εm ϖιαγενσ, ζελανδο πελα σεγυρανα δοσ πασσαγειροσ ε σεγυινδο ασ 
νορmασ ιντερνασ ε δε τρνσιτο; ρεαλιζαρ σερϖιοσ βανχ〈ριοσ να χιδαδε λοχαλ ου εm 
ουτρασ λοχαλιδαδεσ; λεϖαρ δοχυmεντοσ ε εφετυαρ σερϖιοσ εξτερνοσ να χιδαδε 
λοχαλ ου εm ουτρασ λοχαλιδαδεσ, χονφορmε δεσιγναδο; χονσερϖαρ οσ ϖεχυλοσ δε 
τραβαληο ε αϖισαρ θυανδο δα δατα δασ ρεϖισ⌡εσ. 

 
ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο 

Εσχολαριδαδε Ενσινο Φυνδαmενταλ Χοmπλετο 

Ρεθυισιτοσ 
β〈σιχοσ 

 Ενσινο Φυνδαmενταλ Χοmπλετο.  

 Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

Ατριβυι⌡εσ 

Εξεχυταρ σερϖιοσ δε mανυτενο πρεδιαλ ε πεθυενασ ρεφορmασ δε αλϖεναρια, 
χονστρυινδο παρεδεσ, πισο ε τετο, εσπεχιφιχανδο ο mατεριαλ α σερ υτιλιζαδο ε 
προγραmανδο α εξεχυο δο σερϖιο; εξεχυταρ σερϖιοσ δε πιντυρα ε αχαβαmεντο 
εm γεραλ; εξεχυταρ σερϖιοσ δε mανυτενο ηιδρ〈υλιχα, φαζενδο ινσταλα⌡εσ δε 
πεθυενα χοmπλεξιδαδε, χονσερτανδο ου τροχανδο ϖ〈λϖυλασ, τορνειρασ, χανοσ ε 
τυβυλα⌡εσ; εξεχυταρ α mανυτενο ελτριχα εm εθυιπαmεντοσ δε αρ χονδιχιοναδο 
ε ουτρασ ινσταλα⌡εσ ελτριχασ πρεδιαισ, δε φορmα α mαντ−λοσ εm περφειτασ χονδι⌡εσ 
δε υσο; πρεπαραρ α ινφραεστρυτυρα παρα ρεδε δε χαβοσ λ⌠γιχοσ ε ελτριχοσ παρα α 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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ινσταλαο δε απαρεληοσ δε αρ χονδιχιοναδο, χεντραισ τελεφνιχασ, χοmπυταδορεσ ε 
ουτροσ εθυιπαmεντοσ δε εσχριτ⌠ριο; εφετυαρ α τροχα δε λmπαδασ, ρεατορεσ ε ουτρασ 
πεασ νοσ σιστεmασ δε ιλυmιναο νασ δεπενδνχιασ δα Ινστιτυιο, ατενδενδο ◊ 
σολιχιταο δοσ σετορεσ; χοντρολαρ ο χονσυmο δοσ mατεριαισ ελτριχοσ, χοm 
ιδεντιφιχαο δο τραβαληο ρεαλιζαδο ε mατεριαλ χονσυmιδο; εσπεχιφιχαρ ε σολιχιταρ ο 
mατεριαλ α σερ υτιλιζαδο; προχεδερ διαριαmεντε ◊ λιmπεζα δοσ εθυιπαmεντοσ 
υτιλιζαδοσ. 

 
2.2 Ο Dοχεντε απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ σερ〈 χονϖοχαδο παρα εξερχερ συασ 

ατριβυι⌡εσ εm υm ρεγιmε ινιχιαλ δε 10 (δεζ) ηορασ σεmαναισ, ποδενδο ατινγιρ ατ 40 (θυαρεντα) 
ηορασ σεmαναισ, χονφορmε νεχεσσιδαδε δα Ινστιτυιο νο δεχορρερ δο σεmεστρε ε/ου ανο λετιϖο. 

2.3 Ο ινγρεσσο να χαρρειρα δο Μαγιστριο Πβλιχο Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ οχορρερ〈 σεmπρε νο πριmειρο νϖελ 
δε ϖενχιmεντο δα πριmειρα χλασσε, χοm ασ δενοmινα⌡εσ δε: 

α) Προφεσσορ Ασσιστεντε Ι に Παρα οσ Γραδυαδοσ ε πορταδορεσ δε Εσπεχιαλιζαο; 

β) Προφεσσορ Ασσιστεντε ΙΙ に Παρα οσ πορταδορεσ δο ττυλο δε Μεστρε; 

χ) Προφεσσορ Ασσιστεντε ΙΙΙ に Παρα οσ πορταδορεσ δο ττυλο δε Dουτορ. 

2.4 Α εστρυτυρα ρεmυνερατ⌠ρια δο Πλανο δε Χαρρειρα ε Ρεmυνεραο δο Μαγιστριο Πβλιχο Συπεριορ δα 
ΦΙΜΕΣ, ποσσυι α σεγυιντε χοmποσιο, χοm ο αχρσχιmο δασ ϖανταγενσ πεχυνι〈ριασ εσταβελεχιδασ 
εm Λει:  

α) ςενχιmεντο β〈σιχο;  

β) Ρετριβυιο πορ τιτυλαο に ΡΤ. 

2.5 Ο ϖενχιmεντο β〈σιχο δο χαργο δε Dοχεντε χορρεσπονδε αο ϖαλορ δα ηορα/αυλα (σεmανα/mσ) παγα 
εm ρετριβυιο αο εφετιϖο εξερχχιο δο χαργο, χονφορmε παδρο εσταβελεχιδο να Λει Μυνιχιπαλ 
1.568/2012. 

2.5.1 Ατυαλmεντε, ο ϖενχιmεντο β〈σιχο δο ινχιο δα χαρρειρα δο Dοχεντε χορρεσπονδε αο 
ϖαλορ δε Ρ∃ 171,59 (χεντο ε σετεντα ε υm ρεαισ ε χινθυεντα ε νοϖε χενταϖοσ).  

2.5.2 Ο ϖενχιmεντο mενσαλ δοσ Dοχεντεσ ιντεγραντεσ δο Θυαδρο δο Μαγιστριο Πβλιχο 
Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ σερ〈 χαλχυλαδο πορ mειο δα mυλτιπλιχαο δο ϖαλορ δα ηορα/αυλα (σεmανα/mσ) 
πελα χαργα ηορ〈ρια σεmαναλ δε εφετιϖο εξερχχιο δο χαργο. 

2.6 Α Ρετριβυιο πορ Τιτυλαο  δεϖιδα εm χονφορmιδαδε χοm α τιτυλαο χοmπροϖαδα, δα σεγυιντε 
φορmα: 

α) Παρα οσ πορταδορεσ δο ττυλο δε mεστρε, α ΡΤ χορρεσπονδερ〈 ◊ 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο 
ϖαλορ δα διφερενα δο ϖενχιmεντο β〈σιχο οβσερϖαδα εντρε ο νϖελ 1, δα Χλασσε Α, ε ο νϖελ 1, δα 
Χλασσε Β, χαλχυλαδα σεγυνδο ο ρεγιmε δε τραβαληο α θυε ο δοχεντε εστιϖερ συβmετιδο, νοσ 
τερmοσ δο αρτιγο 28, δα Λει Μυνιχιπαλ 1.568/2012; 

β) Παρα οσ πορταδορεσ δο ττυλο δε δουτορ, α ΡΤ χορρεσπονδερ〈 ◊ 50% (χινθυεντα πορ χεντο) δο 
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ϖαλορ δα διφερενα δο ϖενχιmεντο β〈σιχο οβσερϖαδα εντρε ο νϖελ 1, δα Χλασσε Α, ε ο νϖελ 1, δα 
Χλασσε Χ, χαλχυλαδα σεγυνδο ο ρεγιmε δε τραβαληο α θυε ο δοχεντε εστιϖερ συβmετιδο, νοσ 
τερmοσ δο αρτιγο 28, δα Λει Μυνιχιπαλ 1.568/2012. 

2.7 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ παρα οσ χαργοσ δο Χορπο 
Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο δα ΦΙΜΕΣ σερο χονϖοχαδοσ παρα εξερχερ συασ ατριβυι⌡εσ εm υm ρεγιmε 
δε 40 (θυαρεντα) ηορασ σεmαναισ, διστριβυδασ δε αχορδο χοm ασ νεχεσσιδαδεσ δα Ινστιτυιο, 
mατυτινο, ϖεσπερτινο ου νοτυρνο ε ρεσπειτανδο ασ ατριβυι⌡εσ πρεϖιστασ παρα χαδα χαργο. 

2.8 Ο ινγρεσσο να χαρρειρα δοσ χαργοσ δο χορπο τχνιχο αδmινιστρατιϖο οχορρερ〈 σεmπρε νο πριmειρο 
νϖελ δε ϖενχιmεντο δα πριmειρα χλασσε, νοσ τερmοσ δα Λει Μυνιχιπαλ 1.391/2008. 

2.9 Ταβελα δε χαργοσ, ρεγιmε δε τραβαληο ε ρεmυνερα⌡εσ: 

Χαργοσ Χαργα Ηορ〈ρια Ρεmυνεραο ινιχιαλ1 

Dοχεντε 10 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 171,592 

Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο 40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 1.585,93 

Αγεντε Λαβορατοριαλ 40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 1.585,93 

Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ 40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 975,373 

Αγεντε δε Σερϖιοσ Γεραισ 40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 975,373 

Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο − Βιβλιοτεχ〈ριο 40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 2.425,55 

Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο − Ενφερmειρο 40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 2.425,55 

Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο 
ςετεριν〈ριο 

40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 2.425,55 

Μοτοριστα 40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 1.078,57 

Οφιχιαλ δε Μανυτενο 40 ηορασ σεmαναισ Ρ∃ 1.078,57 

 
3. ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΒℑΣΙΧΟΣ ΠΑΡΑ ΙΝςΕΣΤΙDΥΡΑ ΝΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

 
3.1 Ποδερο χανδιδαταρ−σε αο Χονχυρσο Πβλιχο παρα προϖιmεντο δε τοδασ ασ ϖαγασ, βρασιλειροσ ε 

εστρανγειροσ θυε πρεενχηαm οσ ρεθυισιτοσ χονσταντεσ νο πρεσεντε Εδιταλ ε να λεγισλαο ϖιγεντε. 

3.2 Ο χανδιδατο απροϖαδο ε ινδιχαδο παρα οχυπαρ θυαλθυερ υmα δασ ϖαγασ οβϕετο δο πρεσεντε Εδιταλ 
σοmεντε σερ〈 ινϖεστιδο νο χαργο σε ατενδιδασ ασ σεγυιντεσ εξιγνχιασ: 

α) Τερ σιδο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο δεντρο δο νmερο δε ϖαγασ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο; 

β) Ποσσυιρ α εσχολαριδαδε ε/ου ηαβιλιταο λεγαλ εξιγιδα παρα ο χαργο, απρεσεντανδο 
δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια, χονφορmε ρεθυισιτοσ πρεϖιστοσ νο Ανεξο ς, δεστε Εδιταλ, ε νοσ 

                                                 
1 ςαλορεσ πρατιχαδοσ νο εξερχχιο δε 2019. 
2 Ρ∃ 171,59 (ϖενχιmεντο β〈σιχο) ξ 10Η (χαργα ηορ〈ρια σεmαναλ δε τραβαληο) = Ρ∃ 1.715,90 (ρεmυνεραο mενσαλ). 
3 ςαλορεσ αβαιξο δο σαλ〈ριο mνιmο τερο χοmπλεmεντο σαλαριαλ παρα αλχαναρ ο ϖαλορ δο σαλ〈ριο mνιmο ϖιγεντε νο πασ. 
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τερmοσ δα λεγισλαο ϖιγεντε; 

χ) Σερ βρασιλειρο νατο, νατυραλιζαδο ου ποσσυιρ ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα. Νο χασο δε 
ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα, εσταρ αmπαραδο πελο Εστατυτο δα Ιγυαλδαδε εντρε βρασιλειροσ ε 
πορτυγυεσεσ, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 12, ♣1≡, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988; 

δ) Τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ; 

ε) Εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε mιλιταρεσ; 

φ) Τερ απτιδο φσιχα ε mενταλ παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο, χοmπροϖαδα πορ ινσπεο 
mδιχα οχυπαχιοναλ; 

γ) Εσταρ εm γοζο δοσ διρειτοσ χιϖισ ε πολτιχοσ; 

η) Απρεσενταρ δεχλαραο δε αχυmυλαο λχιτα δε χαργοσ πβλιχο; 

ι) Νο ρεχεβερ προϖεντοσ δε αποσενταδορια ου ρεmυνεραο δε χαργοσ, εmπρεγο ου φυνο 
πβλιχα, ρεσσαλϖαδοσ οσ χασοσ δε αχυmυλαο λχιτα πρεϖιστοσ να Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988; 

ϕ) Χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δεστε εδιταλ; 

κ) Απρεσενταρ οσ δεmαισ δοχυmεντοσ σολιχιταδοσ παρα α ποσσε, ασσινανδο Τερmο δε Χοmπροmισσο 
ε χονφιρmανδο α χινχια ε χονχορδνχια χοm ασ νορmασ εσταβελεχιδασ πελα Αδmινιστραο δα 
ΦΙΜΕΣ ε ΥΝΙΦΙΜΕΣ; 

3.3 Ο χανδιδατο νατυραλιζαδο δεϖερ〈 σε συβmετερ α υmα προϖα δε προφιχινχια εm λνγυα πορτυγυεσα 
(ηαβιλιδαδε οραλ), α σερ απλιχαδα πορ δοχεντεσ δεσιγναδοσ πελα Χοmισσο Οργανιζαδορα δο 
Χονχυρσο, δεϖενδο οβτερ νοτα mνιmα δε 70 (σετεντα) ποντοσ δε υm m〈ξιmο δε 100 (χεm) 
ποντοσ. 

3.4 Παρα ο χαργο δε Dοχεντε, ο χανδιδατο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο παρα α ϖαγα χονχορριδα σερ〈 οβριγαδο, 
δυραντε ο περοδο δεστιναδο αο εστ〈γιο προβατ⌠ριο, α χυρσαρ α Ηαβιλιταο εm Φορmαο 
Πεδαγ⌠γιχα οφερταδα πελα πρ⌠πρια Ινστιτυιο, σεm χυστοσ παρα ο σερϖιδορ. 

3.5 Οσ δοχεντεσ θυε τοmαρεm ποσσε παρα ο χυρσο δε Μεδιχινα φιχαm χιεντεσ δε θυε δεϖερο φαζερ ο 
χυρσο δε mετοδολογιασ ατιϖασ δε απρενδιζαγεm, οφερταδο πελα πρ⌠πρια ινστιτυιο. 

3.6 Παρα οσ χαργοσ τχνιχο−αδmινιστρατιϖο, ο χανδιδατο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο παρα α ϖαγα χονχορριδα 
σερ〈 οβριγαδο α παρτιχιπαρ δοσ χυρσοσ δε χαπαχιταο ε φορmαο οφερταδοσ πελα πρ⌠πρια Ινστιτυιο, 
σεm χυστοσ παρα ο σερϖιδορ. 

 
4. ςΑΓΑΣ 

 
4.1 Ο χονχυρσο ϖισα αο πρεενχηιmεντο δε 78 (σετεντα ε οιτο) ϖαγασ παρα ο θυαδρο περmανεντε δα 

ΦΙΜΕΣ, χοm λοταο να ΥΝΙΦΙΜΕΣ; ε 245 (δυζεντασ ε θυαρεντα ε χινχο) ϖαγασ παρα φορmαο δε 
χαδαστρο δε ρεσερϖα, διστριβυδασ χονφορmε πρεϖισο δο Ανεξο ΙΙΙ, δεστε Εδιταλ, ατενδενδο αο 
εξχλυσιϖο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο, ατ ο λιmιτε δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο. 
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4.2 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ ε δο ρεσυλταδο φιναλ, οσ χανδιδατοσ νο χλασσιφιχαδοσ ατ ο λιmιτε δε 
┗;ｪ;ゲàWゲデ;HWﾉWIｷSﾗàﾐﾗàｷデWﾏàけヴくヱげàWàIﾉ;ゲゲｷaｷI;Sﾗゲàaﾗヴ;àSﾗàI;S;ゲデヴﾗàSWàヴWゲWヴ┗;がàゲWヴ?ﾗàIﾗﾐゲｷSWヴ;Sﾗゲà
ελιmιναδοσ δο χονχυρσο. 

4.3 Εm ατενδιmεντο αο δισποστο νο αρτιγο 37, ινχισο ςΙΙΙ, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988, βεm χοmο 
αο θυε δετερmινα ο Dεχρετο 3.298/99, θυε ρεγυλαmεντα α Λει 7.853/89, θυε δισπ⌡ε σοβρα α Πολτιχα 
Ναχιοναλ παρα Ιντεγραο δα Πεσσοα Πορταδορα δε Dεφιχινχια, σερ〈 ασσεγυραδο ◊σ πεσσοασ 
πορταδορασ δε δεφιχινχια ο διρειτο δε σε ινσχρεϖερ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο, δεσδε θυε ασ 
ατριβυι⌡εσ δο χαργο πρετενδιδο νο σεϕαm ινχοmπατϖεισ χοm α δεφιχινχια δε θυε σο πορταδορασ, 
ε α ελασ σερο ρεσερϖαδοσ 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ οφερεχιδασ. 

4.4 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ ρεσυλτε εm νmερο φραχιοναδο, ινφεριορ 
α 0,5 (χινχο δχιmοσ), οσ χανδιδατοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια χονχορρερο ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ 
αmπλα χονχορρνχια, εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ. 

4.5 Να φαλτα δε χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα α θυαντιδαδε δε ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα ασ πεσσοασ 
πορταδορασ δε δεφιχινχια, εσσασ ϖαγασ σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νασ 
ϖαγασ δε χονχορρνχια αmπλα, οβσερϖανδο−σε α ορδεm δε χλασσιφιχαο φιναλ ε ο χαργο ρεσπεχτιϖο.  

 
5. ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 

 
5.1 Ασ ινσχρι⌡εσ σερο ρεαλιζαδασ εξχλυσιϖαmεντε πελα ιντερνετ, πορ mειο δο σιτε 

ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ. 

5.2 Ο ϖαλορ δα Ταξα δε Ινσχριο σερ〈 δε: 

α) Ρ∃ 50,00 (χινθυεντα ρεαισ), παρα οσ χαργοσ δε Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ; Αγεντε δε 
Σερϖιοσ Γεραισ ε Οφιχιαλ δε Μανυτενο;  

β) Ρ∃ 70,00 (σετεντα ρεαισ), παρα οσ χαργοσ δε Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο; Αγεντε 
Λαβορατοριαλ ε Μοτοριστα;  

χ) Ρ∃ 100,00 (χεm ρεαισ), παρα οσ χαργοσ δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Βιβλιοτεχ〈ριο, 
Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Ενφερmειρο ε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に 
Μδιχο ςετεριν〈ριο; 

δ) Ρ∃ 150,00 (χεντο ε χινθυεντα ρεαισ), παρα ο χαργο δε Dοχεντε. 

5.3 Περοδο δε ινσχρι⌡εσ: δασ 07:00 δο δια 05 δε ουτυβρο ατ ◊σ 17:00 δο δια 04 δε νοϖεmβρο δε 
2019. 

5.4 Dοσ προχεδιmεντοσ παρα εφετυαρ α ινσχριο: 

5.4.1 Πελα Ιντερνετ: 

α) Αχεσσαρ ε λερ ατενταmεντε ο Εδιταλ πορ mειο δο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ ε πρεενχηερ 
ο φορmυλ〈ριο ελετρνιχο δε ινσχριο; 

β) Παγαρ α ταξα δε ινσχριο πορ mειο δο βολετο βανχ〈ριο α σερ ιmπρεσσο λογο απ⌠σ α 
χονφερνχια δοσ δαδοσ πελο χανδιδατο. 

http://www.unifimes.edu.br/
http://www.unifimes.edu.br/
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χ) Α ΥΝΙΦΙΜΕΣ τραβαληα χοm βολετοσ ρεγιστραδοσ, δε αχορδο χοm εξιγνχιασ δα ΦΕΒΡΑΒΑΝ, 
ε πορ εσσε mοτιϖο, οσ βολετοσ εmιτιδοσ ατ ασ 16:00 ηορασ σ⌠ ποδερο σερ παγοσ νο 
πριmειρο δια τιλ συβσεθυεντε α συα εmισσο. Βολετοσ εmιτιδοσ απ⌠σ ασ 16:00 σ⌠ ποδερο 
σερ παγοσ νο σεγυνδο δια τιλ απ⌠σ συα εmισσο.  

5.4.2 Νο ατο δα ινσχριο ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ατενταmεντε ε οπταρ πορ υmα ϖαγα, 
παρα ποστεριορ λοταο, χονφορmε Ανεξο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ. 

5.4.3 Ινφορmα⌡εσ χοmπλεmενταρεσ σοβρε ο χονχυρσο, βεm χοmο αχερχα δο Εδιταλ ε σευσ 
Ανεξοσ, εσταρο δισπονϖεισ να Ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, ου πορ 
ε−mαιλ (χονχυρσο≅υνιφιmεσ.εδυ.βρ). 

5.5 Ο Χαδαστρο δε Πεσσοα Φσιχα に ΧΠΦ ε ΡΓ  δοχυmεντο ιmπρεσχινδϖελ παρα εφετυαρ α ινσχριο νο 
πρεσεντε χονχυρσο. 

5.6 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 

5.7 Αντεσ δε εφετυαρ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονηεχερ ο Εδιταλ ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε 
τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ινϖεστιδυρα νο χαργο. Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 α 
εξπρεσσα αχειταο δασ νορmασ ε χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, εm ρελαο ◊σ θυαισ νο 
ποδερ〈 αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 

5.8 Υmα ϖεζ εφετιϖαδα α ινσχριο νο σερ〈 περmιτιδα θυαλθυερ αλτεραο. Χαβε αο ιντερεσσαδο 
χερτιφιχαρ−σε δε θυε ατενδε α τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ παρα παρτιχιπαρ δο χονχυρσο ε θυε ο φορmυλ〈ριο 
ελετρνιχο δε ινσχριο εστεϕα πρεενχηιδο δε φορmα χορρετα. 

5.9 ⊃ ϖεδαδα α ινσχριο χονδιχιοναλ ου εξτεmπορνεα. 

5.10 Α Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ σολιχιτα⌡εσ 
δε ινσχρι⌡εσ νο ρεχεβιδασ πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα νοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε 
χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δε λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm 
τχνιχα θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ. 

5.11 Ο ϖαλορ ρεφερεντε αο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο νο σερ〈 δεϖολϖιδο, σαλϖο νασ οχασι⌡εσ 
δε:  

α) Χανχελαmεντο ου συσπενσο δο χονχυρσο; 

β) Παγαmεντο εm δυπλιχιδαδε δα ινσχριο;  

χ) Παγαmεντο ρεαλιζαδο φορα δο πραζο δε ινσχριο. 

5.11.1 Νο σερο αχειτοσ πεδιδοσ δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο, χοm 
εξχεο αο χιδαδο θυε χοmπροϖε ποσσυιρ ρενδα φαmιλιαρ περ χαπιτα ιγυαλ ου ινφεριορ αο mενορ 
πισο σαλαριαλ ϖιγεντε νο πασ, ου εσταρ εm σιτυαο δε δεσεmπρεγο. 

5.11.1.1 Χονσιδερα−σε ρενδα φαmιλιαρ α σοmα δοσ ρενδιmεντοσ βρυτοσ αυφεριδοσ πορ 
τοδοσ οσ mεmβροσ δα φαmλια, ε ρενδα φαmιλιαρ περ χαπιτα α διϖισο δα ρενδα φαmιλιαρ πελο τοταλ 
δε ινδιϖδυοσ δα φαmλια. 
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5.11.2 Τερ〈 ο διρειτο ◊ ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο ο χιδαδο θυε χοmπροϖαρ 
;┌ゲZﾐIｷ;à SWà IﾗﾐSｷNﾛWゲà aｷﾐ;ﾐIWｷヴ;ゲがà ﾐﾗゲà デWヴﾏﾗゲà Sﾗà ゲ┌HｷデWﾏà けヵくヱヱくヱげがà ヮﾗヴàﾏWｷﾗà SWà SWIﾉ;ヴ;N?ﾗà
ινστρυδα δε δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ. 

5.11.2.1 Α δεχλαραο δεϖερ〈 χοντερ: ϕυστιφιχατιϖα δα ισενο, νοmε χοmπλετο δο 
χανδιδατο, νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, νmερο δο ΧΠΦ, δατα ε ασσινατυρα. 

5.11.2.2 Χονσιδεραm−ゲWàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàIﾗﾏヮヴﾗH;デﾙヴｷﾗゲàSﾗゲàデWヴﾏﾗゲàSﾗàゲ┌HｷデWﾏàけヵくヱヱくヱげà;à
χ⌠πια δα ΧΤΠΣ δο χανδιδατο ε χνϕυγε ου χοmπανηειρο, χερτιδο δε χασαmεντο, χερτιδο δε 
νασχιmεντο δε φιληοσ, ου δε ουτροσ δοχυmεντοσ θυε δεmονστρεm α ρενδα αυφεριδα πελο 
χανδιδατο ε α χοmποσιο δε συα φαmλια. 

5.11.2.3 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενχαmινηαρ, εντρε οσ διασ 05/10/2019 ε 16/10/2019, α 
SWIﾉ;ヴ;N?ﾗàｷﾐゲデヴ┌ｹS;àSﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàｷﾐSｷI;S;àﾐﾗàｷデWﾏàけヵくヱヱくヲげがà┗ｷ;à“WSW┝àﾗ┌àC;ヴデ;à‘Wｪｷゲデヴ;S;à
χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), ενδερεαδα ◊ Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Χονχυρσο, νο 
σεγυιντε ενδερεο: Βλοχο Αδmινιστρατιϖο δα ΦΙΜΕΣ, σιτυαδο να Ρυα 22, σ/ν, Σετορ Αεροπορτο, 
Μινειροσ, Εσταδο δε Γοι〈σ, ΧΕΠ 75.833−130; ου προτοχολαρ διρεταmεντε να Ρεχεπο δα 
ΦΙΜΕΣ, νο πραζο εσταβελεχιδο αχιmα. 

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

α) Dειξαρ δε εφετυαρ ο ρεθυεριmεντο; 

β) Ενχαmινηαρ δοχυmεντοσ σεm εφετυαρ ο ρεθυεριmεντο; 

χ) Οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ;  

δ) Φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmεντο;  

ε) Νο οβσερϖαρ ο περοδο δε ενχαmινηαmεντο δα δοχυmενταο.  

5.11.4 Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο σερο δε ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Αφιρmαο φαλσα συϕειταρ〈 ο χανδιδατο ◊σ σαν⌡εσ πρεϖιστασ εm 
λει, βεm χοmο σερ〈 χονσιδεραδα ινφραο νοσ τερmοσ δα λεγισλαο π〈τρια ϖιγεντε. 

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

5.11.5 Α παρτιρ δο δια 21/10/2019, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ϖεριφιχαρ νο ενδερεο ελετρνιχο 
ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ οσ ρεσυλταδοσ δα αν〈λισε δοσ ρεθυεριmεντοσ δε ισενο δο παγαmεντο δα 
ταξα δε ινσχριο. 

5.11.6 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ πεδιδο δε ισενο δε παγαmεντο δεφεριδο τερ〈 συα ινσχριο 
ϖαλιδαδα, νο σενδο νεχεσσ〈ριο ο παγαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο εξπεδιδο. 

5.11.7 Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ ρεθυεριmεντο δε ισενο δε παγαmεντο ινδεφεριδο ε θυε 
θυειρα παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερ〈 γεραρ ο βολετο ϖια Ιντερνετ ε παγ〈−λο ατ α δατα λιmιτε δε 
05/11/2019. 

5.12 ςεριφιχαδο, α θυαλθυερ τεmπο, ο ρεχεβιmεντο δε ινσχριο θυε νο ατενδα α τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ 
φιξαδοσ νεστε Εδιταλ, σερ〈 ελα χανχελαδα. 
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5.13 Ο σιmπλεσ πρεενχηιmεντο δο φορmυλ〈ριο ελετρνιχο δε ινσχριο νο γαραντιρ〈 α ινσχριο δο 
χανδιδατο νο χονχυρσο. Ασ ινσχρι⌡εσ σοmεντε σερο χονφιρmαδασ απ⌠σ ο παγαmεντο δα ταξα δε 
ινσχριο. 

5.14 Α ρελαο δασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ ε ινδεφεριδασ ου χανχελαδασ σερο διϖυλγαδασ να ιντερνετ, νο 
σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, νο δια 07 δε νοϖεmβρο δε 2019. 

5.15 Dο ρεσυλταδο δασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ ε ινδεφεριδασ, χαβερ〈 ρεχυρσο, α σερ ιντερποστο πελο 
πρ⌠πριο χανδιδατο ου πορ προχυραδορ χοm ποδερεσ εσπεχφιχοσ παρα ταντο. 

5.15.1 Σερο αχειτοσ οσ ρεχυρσοσ εντρεγυεσ πορ προχυραδορ, mεδιαντε απρεσενταο δο 
οριγιναλ δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δο προχυραδορ ε δε προχυραο πβλιχα ου παρτιχυλαρ 
χοm ποδερεσ εσπεχφιχοσ, αχοmπανηαδα δε χ⌠πια λεγϖελ δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δο 
χανδιδατο, ου νο περοδο ινδιχαδο ατραϖσ δο ε−mαιλ ρεχυρσοχονχυρσο≅υνιφιmεσ.εδυ.βρ, δεσδε 
θυε ο ε−mαιλ δε οριγεm σεϕα ο ε−mαιλ πεσσοαλ δο χανδιδατο ε νο δε ε−mαιλ δε τερχειροσ. 

5.16 Σοβ πενα δε νο σερ χονηεχιδο, ο ρεχυρσο δεϖερ〈 σερ απρεσενταδο: 

α) Dιγιταδο ου mανυσχριτο (πρεφερενχιαλmεντε διγιταδο), υτιλιζανδο−σε ο mοδελο δο Ανεξο 
ςΙΙ δεσσε Εδιταλ; 

β) Dεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο; 

χ) Dεντρο δο πραζο εσταβελεχιδο παρα ρεχυρσο; 

δ) Σεm φορmαλιζαο δε προχεσσο. 

5.17 Ο ρεχυρσο δεϖερ〈 σερ εντρεγυε/προτοχολαδο να Ρεχεπο δα Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε 
Ενσινο Συπεριορ, σιτυαδα να Ρυα 22, σ/ν, Σετορ Αεροπορτο, Μινειροσ/ΓΟ, ΧΕΠ:75833−130, δυραντε 
ο περοδο δε 08 α 11 δε νοϖεmβρο δε 2019, δασ 08η ◊σ 20η, δε σεγυνδα α σεξτα, ε δασ 08η ◊σ 
12η αοσ σ〈βαδοσ. 

5.17.1 Σερο αχειτοσ οσ ρεχυρσοσ εντρεγυεσ πορ προχυραδορ, mεδιαντε απρεσενταο δο 
οριγιναλ δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δο προχυραδορ ε δε προχυραο πβλιχα ου παρτιχυλαρ 
χοm ποδερεσ εσπεχφιχοσ, αχοmπανηαδα δε χ⌠πια λεγϖελ δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δο 
χανδιδατο, ου νο περοδο ινδιχαδο ατραϖσ δο ε−mαιλ ρεχυρσοχονχυρσο≅υνιφιmεσ.εδυ.βρ, δεσδε 
θυε ο ε−mαιλ δε οριγεm σεϕα ο ε−mαιλ πεσσοαλ δο χανδιδατο ε νο δε ε−mαιλ δε τερχειροσ. 

5.18 Α δεχισο δοσ ρεχυρσοσ χοντρα ο δεφεριmεντο ε/ου ινδεφεριmεντο δασ ινσχρι⌡εσ σερ〈 δαδα α 
χονηεχερ νο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, νο δια 14 δε νοϖεmβρο δε 2019. 

5.19 Νο σερ〈 αχειτο ρεχυρσο φορα δοσ παδρ⌡εσ ε πραζοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ. 

5.20 Σερ〈 πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο ο ρεχυρσο απρεσενταδο δε φορmα ινχονσιστεντε, θυε νο 
ατενδα ασ εξιγνχιασ ε εσπεχιφιχα⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ. 

5.21 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεϖισο δε ρεχυρσο ου ρεχυρσο δε ρεχυρσο. 

5.22 ⊃ ϖεδαδα α εφετιϖαο δε mαισ δε υmα ινσχριο εm νοmε δο mεσmο χανδιδατο. Χασο σε 
ϖεριφιθυε δυπλα ινσχριο, σερ〈 χονσιδεραδα απενασ α mαισ ρεχεντε. 
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5.23 Α θυαλθυερ τεmπο, χασο χοmπροϖαδα θυαλθυερ φαλσιδαδε νασ δεχλαρα⌡εσ ου νοσ δοχυmεντοσ 
απρεσενταδοσ, α ινσχριο ποδερ〈 σερ χανχελαδα. 

 
6. DΟΧΥΜΕΝΤΑ∩℘Ο DΕ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟΣ (ΑΣ) ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ (ΑΣ) 

 
6.1 Νο δια δε ρεαλιζαο δασ προϖασ ε εm τοδασ ασ χιρχυνστνχιασ θυε εξιϕαm α ιδεντιφιχαο, ο 

χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ ο οριγιναλ δε σευ δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο χοm φοτο. 

6.2 Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιφιχαο παρα αχεσσο ◊ σαλα δε προϖασ ε νασ δεmαισ εταπασ, 
οσ θυε χοντενηαm φοτο, εξπεδιδοσ πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα ε ϑυστια, πελασ Φορασ 
Αρmαδασ ου πελα Πολχια Μιλιταρ ε Πολχια Φεδεραλ, χαρτειρασ εξπεδιδασ πορ Ορδενσ ου Χονσεληοσ 
Προφισσιοναισ ρεγυλαmενταδοσ να φορmα δα λει. 

6.2.1 Σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιφιχαο ελετρνιχοσ (ε−Ττυλο Ελειτοραλ, ε−ΧΝΗ, ε−
Χαρτειρα δε Τραβαληο, ετχ.), δεσδε θυε ατενδαm ◊σ εξιγνχιασ δεστε Εδιταλ, σεϕαm εξπεδιδοσ πορ 
⌠ργο οφιχιαλ ε ρεγυλαmενταδοσ πορ λει. 

6.3 Νο σερο χονσιδεραδοσ νεστε χονχυρσο δοχυmεντοσ δε ιδεντιφιχαο θυε νο χοντενηαm φοτο. 

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

6.5 Εm χασο δε περδα ου φυρτο δοσ δοχυmεντοσ πεσσοαισ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 απρεσενταρ Βολετιm δε 
Οχορρνχια χοm ο ρεγιστρο δα οχορρνχια ατεστανδο ο εξτραϖιο δο δοχυmεντο οριγιναλ δαταδο δε νο 
m〈ξιmο 60 (σεσεντα) διασ, αχοmπανηανδο δε χ⌠πια σιmπλεσ δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο. 

6.5.1 Χασο οχορρα ο πρεϖιστο νο ιτεm 6.5, οχασιο εm θυε σερ〈 συβmετιδο ◊ ιδεντιφιχαο 
εσπεχιαλ, θυε χοmπρεενδε χολετα δε δαδοσ ε δε ασσινατυρασ εm φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. Ο 
δοχυmεντο δε ρεγιστρο δα οχορρνχια σερ〈 ρετιδο πελα εθυιπε δε απλιχαο. 

 
7. ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ (ΑΣ) ΠΟΡΤΑDΟΡΕΣ (ΑΣ) DΕ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

 
7.1 Αοσ χανδιδατοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια σερο δεστιναδοσ 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ δε χαδα 

χαργο, χυϕασ ατριβυι⌡εσ σεϕαm χοmπατϖεισ χοm α δεφιχινχια δε θυε σο πορταδορεσ. 

7.2 Χασο α απλιχαο δο περχεντυαλ δε θυε τρατα ο ιτεm αντεριορ ρεσυλτε εm νmερο φραχιοναδο, ινφεριορ 
α 0,5 (χινχο δχιmοσ), οσ χανδιδατοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια χονχορρερο ◊σ ϖαγασ δεστιναδασ ◊ 
αmπλα χονχορρνχια, εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ. 

7.3 Ο χανδιδατο πορταδορ δε δεφιχινχια, σε ηαβιλιταδο, mασ νο χλασσιφιχαδο νασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα 
πορταδορ δε δεφιχινχια, εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε χονχορρενδο ◊σ δεmαισ ϖαγασ εξιστεντεσ, σενδο 
οβεδεχιδα α ορδεm δε χλασσιφιχαο γεραλ. 

7.4 Να φαλτα δε χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ α πορταδορεσ δε δεφιχινχια, σερο ασ 
mεσmασ πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, χοm εστριτα οβσερϖνχια δα ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια. 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 001/2019 

 

 23 

7.5 Α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ οβεδεχερ〈 ◊ ορδεm δε χλασσιφιχαο, δεϖενδο σερ ινιχιαδα 
πελα λιστα δε ποντυαο γεραλ, σεγυιδα δα λιστα δε χανδιδατοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια, 
οβσερϖανδο−σε, α παρτιρ δε εντο, συχεσσιϖα αλτερννχια εντρε ελασ, ατ ο εξαυριmεντο δασ ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ. Εm χασο δε συργιmεντο δε νοϖασ ϖαγασ νο δεχορρερ δο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Χονχυρσο 
Πβλιχο, απλιχαρ−σε−〈 α mεσmα ρεγρα ε προπορχιοναλιS;SWàヮヴW┗ｷゲデ;àﾐﾗàｷデWﾏàけΑくヲげく 

7.6 Ο χανδιδατο πορταδορ δε δεφιχινχια, απροϖαδο ε χονϖοχαδο παρα φιm δε νοmεαο, σερ〈 
συβmετιδο ◊ αϖαλιαο πορ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ πρεϖιστα νο αρτ. 43 δο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 
3.298/99 ε νο αρτ. 5≡ δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 14.715/2004, θυε βεm ιδεντιφιχαρ〈 α χοmπατιβιλιδαδε εντρε 
ασ ατριβυι⌡εσ δα φυνο/χαργο ε α δεφιχινχια απρεσενταδα. 

7.7 Απ⌠σ α ινϖεστιδυρα δο χανδιδατο, α δεφιχινχια νο ποδερ〈 σερ αργυιδα παρα ϕυστιφιχαρ α χονχεσσο 
δε αποσενταδορια ου δε αδαπταο εm ουτρο χαργο, σαλϖο ασ ηιπ⌠τεσεσ εξχεπχιοναισ δε 
αγραϖαmεντο ιmπρεϖισϖελ δα δεφιχινχια θυε ιmποσσιβιλιτεm α περmαννχια δο σερϖιδορ εm 
ατιϖιδαδε. 

7.8 Να ηιπ⌠τεσε δο νο απροϖειταmεντο δασ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια, πορ 
ρεπροϖαο ου πορ νο ατενδερεm αοσ ρεθυισιτοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ, εσσασ ϖαγασ σερο 
υτιλιζαδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, ρεσπειταδα ριγοροσαmεντε α χλασσιφιχαο. 

 
8. ΧΟΝΧΥΡΣΟ 

 
8.1 Τοδασ ασ προϖασ ϖερσαρο σοβρε ο χοντεδο προγραm〈τιχο πρεϖιστο νο Ανεξο ςΙ (Χοντεδο 

Προγραm〈τιχο διϖιδο πορ χαργο ε ϖαγα). 

8.2 Παρα ο χαργο δε Dοχεντε, ο χονχυρσο σερ〈 χονστιτυδο δε δυασ φασεσ: α) α πριmειρα χονσιστεντε εm 
υmα Προϖα Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο; ε β) α σεγυνδα χονσιστεντε εm υmα Προϖα δε Ττυλοσ. 

8.2.1 Σερο απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ παρα α σεγυνδα φασε σοmεντε οσ χανδιδατοσ θυε 
αλχαναρεm υmα ποντυαο mνιmα δε 70 (σετεντα) ποντοσ να Προϖα Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο, 
σενδο οσ δεmαισ ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

8.2.2 Α Προϖα δε Ττυλοσ τερ〈 χαρ〈τερ mεραmεντε χλασσιφιχατ⌠ριο δεντρε οσ χανδιδατοσ 
απροϖαδοσ να πριmειρα φασε. 

8.3 Παρα οσ χαργοσ αβαιξο, ασ προϖασ χονσιστιρο εm απενασ υmα φασε, χονφορmε εξποστο: 

8.3.1 Παρα οσ χαργοσ δε Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ ε Αγεντε δε Σερϖιοσ Γεραισ, ο χονχυρσο 
σερ〈 χονστιτυδο δε υmα φασε, χονσιστεντε εm υmα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ. 

8.3.2 Παρα οσ χαργοσ δε Μοτοριστα ε Οφιχιαλ δε Μανυτενο, ο χονχυρσο σερ〈 χονστιτυδο δε 
υmα φασε, χονσιστεντε εm υmα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ. 

8.4 Παρα οσ χαργοσ δε Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο, Αγεντε Λαβορατοριαλ, Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο に Βιβλιοτεχ〈ριο, Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Ενφερmειρο ε Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο ςετεριν〈ριο, ο χονχυρσο σερ〈 χονστιτυδο δε δυασ φασεσ, χονσιστεντε εm 
υmα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ ε υmα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ. 
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8.4.1 Σοmεντε τερο α Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ χορριγιδα, οσ χανδιδατοσ θυε αλχαναρεm α 
ποντυαο mνιmα δε 60 (σεσσεντα) ποντοσ να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε 
Εσπεχφιχοσ, σενδο οσ δεmαισ ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

8.5 Τοδασ ασ προϖασ σερο απλιχαδασ να χιδαδε δε Μινειροσ, Εσταδο δε Γοι〈σ, εm λοχαισ οπορτυναmεντε 
διϖυλγαδοσ. 

8.6 Ασ προϖασ παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο (Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ, Αγεντε δε 
Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο, Αγεντε δε Σερϖιοσ Γεραισ, Αγεντε Λαβορατοριαλ, Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο に Βιβλιοτεχ〈ριο, Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Ενφερmειρο, Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο ςετεριν〈ριο, Μοτοριστα ε Οφιχιαλ δε Μανυτενο) σερο απλιχαδασ νο 
σεγυιντε δια ε ηορ〈ριο: 

α) Προϖασ Οβϕετιϖασ δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ ε Προϖα πρ〈τιχο Προφισσιοναλ: νο δια 08 
δε δεζεmβρο δε 2019, χοm ινχιο ◊σ 13 ηορασ;  

8.7 Ασ προϖασ παρα ο χαργο δε Dοχεντε σερο απλιχαδασ νοσ σεγυιντεσ διασ ε ηορ〈ριοσ: 

α) Προϖα Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο: νοσ διασ 07 ε 08 δε δεζεmβρο δε 2019, χοm ινχιο α παρτιρ δασ 
7η; 

β) Προϖα δε Ττυλοσ: νοσ διασ 18 α 21 δε δεζεmβρο δε 2019, δασ 08η ◊σ 12η, ε δασ 14η ◊σ 17η. 

8.8 Α Προϖα δε Ττυλοσ παρα ο χαργο δε Dοχεντε σερ〈 ρεαλιζαδα εm σεσσο πβλιχα. 

 
9. ΠΡΟςΑΣ 

 
9.1. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ DΟΧΕΝΤΕ 
 

9.1.1 Ο προχεσσο δε σελεο σερ〈 ρεαλιζαδο χοm α απλιχαο δε Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα 
χοm Αργυιο ε Προϖα δε Ττυλοσ. 

9.1.2 Παρα α Προϖα δε Ττυλοσ, οσ χανδιδατοσ δεϖερο προϖιδενχιαρ υmα χ⌠πια ιmπρεσσα δε 
σευ Χυρρχυλο Λαττεσ, ϕυνταmεντε χοm υmα χ⌠πια σιmπλεσ δε τοδοσ οσ δοχυmεντοσ 
χοmπροβατ⌠ριοσ δασ ινφορmα⌡εσ νελε χιταδασ, ε προτοχολ〈−λο ϕυντο ◊ Βανχα Εξαmιναδορα δα 
Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο, αντεσ δε ινιχιαρ α συα προϖα. 

9.1.2.1 Α νο εντρεγα δο Χυρρχυλο Λαττεσ, δεϖιδαmεντε χοmπροϖαδο, αχαρρεταρ〈 να 
ελιmιναο ιmεδιατα δο χανδιδατο, νο ληε σενδο περmιτιδο ρεαλιζαρ α Προϖα δε Απτιδο 
Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο. 

− Dα Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο: 

9.1.3 Α Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο σερ〈 ρεαλιζαδα νοσ διασ 07 ε 08 δε δεζεmβρο 
δε 2019, ε ϖερσαρ〈 σοβρε υm δοσ χινχο τεmασ ινδιχαδοσ παρα χαδα ϖαγα, νο Ανεξο ςΙ, δεστε Εδιταλ. 

9.1.3.1 Ο σορτειο δο τεmα δα προϖα δε απτιδο διδ〈τιχα χοm αργυιο σερ〈 ρεαλιζαδο νο 
δια 18 δε νοϖεmβρο δε 2019, ◊σ 15η, εm σεσσο αβερτα αο πβλιχο, να Υνιδαδε Ι δο Χεντρο 
Υνιϖερσιτ〈ριο δε Μινειροσ, Βλοχο Αδmινιστρατιϖο, Σαλα δοσ Προφεσσορεσ. 
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9.1.3.2 Α απλιχαο δα προϖα δε απτιδο διδ〈τιχα οβεδεχερ〈 α ορδεm αλφαβτιχα δοσ 
χανδιδατοσ ινσχριτοσ πορ ϖαγα, θυε δεϖερο χοmπαρεχερ αοσ λοχαισ δα προϖα νοσ διασ ε 
ηορ〈ριοσ δετερmιναδοσ πορ εστε εδιταλ ου δεσιγναδοσ πελα Βανχα Εξαmιναδορα, χοmποστα πορ 
03 (τρσ) mεmβροσ. 

9.1.3.3 Α ρελαο δε βανχασ, χοm ο ρεσπεχτιϖο δια ε ηορ〈ριο, σερ〈 διϖυλγαδα νο δια 26 
δε νοϖεmβρο δε 2019, απ⌠σ α χονφιρmαο δεφινιτιϖα δασ Ινσχρι⌡εσ Dεφεριδασ ε δο σορτειο 
δοσ τεmασ δασ προϖασ δε απτιδο διδ〈τιχα χοm αργυιο. 

9.1.4 Α Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο χονσιστιρ〈 δε υmα αυλα−προϖα, α ρεσπειτο δο 
τεmα σορτεαδο παρα χαδα ϖαγα, α σερ mινιστραδα πελοσ χανδιδατοσ, ποδενδο σερ απρεσενταδα 
πελασ mετοδολογιασ ατιϖασ δε απρενδιζαγεm, εm νϖελ δε γραδυαο, ε σερ〈 ρεαλιζαδα εm σεσσο 
πβλιχα ϖεδαδα αοσ δεmαισ χανδιδατοσ. Τοδασ ασ προϖασ δε απτιδο διδ〈τιχα ποδερο σερ 
γραϖαδασ εm 〈υδιο ε ϖδεο πελα Χοmισσο Οργανιζαδορα ου πελοσ χανδιδατοσ (θυε ποδερο 
γραϖαρ απενασ α πρ⌠πρια προϖα). 

9.1.4.1 Οσ χανδιδατοσ, να αυλα−προϖα, σερο οβσερϖαδοσ ε αϖαλιαδοσ δε αχορδο χοm οσ 
χριτριοσ χονσταντεσ νο Ανεξο ςΙΙΙ. 

9.1.4.2 Χαδα χανδιδατο, νο ινχιο δα συα αυλα, δεϖερ〈 εντρεγαρ ◊ Βανχα ρεσπεχτιϖα 03 
(τρσ) ϖιασ δο πλανο δε αυλα νο θυαλ χονστεm, πελο mενοσ, ο σεγυιντε: 

α) Τεmα; 

β) Οβϕετιϖο γεραλ; 

χ) Οβϕετιϖοσ εσπεχφιχοσ; 

δ) Χοντεδοσ δε ενσινο; 

ε) Εστρατγιασ δε απρενδιζαγεm, mατεριαλ υτιλιζαδο; 

φ) Σιστεm〈τιχα δε αϖαλιαο; 

γ) Dυραο δα αυλα; 

η) Ρεφερνχιασ βιβλιογρ〈φιχασ. 

9.1.4.3 Ο πραζο παρα α εξποσιο δα αυλα−προϖα δε χαδα χανδιδατο  δε νο mνιmο 40 
(θυαρεντα) mινυτοσ ε δε νο m〈ξιmο 50 (χινθυεντα) mινυτοσ, σοβ πενα δε, εm νο σε 
οβσερϖανδο εσσε λιmιτε δε τεmπο, σερ δεσχλασσιφιχαδο δο χερταmε. 

9.1.4.4 Τερmιναδα α αυλα, τερ〈 α Βανχα ατ 30 (τριντα) mινυτοσ παρα αργυιρ ο χανδιδατο 
σοβρε σευσ χονηεχιmεντοσ τχνιχοσ ε χιεντφιχοσ, βεm χοmο σοβρε συα προδυο ε 
εξπερινχια προφισσιοναλ. 

9.1.4.5 Χασο ο χανδιδατο υτιλιζε προϕετορ δε ιmαγενσ, υmα χ⌠πια ιmπρεσσα δα 
απρεσενταο, οβριγατοριαmεντε δεϖερ〈 σερ εντρεγυε ◊ βανχα εξαmιναδορα. 

9.1.5 Α Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο σερ〈 αϖαλιαδα δε 0 (ζερο) α 100 (χεm) ποντοσ, 
σενδο ελιmιναδο ο χανδιδατο θυε νο αλχαναρ πελο mενοσ 70 (σετεντα) ποντοσ. 
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− Dα Προϖα δε Ττυλοσ: 

9.1.6 Α Προϖα δε Ττυλοσ, δο χανδιδατο δεϖιδαmεντε χλασσιφιχαδο να προϖα δε απτιδο 
διδ〈τιχα, τεm πορ οβϕετιϖο ενφατιζαρ ο τραβαληο αχαδmιχο δο χανδιδατο, χοm δεσταθυε παρα ασ 
συασ λινηασ δε πεσθυισα, δεmονστρανδο ο ρελαχιοναmεντο δελασ παρα χοm ο ενσινο, α πεσθυισα ε 
α εξτενσο. 

9.1.7 Οσ χανδιδατοσ θυε τιϖερεm συα ινσχριο δεφεριδα δεϖερο εντρεγαρ σευ Χυρρχυλο 
Λαττεσ, δεϖιδαmεντε χοmπροϖαδο χοm χ⌠πια σιmπλεσ δα δοχυmενταο, νο ινχιο δα Προϖα δε 
Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο, ασσινανδο ο προτοχολο δε εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ ◊ Βανχα 
Εξαmιναδορα. 

9.1.7.1 Οσ ττυλοσ α σερεm εντρεγυεσ δεϖερο εσταρ ρελαχιοναδοσ εm φορmυλ〈ριο 
πρ⌠πριο, να ορδεm δο Χυρρχυλο Λαττεσ (πορ mειο δα χριαο δε υm νδιχε εm θυε χονστε α 
σεπαραο δασ ατιϖιδαδεσ/προδυ⌡εσ πορ ιτεm αϖαλιαδο, νοσ τερmοσ δο Ανεξο ΙΞ). 

9.1.7.2 Σοmεντε σερο αχειτοσ χυρσοσ δε Γραδυαο ρεχονηεχιδοσ πελοσ ⌠ργοσ δε 
φισχαλιζαο χοmπετεντεσ, ε χυρσοσ δε Π⌠σ−Γραδυαο χρεδενχιαδοσ πελα Χοορδεναο δε 
Απερφειοαmεντο δε Πεσσοαλ δε Νϖελ Συπεριορ (ΧΑΠΕΣ). 

9.1.7.3 Νο χασο δε ο χυρσο τερ σιδο ρεαλιζαδο νο εξτεριορ, οσ διπλοmασ δεϖερο σερ 
ρεχονηεχιδοσ ε ρεγιστραδοσ νο Βρασιλ πορ Υνιϖερσιδαδε δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδα παρα ταλ 
ρεγιστρο. 

9.1.8 Α Προϖα δε Ττυλοσ ποσσυι χαρ〈τερ mεραmεντε χλασσιφιχατ⌠ριο. Εντρεταντο, α εντρεγα δα 
δοχυmενταο ϕυντο ◊ Βανχα Εξαmιναδορα  χονδιο δετερmιναντε παρα α παρτιχιπαο νο 
προχεσσο δε σελεο. 

9.1.9 Α Προϖα δε Ττυλοσ σερ〈 ρεαλιζαδα νο περοδο δε 18 α 21 δε δεζεmβρο δε 2019, νο 
Πρδιο Αδmινιστρατιϖο δα Υνιδαδε Ι δο Χεντρο Υνιϖερσιτ〈ριο δε Μινειροσ (λοχαλιζαδο να Ρυα 22, 
σ/ν, Σετορ Αεροπορτο, Μινειροσ, Εσταδο δε Γοι〈σ, ΧΕΠ: 75.833−130), εm σεσσο αβερτα αο πβλιχο. 

9.1.10 Οσ Χυρρχυλοσ, ε ρεσπεχτιϖοσ δοχυmεντοσ (χ⌠πια σιmπλεσ), δοσ χανδιδατοσ αο χαργο δε 
Dοχεντε σερο ενχαmινηαδοσ ◊ Βανχα Εξαmιναδορα, χοmποστα πορ 03 (τρσ) mεmβροσ, θυε οσ 
αϖαλιαρο δε αχορδο χοm οσ χριτριοσ χονσταντεσ δο Ανεξο ΙΞ, νυm τοταλ m〈ξιmο δε 50 ποντοσ. 

9.1.10.1 Α φορmαο αχαδmιχα σερ〈 ποντυαδα απενασ υmα νιχα ϖεζ, σενδο 
χονσιδεραδα α mαιορ τιτυλαο. 

9.1.10.2 Παρα φινσ δε αϖαλιαο, σερο χονσιδεραδασ απενασ ασ ατιϖιδαδεσ/προδυ⌡εσ δοσ 
λτιmοσ 5 ανοσ (σετεmβρο/2014 α σετεmβρο/2019), εξχετυανδο−σε α φορmαο αχαδmιχα, 
φορmαο χοmπλεmενταρ ε δοχνχια να Εδυχαο Συπεριορ. 

9.1.11 Α ποντυαο φιναλ δε χαδα χανδιδατο, παρα εφειτο δε χλασσιφιχαο, σερ〈 α νοτα δα Προϖα 
δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο, σοmανδο−σε α εσσα α ποντυαο οβτιδα να Προϖα δε Ττυλοσ, 
ρελαχιονανδο−σε οσ χανδιδατοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δασ νοτασ οβτιδασ, ατ ο νmερο δε ϖαγασ 
εσταβελεχιδασ. 

 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 001/2019 

 

 27 

9.2. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩Ο ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 
 
9.2.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 

 

Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ 
Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ (1♠ φασε) 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 

02 100 Ματεm〈τιχα 15 

Χονηεχιmεντοσ δε 
Ινφορm〈τιχα 

20 

Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ (2♠ φασε) Πρ〈τιχασ αδmινιστρατιϖασ 100 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ (mδια αριτmτιχα δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ ε 
δα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ 

100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ: 
 
9.2.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, 

χοm 5 (χινχο) προποσι⌡εσ χαδα, ゲWﾐSﾗà さ;ざがà さHざがà さIざがà さSざがà さWざ, αβρανγενδο ο χοντεδο 
προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ, παρα ασ θυαισ ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α 
θυεστο χορρετα ε τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α 
υτιλιζαο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 

9.2.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ σερ〈 δε 100 
(χεm) ποντοσ. 

 
− Dα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ: 

 
9.2.4 Σοmεντε τερο α προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ χορριγιδα, οσ χανδιδατοσ θυε αλχαναρεm 60 

(σεσσεντα) ποντοσ ου mαισ να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ δε 
πριmειρα φασε, σενδο οσ δεmαισ ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

9.2.5 Α Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ τεm πορ φιναλιδαδε αϖαλιαρ ο χανδιδατο εm σιτυα⌡εσ σιmυλαδασ θυε 
ιρο ρεπροδυζιρ αλγυmασ πρ〈τιχασ χοτιδιανασ δασ ατριβυι⌡εσ δε σευ χαργο. 

9.2.6 Α προϖα χονσιστιρ〈 εm αϖαλιαο πρ〈τιχα δισχυρσιϖα, αβρανγενδο θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ α 
προβλεmασ ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ δε ατενδιmεντο αο πβλιχο ε υτιλιζαο δα χοmπετνχια 
χοmυνιχαχιοναλ, τιποσ δε χοmυνιχαο οφιχιαλ εξιστεντεσ ε δασ πρ〈τιχασ χοmυνσ αο χαργο δε 
Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο δα ΦΙΜΕΣ. 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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9.2.7 Χριτριοσ δε αϖαλιαο: Α προϖα σερ〈 χοmποστα δε 05 (χινχο) θυεστ⌡εσ δισχυρσιϖασ, ϖαλενδο 20 
ποντοσ χαδα υmα, τοταλιζανδο 100 ποντοσ, αβρανγενδο χονηεχιmεντοσ δε προβλεmασ 
ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ δε ατενδιmεντο αο πβλιχο ε υτιλιζαο δα χοmπετνχια 
χοmυνιχαχιοναλ, τιποσ δε χοmυνιχαο οφιχιαλ εξιστεντεσ. 

9.2.8 Α χριτριο δα εθυιπε δε απλιχαο δα προϖα, ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ ελιmιναδο σε προϖοχαρ 
περτυρβαο, α⌡εσ συσπειτασ, ου ατραπαληαρ ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ. Οσ χανδιδατοσ 
θυε νο χυmπριρεm ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ αχιmα εσταρο δεσχλασσιφιχαδοσ δο χονχυρσο 
πβλιχο. 

9.2.9 Α προϖα δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, α mο, εm λετρα λεγϖελ, νο σενδο 
περmιτιδα α ιντερφερνχια ε/ου παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο 
χοm δεφιχινχια, νοσ τερmοσ πρεϖιστοσ νο εδιταλ. 

9.2.10 Α ποντυαο φιναλ δο χανδιδατο σερ〈 α mδια αριτmτιχα δασ Προϖασ οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ 
γεραισ ε εσπεχφιχοσ ε δα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ. 

 
9.3. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ ΛΑΒΟΡΑΤΟΡΙΑΛ 
 
9.3.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 

 

Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ 
Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ (1♠ φασε) 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 

02 100 Ματεm〈τιχα 15 

Χονηεχιmεντοσ δε 
Λαβορατ⌠ριο 

20 

Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ (2♠ φασε) Πρ〈τιχασ Λαβορατοριαισ 100 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ (Μδια αριτmτιχα δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ ε 
δα Προϖα Πρ〈τιχο−Προφισσιοναλ 

100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ: 
 
9.3.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, 

χοm 5 (χινχο) προποσι⌡εσ χαδα, αβρανγενδο ο χοντεδο προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ςΙ 
SWゲデWàESｷデ;ﾉがàゲWﾐSﾗàさ;ざがàさHざがàさIざがàさSざがàさWざがàヮ;ヴ;à;ゲàケ┌;ｷゲàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàSW┗Wヴ=à;ゲゲｷﾐ;ﾉ;ヴà;àケ┌Wゲデ?ﾗà
χορρετα ε τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α υτιλιζαο 
δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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9.3.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ σερ〈 δε 100 
(χεm) ποντοσ. 

 
Dα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ: 

 
9.3.4 Σοmεντε τερο α προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ χορριγιδα, οσ χανδιδατοσ θυε αλχαναρεm 60 

(σεσσεντα) ποντοσ ου mαισ να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ δε 
πριmειρα φασε, σενδο οσ δεmαισ ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

9.3.5 Α Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ τεm πορ φιναλιδαδε αϖαλιαρ ο χανδιδατο εm σιτυα⌡εσ σιmυλαδασ θυε 
ιρο ρεπροδυζιρ αλγυmασ πρ〈τιχασ χοτιδιανασ δασ ατριβυι⌡εσ δε σευ χαργο. 

9.3.6 Α προϖα χονσιστιρ〈 εm αϖαλιαο πρ〈τιχα δισχυρσιϖα, αβρανγενδο θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ α 
πρ〈τιχασ λαβορατοριαισ ε δασ πρ〈τιχασ χοmυνσ αο χαργο δε Αγεντε δε Λαβορατοριαλ δα ΦΙΜΕΣ, 
mανυσειο δε συβστνχιασ θυmιχασ, mατεριαισ, εθυιπαmεντοσ, προχεδιmεντοσ, τχνιχασ ε 
mτοδοσ εmπρεγαδοσ να ροτινα δο λαβορατ⌠ριο, χονφορmε δεσχριτιϖο δο χαργο. 

9.3.7 Χριτριοσ δε αϖαλιαο: Α προϖα σερ〈 χοmποστα δε 05 (χινχο) θυεστ⌡εσ δισχυρσιϖασ, ϖαλενδο 20 
ποντοσ χαδα υmα, τοταλιζανδο 100 ποντοσ, αβρανγενδο χονηεχιmεντοσ δε προβλεmασ 
ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ δε mανυσειο δε συβστνχιασ θυmιχασ, mατεριαισ, εθυιπαmεντοσ, 
προχεδιmεντοσ, τχνιχασ ε mτοδοσ εmπρεγαδοσ να ροτινα δο λαβορατ⌠ριο, χονφορmε δεσχριτιϖο 
δο χαργο. 

9.3.8 Α χριτριο δα εθυιπε δε απλιχαο δα προϖα, ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ ελιmιναδο σε προϖοχαρ 
περτυρβαο, α⌡εσ συσπειτασ, ου ατραπαληαρ ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ. Οσ χανδιδατοσ 
θυε νο χυmπριρεm ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ αχιmα εσταρο δεσχλασσιφιχαδοσ δο χονχυρσο 
πβλιχο. 

9.3.9 Α προϖα δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, α mο, εm λετρα λεγϖελ, νο σενδο 
περmιτιδα α ιντερφερνχια ε/ου παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο 
χοm δεφιχινχια, νοσ τερmοσ πρεϖιστοσ νο εδιταλ. 

9.3.10 Α ποντυαο φιναλ δο χανδιδατο σερ〈 α mδια αριτmτιχα δασ Προϖασ οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ 
γεραισ ε εσπεχφιχοσ ε δα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ. 

 
9.4. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΜΑΝΕϑΟ ΡΥΡΑΛ 
 
9.4.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 

 

Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 25 02 100 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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Ματεm〈τιχα  25 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ 100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ: 
 
9.4.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, χοm 5 (χινχο) 

προποσι⌡εσ χαδα, ゲWﾐSﾗà さ;ざがà さHざがà さIざがà さSざがà さWざがà αβρανγενδο ο χοντεδο προγραm〈τιχο 
χονσταντε νο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ, παρα ασ θυαισ ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α θυεστο 
χορρετα ε τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α 
υτιλιζαο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 

9.4.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ σερ〈 δε 100 (χεm) ποντοσ. 

 
9.5. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 
 
9.5.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 

 

Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 25 

02 100 

Ματεm〈τιχα  25 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ 100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ: 
 
9.5.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, χοm 5 (χινχο) 

προποσι⌡εσ χαδα, αβρανγενδο ο χοντεδο προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ, 
ゲWﾐSﾗàさ;ざがàさHざがàさIざがàさSざがàさWざがàヮ;ヴ;à;ゲàケ┌;ｷゲàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàSW┗Wヴ=à;ゲゲｷﾐ;ﾉ;ヴà;àケ┌Wゲデ?ﾗàIﾗヴヴWデ;àWà
τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α υτιλιζαο δε 
χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 

9.5.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ σερ〈 δε 100 (χεm) ποντοσ. 

 
9.6. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΒΙΒΛΙΟΤΕΧℑΡΙΟ 
 
9.6.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ 
Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ (1♠ φασε) 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 

02 100 Ματεm〈τιχα 15 

Χονηεχιmεντοσ 
εσπεχφιχοσ να 〈ρεα δε 

Βιβλιοτεχονοmια 
20 

Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ (2♠ φασε) Πρ〈τιχασ να 〈ρεα δε Βιβλιοτεχονοmια 100 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ (Μδια αριτmτιχα δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ ε 
δα Προϖα Πρ〈τιχο−Προφισσιοναλ 

100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ: 
 
9.6.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, 

χοm 5 (χινχο) προποσι⌡εσ χαδα, ゲWﾐSﾗà さ;ざがà さHざがà さIざがà さSざがà さWざ, αβρανγενδο ο χοντεδο 
προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ, παρα ασ θυαισ ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α 
θυεστο χορρετα ε τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α 
υτιλιζαο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 

9.6.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ σερ〈 δε 100 
(χεm) ποντοσ. 

 
− Dα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ: 

 
9.6.4 Σοmεντε τερο α προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ χορριγιδα, οσ χανδιδατοσ θυε αλχαναρεm 60 

(σεσσεντα) ποντοσ ου mαισ να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ δε 
πριmειρα φασε, σενδο οσ δεmαισ ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

9.6.5 Α Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ τεm πορ φιναλιδαδε αϖαλιαρ ο χανδιδατο εm σιτυα⌡εσ σιmυλαδασ θυε 
ιρο ρεπροδυζιρ αλγυmασ πρ〈τιχασ χοτιδιανασ δασ ατριβυι⌡εσ δε σευ χαργο. 

9.6.6 Α προϖα χονσιστιρ〈 εm αϖαλιαο πρ〈τιχα δισχυρσιϖα, αβρανγενδο θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ α 
προβλεmασ ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ δε υmα βιβλιοτεχα, θυε ασσεγυρε α οργανιζαο ε ο 
φυνχιοναmεντο δοσ τραβαληοσ ρεαλιζαδοσ ε δασ πρ〈τιχασ χοmυνσ αο χαργο δε Βιβλιοτεχ〈ριο δα 
ΦΙΜΕΣ. 

9.6.7 Χριτριοσ δε αϖαλιαο: Α προϖα σερ〈 χοmποστα δε 05 (χινχο) θυεστ⌡εσ δισχυρσιϖασ, ϖαλενδο 20 
ποντοσ χαδα υmα, τοταλιζανδο 100 ποντοσ, αβρανγενδο χονηεχιmεντοσ δε προβλεmασ 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ δε υmα βιβλιοτεχα, θυε ασσεγυρε α οργανιζαο ε ο φυνχιοναmεντο 
δοσ τραβαληοσ ρεαλιζαδοσ ε δασ πρ〈τιχασ χοmυνσ αο χαργο δε Βιβλιοτεχ〈ριο δα ΦΙΜΕΣ. 

9.6.8 Α χριτριο δα εθυιπε δε απλιχαο δα προϖα, ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ ελιmιναδο σε προϖοχαρ 
περτυρβαο, α⌡εσ συσπειτασ, ου ατραπαληαρ ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ. Οσ χανδιδατοσ 
θυε νο χυmπριρεm ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ αχιmα εσταρο δεσχλασσιφιχαδοσ δο χονχυρσο 
πβλιχο. 

9.6.9 Α προϖα δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, α mο, εm λετρα λεγϖελ, νο σενδο 
περmιτιδα α ιντερφερνχια ε/ου παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο 
χοm δεφιχινχια, νοσ τερmοσ πρεϖιστοσ νο εδιταλ. 

9.6.10 Α ποντυαο φιναλ δο χανδιδατο σερ〈 α mδια αριτmτιχα δασ Προϖασ οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ 
γεραισ ε εσπεχφιχοσ ε δα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ. 

 
9.7. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ 
 
9.7.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 

 

Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 
ε Εσπεχφιχοσ (1♠ φασε) 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 

02 100 Ματεm〈τιχα 15 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ να 
〈ρεα δε Ενφερmαγεm 

20 

Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ (2♠ 
φασε) 

Πρ〈τιχασ να 〈ρεα δε Ενφερmαγεm 100 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ (Μδια αριτmτιχα δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ ε 
δα Προϖα Πρ〈τιχο−Προφισσιοναλ 

100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ: 
 
9.7.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, 

χοm 5 (χινχο) προποσι⌡εσ χαδα, ゲWﾐSﾗà さ;ざがà さHざがà さIざがà さSざがà さWざが αβρανγενδο ο χοντεδο 
προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ, παρα ασ θυαισ ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α 
θυεστο χορρετα ε τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α 
υτιλιζαο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 

9.7.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ σερ〈 δε 100 
(χεm) ποντοσ. 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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− Dα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ: 

 
9.7.4 Σοmεντε τερο α προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ χορριγιδα, οσ χανδιδατοσ θυε αλχαναρεm 60 

(σεσσεντα) ποντοσ ου mαισ να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ δε 
πριmειρα φασε, σενδο οσ δεmαισ ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

9.7.5 Α Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ τεm πορ φιναλιδαδε αϖαλιαρ ο χανδιδατο εm σιτυα⌡εσ σιmυλαδασ θυε 
ιρο ρεπροδυζιρ αλγυmασ πρ〈τιχασ χοτιδιανασ δασ ατριβυι⌡εσ δε σευ χαργο. 

9.7.6 Α προϖα χονσιστιρ〈 εm αϖαλιαο πρ〈τιχα δισχυρσιϖα, αβρανγενδο θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ α χασοσ 
πρ〈τιχοσ δε πρεσταο δε ασσιστνχια αο παχιεντε ε/ου υσυ〈ριο εm χλνιχασ, ηοσπιταισ, 
αmβυλατ⌠ριοσ δε ενφερmαγεm, εm λαβορατ⌠ριο δε πρ〈τιχασ φυνχιοναισ, mορφοφυνχιοναλ ε χεντρο 
χιρργιχο ε δασ πρ〈τιχασ χοmυνσ αο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο − Ενφερmειρο δα 
ΦΙΜΕΣ. 

9.7.7 Χριτριοσ δε αϖαλιαο: Α προϖα σερ〈 χοmποστα δε 05 (χινχο) θυεστ⌡εσ δισχυρσιϖασ, ϖαλενδο 20 
ποντοσ χαδα υmα, τοταλιζανδο 100 ποντοσ, αβρανγενδο χονηεχιmεντοσ δε προβλεmασ 
ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ δε πρεσταο δε ασσιστνχια αο παχιεντε ε/ου υσυ〈ριο εm χλνιχασ, 
ηοσπιταισ, αmβυλατ⌠ριοσ δε ενφερmαγεm, εm λαβορατ⌠ριο δε πρ〈τιχασ φυνχιοναισ, 
mορφοφυνχιοναλ ε χεντρο χιρργιχο ε δασ πρ〈τιχασ χοmυνσ αο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο − Ενφερmειρο δα ΦΙΜΕΣ. 

9.7.8 Α χριτριο δα εθυιπε δε απλιχαο δα προϖα, ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ ελιmιναδο σε προϖοχαρ 
περτυρβαο, α⌡εσ συσπειτασ, ου ατραπαληαρ ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ. Οσ χανδιδατοσ 
θυε νο χυmπριρεm ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ αχιmα εσταρο δεσχλασσιφιχαδοσ δο χονχυρσο 
πβλιχο. 

9.7.9 Α προϖα δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, α mο, εm λετρα λεγϖελ, νο σενδο 
περmιτιδα α ιντερφερνχια ε/ου παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο 
χοm δεφιχινχια, νοσ τερmοσ πρεϖιστοσ νο εδιταλ. 

9.7.10 Α ποντυαο φιναλ δο χανδιδατο σερ〈 α mδια αριτmτιχα δασ Προϖασ οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ 
γεραισ ε εσπεχφιχοσ ε δα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ. 

 
9.8. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に Μ⊃DΙΧΟ 
ςΕΤΕΡΙΝℑΡΙΟ 
 
9.8.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 

 

Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 02 100 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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ε Εσπεχφιχοσ (1♠ φασε) 
Ματεm〈τιχα 15 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ να 
〈ρεα δε Μεδιχινα ςετεριν〈ρια 

20 

Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ (2♠ 
φασε) 

Πρ〈τιχασ να 〈ρεα δε Μεδιχινα ςετεριν〈ρια 100 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ(Μδια αριτmτιχα δα Προϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ ε 
δα Προϖα Πρ〈τιχο−Προφισσιοναλ 

100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ: 
 
9.8.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, 

χοm 5 (χινχο) προποσι⌡εσ χαδα, ゲWﾐSﾗà さ;ざがà さHざがà さIざがà さSざがà さWざが αβρανγενδο ο χοντεδο 
προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ, παρα ασ θυαισ ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α 
θυεστο χορρετα ε τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α 
υτιλιζαο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 

9.8.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ σερ〈 δε 100 
(χεm) ποντοσ. 

 
− Dα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ: 

 
9.8.4 Σοmεντε τερο α προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ χορριγιδα, οσ χανδιδατοσ θυε αλχαναρεm 60 

(σεσσεντα) ποντοσ ου mαισ να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ δε 
πριmειρα φασε, σενδο οσ δεmαισ ελιmιναδοσ δο χερταmε. 

9.8.5 Α Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ τεm πορ φιναλιδαδε αϖαλιαρ ο χανδιδατο εm σιτυα⌡εσ σιmυλαδασ θυε 
ιρο ρεπροδυζιρ αλγυmασ πρ〈τιχασ χοτιδιανασ δασ ατριβυι⌡εσ δε σευ χαργο. 

9.8.6 Α προϖα χονσιστιρ〈 εm αϖαλιαο πρ〈τιχα δισχυρσιϖα, αβρανγενδο θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ α χασοσ 
πρ〈τιχοσ ρελαχιοναδοσ α ανιmαισ δε πεθυενο, mδιο ου γρανδε πορτε, ονδε δεϖερο δισχορρερ 
σοβρε εξαmε φσιχο; συσπειτασ χλνιχασ; διαγν⌠στιχο διφερενχιαλ ε εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ ε δασ 
πρ〈τιχασ χοmυνσ αο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο ςετεριν〈ριο δα ΦΙΜΕΣ. 

9.8.7 Χριτριοσ δε αϖαλιαο: Α προϖα σερ〈 χοmποστα δε 05 (χινχο) θυεστ⌡εσ δισχυρσιϖασ, ϖαλενδο 20 
ποντοσ χαδα υmα, τοταλιζανδο 100 ποντοσ, αβρανγενδο χονηεχιmεντοσ δε προβλεmασ 
ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ ανιmαισ δε πεθυενο, mδιο ου γρανδε πορτε, ονδε δεϖερο 
δισχορρερ σοβρε εξαmε φσιχο; συσπειτασ χλνιχασ; διαγν⌠στιχο διφερενχιαλ ε εξαmεσ 
χοmπλεmενταρεσ ε δασ πρ〈τιχασ χοmυνσ αο χαργο δε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο 
ςετεριν〈ριο δα ΦΙΜΕΣ. 

9.8.8 Α χριτριο δα εθυιπε δε απλιχαο δα προϖα, ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ ελιmιναδο σε προϖοχαρ 
περτυρβαο, α⌡εσ συσπειτασ, ου ατραπαληαρ ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ. Οσ χανδιδατοσ 
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θυε νο χυmπριρεm ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ αχιmα εσταρο δεσχλασσιφιχαδοσ δο χονχυρσο 
πβλιχο. 

9.8.9 Α προϖα δεϖερ〈 σερ ρεαλιζαδα πελο πρ⌠πριο χανδιδατο, α mο, εm λετρα λεγϖελ, νο σενδο 
περmιτιδα α ιντερφερνχια ε/ου παρτιχιπαο δε ουτρασ πεσσοασ, σαλϖο εm χασο δε χανδιδατο 
χοm δεφιχινχια, νοσ τερmοσ πρεϖιστοσ νο εδιταλ. 

9.8.10 Α ποντυαο φιναλ δο χανδιδατο σερ〈 α mδια αριτmτιχα δασ Προϖασ οβϕετιϖα δε χονηεχιmεντοσ 
γεραισ ε εσπεχφιχοσ ε δα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ. 

 

9.9. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ 
 
9.9.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 

 

Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

ε Εσπεχφιχοσ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 

02 100 Ματεm〈τιχα  15 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ 
εm λεγισλαο δε τρνσιτο ε 

διρεο 
20 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ 100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ: 
 
9.9.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, 

χοm 5 (χινχο) προποσι⌡εσ χαδα, ゲWﾐSﾗà さ;ざがà さHざがà さIざがà さSざがà さWざが αβρανγενδο ο χοντεδο 
προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ, παρα ασ θυαισ ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α 
θυεστο χορρετα ε τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α 
υτιλιζαο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 

9.9.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ σερ〈 δε 100 
(χεm) ποντοσ. 

 
 

9.10. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ Ο ΧΑΡΓΟ DΕ ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο 
 
9.10.1 Dιστριβυδασ χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο: 
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Τιπο 
Χοντεδο Προγραm〈τιχο 

(Ανεξο ςΙ) 
Ν. δε 

θυεστ⌡εσ 
ςαλορ δε χαδα 

θυεστο 
ςαλορ δα 

Προϖα 

Οβϕετιϖα δε 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ 

ε Εσπεχφιχοσ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 

02 100 Ματεm〈τιχα  15 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ 
εm Μανυτενο Πρεδιαλ 

20 

ΤΟΤΑΛ ΓΕΡΑΛ 100 

 
− Dα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ: 
 
9.10.2 Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ χονσταρ〈 δε 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ, 

χοm 5 (χινχο) προποσι⌡εσ χαδα, ゲWﾐSﾗà さ;ざがà さHざがà さIざがà さSざがà さWざが αβρανγενδο ο χοντεδο 
προγραm〈τιχο χονσταντε νο Ανεξο ςΙ δεστε Εδιταλ, παρα ασ θυαισ ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ α 
θυεστο χορρετα ε τρανσπορταρ, δεποισ, ο ρεσυλταδο παρα ο χαρτο−ρεσποστα, σενδο οβριγατ⌠ρια α 
υτιλιζαο δε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ παρα ταντο. 

9.10.3 Α ποντυαο m〈ξιmα δα Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ σερ〈 δε 100 
(χεm) ποντοσ. 

 
10. ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ Α ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ 

 
− Dασ προϖασ παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο: 
 
10.1 Ασ προϖασ δε πριmειρα ε σεγυνδα φασε παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο σερο 

απλιχαδασ νο δια 08 δε δεζεmβρο δε 2019, χοm ινχιο πρεϖιστο παρα ασ 13η ε χοm δυραο m〈ξιmα 
δε 5 (χινχο) ηορασ. 

10.2 Ασ ινφορmα⌡εσ ινερεντεσ ◊ ρεαλιζαο δασ προϖασ, ταισ χοmο ασ λισταγενσ δε χανδιδατοσ πορ σαλασ 
ε χονχορρνχια, σερο διϖυλγαδασ νο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, ατ ο δια 14 δε νοϖεmβρο δε 2019. 

10.3 Οσ πορτ⌡εσ σερο αβερτοσ ◊σ 12 ηορασ ε φεχηαδοσ ◊σ 13 ηορασ, ηορ〈ριο δε Βρασλια, νο σενδο 
περmιτιδα, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α εντραδα δε χανδιδατοσ απ⌠σ εσσε ηορ〈ριο. 

10.4 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ νο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 
χινθυεντα mινυτοσ δο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο παρα ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ, πορτανδο ο 
δοχυmεντο οριγιναλ δε ιδεντιφιχαο θυε χοντενηα φοτο ε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου 
αζυλ, δε τυβο τρανσπαρεντε. 

http://www.unifimes.edu.br/
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10.5 Πορ οχασιο δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ ο οριγιναλ δο δοχυmεντο δε 
ｷSWﾐデｷaｷI;N?ﾗがàﾐ;àaﾗヴﾏ;àSWaｷﾐｷS;àﾐﾗàｷデWﾏàけヶげがàSWゲデWàESｷデ;ﾉがàﾐ?ﾗàデWヴ=à;IWゲゲﾗà<àゲ;ﾉ;àSWàヮヴﾗ┗;ゲàWàゲWヴ=à
ελιmιναδο δο χονχυρσο. 

10.6 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα ασ προϖασ. 

10.7 Νο ηαϖερ〈 απλιχαο δε προϖασ φορα δο εσπαο φσιχο, δατα ε ηορ〈ριοσ δετερmιναδοσ νο Εδιταλ ου 
Χοmυνιχαδοσ. 

10.8 ⊃ οβριγατ⌠ριο ο χοmπαρεχιmεντο δο χανδιδατο νοσ ηορ〈ριοσ ε λοχαισ εσταβελεχιδοσ, φιχανδο 
ελιmιναδο αθυελε θυε δεσχυmπριρ εστε ιτεm. 

10.9 Ασ ρεσποστασ δασ θυεστ⌡εσ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ δεϖερο σερ mαρχαδασ νο χαρτο−ρεσποστα, χοm 
χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ δε τυβο τρανσπαρεντε, πρεενχηενδο−σε χορρετα ε 
χοmπλεταmεντε οσ χαmποσ δε mαρχαο, χονφορmε ινστρυ⌡εσ δο ρεφεριδο χαρτο. 

10.10 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναλαρ συασ ρεσποστασ νο χαρτο−ρεσποστα, εξχλυσιϖαmεντε, χοm χανετα 
εσφερογρ〈φιχα τρανσπαρεντε δε τιντα πρετα ου αζυλ, πρεενχηενδο χοmπλεταmεντε ο αλϖολο δο 
χαρτο, χονφορmε ινστρυο αβαιξο: 

 

 
 
10.11 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ασσιναρ ο χαρτο−ρεσποστα νο λοχαλ ινδιχαδο, δα mεσmα φορmα θυε ο 

δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο απρεσενταδο νο δια δα προϖα. 

10.12 Νο ηαϖερ〈 συβστιτυιο δο χαρτο−ρεσποστα εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα. 

10.13 Νο σερο χονσιδεραδοσ χαρτ⌡εσ−ρεσποστα ρασυραδοσ, αmασσαδοσ ου δανιφιχαδοσ. 

10.14 Ο χαρτο−ρεσποστα σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ. 

10.15 Σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δε mαρχα⌡εσ φειτασ 
ινχορρεταmεντε νο χαρτο−ρεσποστα. Σο εξεmπλοσ δε mαρχα⌡εσ ινχορρετασ ασ θυε εστιϖερεm εm 
δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ, εσπεχιαλmεντε: δυπλα mαρχαο, mαρχαο ρασυραδα ου εmενδαδα ε 
χαmπο δε mαρχαο νο πρεενχηιδο ιντεγραλmεντε. 

10.16 Dυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ νο σερ〈 περmιτιδα χονσυλτα α θυαλθυερ mατεριαλ ου 
χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ. 

10.17 Ενθυαντο εστιϖερ νο λοχαλ δασ προϖασ, φιχα τερmιναντεmεντε προιβιδο, αο χανδιδατο, mαντερ 
εm σευ ποδερ θυαλθυερ τιπο δε εθυιπαmεντο δε τελεχοmυνιχαο ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ θυε 
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α ΦΙΜΕΣ, ατραϖσ δα Χοmισσο Οργανιζαδορα, ϕυλγαρ ινχονϖενιεντε παρα ο βοm ανδαmεντο δο 
χερταmε. 

10.18 Α ΦΙΜΕΣ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ περδασ ου εξτραϖιοσ δε οβϕετοσ ου δε εθυιπαmεντοσ 
ελετρνιχοσ οχορριδοσ δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, νεm πορ δανοσ νελεσ χαυσαδοσ. 

10.19 Dυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ νο σερ〈 περmιτιδα α ιντερφερνχια ου παρτιχιπαο δε ουτρασ 
πεσσοασ, σαλϖο ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε Χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαρ ασ προϖασ, 
ﾗHゲWヴ┗;SﾗàﾗàSｷゲヮﾗゲデﾗàﾐﾗàｷデWﾏàけ11げがàSWゲデWàESｷデ;ﾉく 

10.20 ⊃ δα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, αο φιναλ δα προϖα, εντρεγαρ αο φισχαλ δε σαλα ο σευ χαρτο−
ρεσποστα, δεϖιδαmεντε ασσιναδο. 

10.21 Τερ〈 συα προϖα ανυλαδα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δεστε χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο 
θυε, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ: 

α)  Φορ συρπρεενδιδο φορνεχενδο ου ρεχεβενδο αυξλιο παρα εξεχυο δασ προϖασ; 

β)  Υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια ου δε 
τερχειροσ; 

χ)  Σερ δεσχορτσ χοm φισχαισ, αυξιλιαρεσ, αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ου ουτροσ χανδιδατοσ; 

δ)  Φορ φλαγραδο πορτανδο ου υτιλιζανδο απαρεληο χελυλαρ, βιπ, γραϖαδορ, ρεχεπτορ, παγερσ, 
παλmτοπ, αγενδα ελετρνιχα, νοτεβοοκ ου εθυιπαmεντο σιmιλαρ ε ρελ⌠γιο, ου θυαισθυερ τιποσ 
δε mατεριαλ ελετρνιχο νο αυτοριζαδο; 

ε)  Υτιλιζαρ−σε δε mατεριαλ δε χονσυλτα, ταισ χοmο λιϖροσ, διχιον〈ριοσ, ανοτα⌡εσ, ιmπρεσσοσ, 
m〈θυινασ δε χαλχυλαρ ε/ου εθυιπαmεντο σιmιλαρ; 

φ)  Χοmυνιχαρ−σε χοm ουτρο χανδιδατο; 

γ)  Ρεχυσαρ−σε α εντρεγαρ ο mατεριαλ δασ προϖασ αο τρmινο δο τεmπο δεστιναδο παρα συα 
ρεαλιζαο; 

η)  Αφασταρ−σε δα σαλα, α θυαλθυερ τεmπο, σεm ο αχοmπανηαmεντο δε φισχαλ; 

ι)  Αυσενταρ−σε δα σαλα φορα δο ηορ〈ριο πρ−εσταβελεχιδο; 

ϕ)  Αυσενταρ−σε δα σαλα πορτανδο ο χαρτο−ρεσποστα δεφινιτιϖο; 

κ)  Περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο 
ινδεϖιδο ου υτιλιζαρ λινγυαγεm ιmπρ⌠πρια, οφενσιϖα ου οβσχενα, θυε χαραχτεριζε ατιτυδεσ 
εϖιδεντεσ δε δεσρεσπειτο ου γροσσερια; 

λ) Νο σερ〈 περmιτιδο ο ινγρεσσο δε χανδιδατοσ νοσ λοχαισ δασ προϖασ, πορτανδο θυαλθυερ τιπο δε 
αρmα, σαλϖο οσ χασοσ πρεϖιστοσ εm λει. 

10.22 Να ηιπ⌠τεσε δε ο χανδιδατο νεχεσσιταρ αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖα, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, σ⌠ 
ποδερ〈 φαζ−λο αχοmπανηαδο δε υm φισχαλ. 

10.23 Ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 σε ρετιραρ δο λοχαλ δε προϖα εm δεφινιτιϖο α παρτιρ δασ 16 ηορασ. 
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10.24 Α παρτιρ δεστε ηορ〈ριο, σερ〈 περmιτιδο λεϖαρ σοmεντε οσ ασσιναλαmεντοσ φειτοσ να φοληα δε 
ρασχυνηο δο χαδερνο δε προϖασ. 

10.25 Νο σερ〈 περmιτιδο ο ινγρεσσο ου α περmαννχια δε πεσσοασ εστρανηασ αο χονχυρσο νο ρεχιντο 
δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα. 

10.26 Ο γαβαριτο οφιχιαλ δασ Προϖασ Οβϕετιϖασ σερ〈 διϖυλγαδο να ιντερνετ, νο σιτε 
ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, νο δια 08 δε δεζεmβρο δε 2019, απ⌠σ ο ενχερραmεντο δασ προϖασ. 

 
− Dασ Προϖασ παρα ο χαργο δε Dοχεντε: 
 
10.27 Ασ Προϖασ δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο παρα ο χαργο δε Dοχεντε σερο απλιχαδασ νοσ διασ 

07 ε 08 δε δεζεmβρο δε 2019, α παρτιρ δασ 07η. 

10.28 Ασ ινφορmα⌡εσ ινερεντεσ ◊ ρεαλιζαο δασ προϖασ, ταισ χοmο ασ λισταγενσ δε χανδιδατοσ πορ 
σαλασ ε Βανχασ Αϖαλιαδορασ, σερο διϖυλγαδασ νο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, ατ ο δια 26 δε 
νοϖεmβρο δε 2019. 

10.29 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ αο λοχαλ δεσιγναδο παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ χοm 
αντεχεδνχια mνιmα δε 30 (τριντα) mινυτοσ δο ηορ〈ριο φιξαδο παρα ο σευ ινχιο, mυνιδο δο 
χαρτο δε ιδεντιφιχαο ε δο δοχυmεντο οφιχιαλ δε ιδεντιδαδε χοm φοτο, βεm χοmο δο mατεριαλ 
νεχεσσ〈ριο παρα ρεαλιζαο δα προϖα δε απτιδο διδ〈τιχα. 

10.29.1 Ο χανδιδατο ποδερ〈 υτιλιζαρ−σε δε ρεχυρσοσ διδ〈τιχοσ πρ⌠πριοσ παρα α προϖα δε απτιδο 
διδ〈τιχα. 

10.29.2 Α ΦΙΜΕΣ νο φορνεχερ〈 νενηυm τιπο δε mατεριαλ δε αποιο, χοmο χοmπυταδορ ου 
προϕετορ, παρα ασ προϖασ. 

10.30 Ο ηορ〈ριο δε ινχιο δασ προϖασ σερ〈 δεφινιδο δεντρο δε χαδα σαλα δε απλιχαο, οβσερϖαδο ο 
τεmπο δε δυραο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 

10.31 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. Ο νο χοmπαρεχιmεντο παρα α 
ρεαλιζαο δασ προϖασ ιmπλιχαρ〈 α ελιmιναο αυτοm〈τιχα δο χανδιδατο. 

10.32 Νο σερο απλιχαδασ προϖασ φορα δα δατα, δο λοχαλ ε δο εσπαο φσιχο πρεδετερmιναδοσ νεστε 
εδιταλ ε/ου εm χοmυνιχαδο. 

10.33 Τερ〈 συα προϖα ανυλαδα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο ο χανδιδατο 
θυε, δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα: 

α) Υσαρ ου τενταρ υσαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ε/ου ιλεγαισ παρα α συα ρεαλιζαο; 

β) Φορ συρπρεενδιδο δανδο ε/ου ρεχεβενδο αυξλιο παρα α εξεχυο δασ προϖασ; 

χ) Φαλταρ χοm ο δεϖιδο ρεσπειτο παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ προϖασ, 
ασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ ου χοm ουτροσ χανδιδατοσ; 

δ) Υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια ου δε τερχειροσ, εm 
θυαλθυερ εταπα δο χονχυρσο πβλιχο. 

http://www.unifimes.edu.br/
http://www.unifimes.edu.br/
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ε) Περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm δοσ τραβαληοσ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο 
ινδεϖιδο. 

10.34 Σε, α θυαλθυερ τεmπο, φορ χονσταταδο, πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ ου γραφολ⌠γιχο, 
τερ ο χανδιδατο υτιλιζαδο προχεσσοσ ιλχιτοσ, συα προϖα σερ〈 ανυλαδα ε ελε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε 
ελιmιναδο δο χονχυρσο πβλιχο. 

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

10.36 Νο δια δε ρεαλιζαο δα προϖα, νο σερο φορνεχιδασ, πορ θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε 
απλιχαο δασ προϖασ ου αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χοντεδο δασ προϖασ, 
αοσ χριτριοσ δε αϖαλιαο ε δε χλασσιφιχαο. 

10.37 Α Προϖα δε Ττυλοσ δοσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ να Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο σερ〈 
ρεαλιζαδα νοσ διασ 18 α 21 δε δεζεmβρο δε 2019, νο Πρδιο Αδmινιστρατιϖο δα Υνιδαδε Ι δο Χεντρο 
Υνιϖερσιτ〈ριο δε Μινειροσ (λοχαλιζαδο να Ρυα 22, σ/ν, Σετορ Αεροπορτο, Μινειροσ, Εσταδο δε Γοι〈σ, 
ΧΕΠ: 75830−000), εm σεσσο αβερτα αο πβλιχο. 

 
11. ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ ΠΑΡΑ Α ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑΣ ΠΡΟςΑΣ 

11.1 Ο Ρεθυεριmεντο δε Χονδι⌡εσ Εσπεχιαισ παρα α Ρεαλιζαο δασ Προϖασ (Ανεξο ΙΙ) δεϖερ〈 σερ 
ενδερεαδο ◊ Χοmισσο Οργανιζαδορα, ϖια Σεδεξ ου Χαρτα Ρεγιστραδα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο 
(ΑΡ), νο σεγυιντε ενδερεο: Βλοχο Αδmινιστρατιϖο δα ΦΙΜΕΣ, σιτυαδο να Ρυα 22, σ/ν, Σετορ 
Αεροπορτο, Μινειροσ, Εσταδο δε Γοι〈σ, ΧΕΠ: 75833−130; ου προτοχολαρ διρεταmεντε να Ρεχεπο 
δα ΦΙΜΕΣ, νο περοδο δε 05 α 16 δε ουτυβρο δε 2019. 

11.1.1 Ασ σολιχιτα⌡εσ θυε φορεm ενϖιαδασ πορ χορρειοσ ε νο χηεγαρεm ατ α δατα λιmιτε δε 
16 δε ουτυβρο νο σερο ατενδιδασ. 

11.2 Α πεσσοα πορταδορα δε νεχεσσιδαδε εσπεχιαλ − φσιχα, ϖισυαλ (περδα δα ϖισο), αυδιτιϖα (περδα δε 
αυδιο) ου λαχταντε −  ασσεγυραδο ο διρειτο δε ρεθυερερ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα φαζερ ασ προϖασ. 
Παρα ταντο, δεϖερ〈 ινφορmαρ α δεφιχινχια ε ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ νεχεσσ〈ριασ παρα α ρεαλιζαο 
δασ προϖασ ε εντρεγαρ δεχλαραο ου ατεσταδο mδιχο οριγιναλ θυε εσπεχιφιθυε ο γραυ ε/ου τιπο 
δε δεφιχινχια, εξπεδιδο χοm νο m〈ξιmο 60 διασ δα δατα δο ρεθυεριmεντο, ϕυνταmεντε χοm ο 
ρεθυεριmεντο (Ανεξο ΙΙ) δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο. 

11.3 Ο χανδιδατο θυε σολιχιταρ α χονδιο εσπεχιαλ, mασ νο εντρεγαρ δεχλαραο ου ατεσταδο mδιχο 
οριγιναλ εξπεδιδο χοm νο m〈ξιmο 60 διασ δα δατα δο ρεθυεριmεντο ε ο Ανεξο ΙΙ δεϖιδαmεντε 
πρεενχηιδο, νο ποδερ〈 ρεαλιζαρ ασ προϖασ εm χαρ〈τερ εσπεχιαλ. 

11.4 Οσ χασοσ δε αλτερα⌡εσ πσιχολ⌠γιχασ ε/ου φισιολ⌠γιχασ περmανεντεσ ου τεmπορ〈ριασ (γραϖιδεζ, 
εσταδοσ mενστρυαισ, ινδισποσι⌡εσ, χιβρασ, χοντυσ⌡εσ, χρισεσ ρευm〈τιχασ, λυξα⌡εσ, φρατυρασ, χρισεσ 
δε λαβιριντιτε, εντρε ουτροσ) ε οσ χασοσ δε αλτερα⌡εσ χλιm〈τιχασ (σολ, χηυϖα ε ουτροσ), θυε 
ιmποσσιβιλιτεm α ρεαλιζαο δασ προϖασ, διmινυαm ου λιmιτεm α χαπαχιδαδε φσιχα δοσ χανδιδατοσ, 
νο σερο λεϖαδοσ εm χονσιδεραο, νο σενδο χονχεδιδο θυαλθυερ τραταmεντο πριϖιλεγιαδο. 
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11.5 Α χανδιδατα θυε τιϖερ νεχεσσιδαδε δε αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, αλm δε 
σολιχιταρ α χονδιο εσπεχιαλ, δεϖερ〈 λεϖαρ υm αχοmπανηαντε, θυε φιχαρ〈 εm σαλα ρεσερϖαδα παρα 
εσσα φιναλιδαδε ε θυε σερ〈 ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα. Α χανδιδατα θυε νο λεϖαρ 
αχοmπανηαντε νο τερ〈 διρειτο ◊σ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ, ποδενδο σερ ιmπεδιδα δε ρεαλιζαρ ασ 
προϖασ. 

11.6 Α σολιχιταο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερ〈 ατενδιδα οβεδεχενδο α χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε 
ραζοαβιλιδαδε. Εm χασο δε ινδεφεριmεντο δο πεδιδο, ο χανδιδατο σερ〈 ινφορmαδο πελα Χοmισσο 
Οργανιζαδορα δο χερταmε, πορ mειο δο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ. 

11.7 Θυανδο νεχεσσ〈ριο, παρα ο ατενδιmεντο δε Χονδι⌡εσ Εσπεχιαισ παρα α Ρεαλιζαο δασ Προϖασ, ο 
χανδιδατο σερ〈 αχοmπανηαδο πορ φισχαλ δεϖιδαmεντε τρειναδο. 

11.8 Ασ ρεσποστασ ◊σ σολιχιτα⌡εσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ εσταρο δισπονϖεισ νο σιτε 
ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, α παρτιρ δο δια 21 δε ουτυβρο δε 2019. 

 

12. ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ, ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο Ε ΑΠΡΟςΑ∩℘Ο 
 
12.1 Νο δια 10 δε δεζεmβρο δε 2019, σερ〈 διϖυλγαδο πορ mειο δο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ ο 

Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δασ Προϖασ δε Πριmειρα Φασε (Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε 
Εσπεχφιχοσ δοσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο, ε δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο, 
παρα ο χαργο δε Dοχεντε), χονστανδο α ρεσπεχτιϖα ποντυαο τοταλ δοσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ. 

12.2 Νο δια 03 δε ϕανειρο δε 2020 σερ〈 διϖυλγαδο πορ mειο δο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, ο Ρεσυλταδο 
Πρελιmιναρ δασ Προϖασ δε Σεγυνδα Φασε (Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο ε δε Ττυλοσ παρα ο χαργο δε Dοχεντε), χονστανδο α ρεσπεχτιϖα ποντυαο τοταλ 
δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ. 

12.3 Νο δια 14 δε ϕανειρο δε 2020 σερ〈 διϖυλγαδο πορ mειο δο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, ε νοσ Πλαχαρεσ 
δα ΦΙΜΕΣ, Πρεφειτυρα ε Φ⌠ρυm, ο Ρεσυλταδο Φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο, χονστανδο α ρεσπεχτιϖα 
ποντυαο τοταλ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ δεντρο δο λιmιτε δε ϖαγασ πρεϖιστασ 
νεστε Εδιταλ. 

12.4 Οσ χανδιδατοσ σερο χλασσιφιχαδοσ πορ ορδεm δεχρεσχεντε δα νοτα φιναλ οβτιδα, ατ ο νmερο δε 
ϖαγασ εσταβελεχιδασ. 

12.4.1 Παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ ε Αγεντε 
δε Σερϖιοσ Γεραισ, α νοτα φιναλ χορρεσπονδερ〈 ◊ νοτα οβτιδα να Προϖα Οβϕετιϖα δε 
Χονηεχιmεντοσ Γεραισ. 

12.4.2 Παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Μοτοριστα ε Οφιχιαλ δε Μανυτενο 
α νοτα φιναλ χορρεσπονδερ〈 ◊ νοτα οβτιδα να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε 
Εσπεχφιχοσ. 

12.4.3 Παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο, 
Αγεντε Λαβορατοριαλ, Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Βιβλιοτεχ〈ριο, Αγεντε Τχνιχο 
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Αδmινιστρατιϖο に Ενφερmειρο ε Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο−ςετεριν〈ριο, α νοτα φιναλ 
χορρεσπονδερ〈 ◊ mδια αριτmτιχα δα νοτα οβτιδα να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε 
Εσπεχφιχοσ ε δα Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ. 

12.4.4 Παρα ο χαργο δε Dοχεντε, α νοτα φιναλ χορρεσπονδερ〈 ◊ σοmατ⌠ρια δα νοτα οβτιδα να 
Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο χοm α νοτα οβτιδα να Προϖα δε Ττυλοσ. 

12.5 Ο χηαmαmεντο παρα ινϖεστιδυρα νο χαργο οβεδεχερ〈 ριγοροσαmεντε α ορδεm δε χλασσιφιχαο, σοβ 
πενα δε νυλιδαδε, σε ασσιm νο ο φορ. 

12.6 Να χλασσιφιχαο φιναλ, σε ηουϖερ εmπατε εντρε χανδιδατοσ, λεϖαρ−σε−〈 εm χοντα, σεθυενχιαλmεντε, 
οσ σεγυιντεσ χριτριοσ: 

Ι. Παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο: 

α) Ο mαισ ιδοσο, δε αχορδο χοm ο Εστατυτο δο Ιδοσο; 

β) Μαιορ ποντυαο να Προϖα Πρ〈τιχο Προφισσιοναλ; 

χ) Μαιορ ποντυαο να Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ; 

δ) Ο δε mαιορ Ιδαδε. 

ΙΙ. Παρα ο χαργο δε Dοχεντε: 

α) Ο mαισ ιδοσο, δε αχορδο χοm ο Εστατυτο δο Ιδοσο; 

β) Μαιορ ποντυαο να Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο; 

χ) Μαιορ ποντυαο να Προϖα δε Ττυλοσ; 

δ) Ο δε mαιορ Ιδαδε. 

 
13. ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

13.1 Ο ρεχυρσο δεϖερ〈 σερ ιντερποστο πελο πρ⌠πριο χανδιδατο ου πορ προχυραδορ χοm ποδερεσ 
εσπεχφιχοσ παρα ταντο. 

13.1.1 Σερο αχειτοσ οσ ρεχυρσοσ εντρεγυεσ πορ προχυραδορ, mεδιαντε απρεσενταο δο 
οριγιναλ δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δο προχυραδορ ε δε προχυραο πβλιχα ου παρτιχυλαρ 
χοm ποδερεσ εσπεχφιχοσ, αχοmπανηαδα δε χ⌠πια λεγϖελ δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δο 
χανδιδατο, ου πορ mειο ελετρνιχο ατραϖσ δο ε−mαιλ: ρεχυρσοχονχυρσο≅υνιφιmεσ.εδυ.βρ, 
δεσδε θυε ο ε−mαιλ δε οριγεm σεϕα ο ε−mαιλ πεσσοαλ δο χανδιδατο ε νο δε ε−mαιλ δε τερχειροσ. 

13.1.2 Νο σερ〈 αχειτο ρεχυρσο ενχαmινηαδο ϖια φαξ, νεm φορα δοσ παδρ⌡εσ ε πραζοσ 
εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ. 

13.2 Σοβ πενα δε νο σερ χονηεχιδο, ο ρεχυρσο δεϖερ〈 σερ απρεσενταδο: 

α) Dιγιταδο, υτιλιζανδο−σε ο mοδελο δο Ανεξο ςΙΙ δεσσε Εδιταλ; 

β) Dεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο; 
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χ) Dεντρο δο πραζο εσταβελεχιδο παρα ρεχυρσο; 

δ) Σεm φορmαλιζαο δε προχεσσο. 

13.3 Ο ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ Προϖασ δε Πριmειρα Φασε δεϖερ〈 σερ 
εντρεγυε/προτοχολαδο να Ρεχεπο δα Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ, 
σιτυαδα να Ρυα 22, σ/ν, Σετορ Αεροπορτο, Μινειροσ/ΓΟ, ΧΕΠ: 75833−130, δυραντε ο περοδο δε 
11 α 14 δε δεζεmβρο δε 2019, δασ 8η ◊σ 20η, ου αινδα ατραϖσ δο ε−mαιλ 
ρεχυρσοχονχυρσο≅υνιφιmεσ.εδυ.βρ, δεσδε θυε ο ε−mαιλ δε οριγεm σεϕα ο ε−mαιλ πεσσοαλ δο 
χανδιδατο ε νο δε ε−mαιλ δε τερχειροσ, νο περοδο δισποστο νεστε ιτεm. 

13.3.1 Α ΦΙΜΕΣ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πελο νο ρεχεβιmεντο δε ρεχυρσοσ θυε σεϕαm ενϖιαδοσ 
πορ ε−mαιλ πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα νοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, 
χονγεστιοναmεντο δε λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε 
ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ ου ενϖιο δο ε−mαιλ παρα α χαιξα δε σπαm ου λιξο 
ελετρνιχο.  

13.4 Α Χοmισσο Οργανιζαδορα διϖυλγαρ〈 ο ρεσυλταδο δοσ ρεχυρσοσ νο δια 17 δε δεζεmβρο δε 2019. 

13.5 Ο ρεχυρσο χοντρα ο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δασ Προϖασ δε Σεγυνδα Φασε δεϖερ〈 σερ 
εντρεγυε/προτοχολαδο να Ρεχεπο δα Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ, σιτυαδα 
να Ρυα 22, σ/ν, Σετορ Αεροπορτο, Μινειροσ/ΓΟ, ΧΕΠ: 75833−130, νο λοχαλ δε ινσχριο, δυραντε ο 
περοδο δε 06 α 10 δε ϕανειρο δε 2020, δασ 8η ◊σ 19η, ου αινδα ατραϖσ δο ε−mαιλ 
ρεχυρσοχονχυρσο≅υνιφιmεσ.εδυ.βρ, δεσδε θυε ο ε−mαιλ δε οριγεm σεϕα ο ε−mαιλ πεσσοαλ δο 
χανδιδατο ε νο δε ε−mαιλ δε τερχειροσ. 

13.5.1 Α ΦΙΜΕΣ νο σε ρεσπονσαβιλιζα πελο νο ρεχεβιmεντο δε ρεχυρσοσ θυε σεϕαm ενϖιαδοσ 
πορ ε−mαιλ πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα νοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, 
χονγεστιοναmεντο δε λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα 
θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ ου ενϖιο δο ε−mαιλ παρα α χαιξα δε σπαm ου λιξο 
ελετρνιχο.  

13.6 Α Χοmισσο Οργανιζαδορα διϖυλγαρ〈 ο ρεσυλταδο δοσ ρεχυρσοσ νο δια 14 δε ϕανειρο δε 2020. 

13.7 Σερ〈 πρελιmιναρmεντε ινδεφεριδο ο ρεχυρσο απρεσενταδο δε φορmα ινχονσιστεντε, θυε νο ατενδα 
ασ εξιγνχιασ ε εσπεχιφιχα⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ. 

13.8 Αδmιτιρ−σε−〈 υm νιχο ρεχυρσο, πορ θυεστο, παρα χαδα χανδιδατο. 

13.9 Σε, δο εξαmε δοσ ρεχυρσοσ, ρεσυλταρ ανυλαο δε θυεστο, οσ ποντοσ χορρεσπονδεντεσ α εσσασ 
θυεστ⌡εσ σερο ατριβυδοσ α τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινδεπενδεντεmεντε δε τερεm ρεχορριδο. 

13.10 Σε, δο εξαmε δοσ ρεχυρσοσ, ηουϖερ αλτεραο δο γαβαριτο διϖυλγαδο, ασ προϖασ σερο χορριγιδασ 
δε αχορδο χοm ο γαβαριτο δεφινιτιϖο. 

13.11 Σερο αινδα αδmιτιδοσ ρεχυρσοσ χοντρα δεχισ⌡εσ δα Χοmισσο Οργανιζαδορα θυε δεφεριρεm ου 
ινδεφεριρεm ινσχρι⌡εσ, βεm χοmο ιmπυγνα⌡εσ αο Εδιταλ, νοσ mεσmοσ τερmοσ αχιmα τρανσχριτοσ, 
ε νοσ πραζοσ εσταβελεχιδοσ νο Χρονογραmα Οφιχιαλ, δισπονϖελ νο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ.  

13.12 Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε σερ〈 αχειτο πεδιδο δε ρεϖισο δε ρεχυρσο ου ρεχυρσο δε ρεχυρσο. 
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14. ΗΟΜΟΛΟΓΑ∩℘Ο DΟ ΡΕΣΥΛΤΑDΟ 
 
14.1 Ενχερραδασ τοδασ ασ εταπασ δο χονχυρσο, ε ϖεριφιχαδα α ρεγυλαριδαδε ε ιmπαρχιαλιδαδε δασ 

ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ, ο Πρεσιδεντε δα Χοmισσο δε Χονχυρσο χοmυνιχαρ〈 πορ εσχριτο ο 
ρεσυλταδο ◊ Dιρετορα Γεραλ δα ΦΙΜΕΣ/Ρειτορα δα ΥΝΙΦΙΜΕΣ, θυε ιρ〈 ηοmολογαρ ο ρεσυλταδο φιναλ ε 
τορν〈−λο πβλιχο mεδιαντε πυβλιχαο νο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, νο πλαχαρ δα Φυνδαο 
Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ, νο πλαχαρ δα Πρεφειτυρα δε Μινειροσ, νο πλαχαρ δο Φ⌠ρυm 
δα Χοmαρχα δε Μινειροσ, νο Dι〈ριο Οφιχιαλ δοσ Μυνιχπιοσ ε εm ϑορναλ δε γρανδε χιρχυλαο. 

14.2 Χασο σεϕαm χονσταταδασ ιρρεγυλαριδαδεσ θυε χοmπροmεταm α ιmπαρχιαλιδαδε ε α εφιχινχια δοσ 
ρεσυλταδοσ δο χονχυρσο, α Dιρετορα Γεραλ δα ΦΙΜΕΣ/Ρειτορα δα ΥΝΙΦΙΜΕΣ νο ηοmολογαρ〈 οσ 
ρεσυλταδοσ ε τοmαρ〈 ασ mεδιδασ αδmινιστρατιϖασ χαβϖεισ παρα α απυραο δε φατοσ ε 
ρεσπονσαβιλιδαδεσ. 

 
15. DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

 
15.1 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχα να αχειταο δασ νορmασ δο χονχυρσο, χοντιδασ νοσ χοmυνιχαδοσ, 

νασ ινστρυ⌡εσ αο χανδιδατο, νεστε Εδιταλ ε εm ουτροσ θυε ϖιερεm α σερ πυβλιχαδοσ. 

15.2 Α ινσχριο δο χανδιδατο νο χονχυρσο ιmπλιχα ο χονηεχιmεντο ε α αχειταο ιρρεστριτα δε συασ 
νορmασ ε εξιγνχιασ, σεm διρειτο αλγυm α χοmπενσαο δεχορρεντε δα ανυλαο ου δο 
χανχελαmεντο δε συα ινσχριο, δα ελιmιναο δο χονχυρσο ου, αινδα, δο σευ νο απροϖειταmεντο 
πορ φαλτα δε ϖαγασ ου πορ ινοβσερϖνχια δοσ διταmεσ ε δοσ πραζοσ φιξαδοσ. 

15.3 Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα δασ προϖασ ου δε θυαισθυερ εξαmεσ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο 
πελο χανδιδατο. Οσ ρεχυρσοσ ε ρεϖισ⌡εσ δεϖερο σεγυιρ ο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ, δεντρο δοσ 
πραζοσ εσταβελεχιδοσ. 

15.4 Να δατα δα ρεαλιζαο δασ προϖασ, χοm ο οβϕετιϖο δε γαραντιρ α λισυρα δο χονχυρσο πβλιχο, α 
Χοmισσο Οργανιζαδορα ποδερ〈, α θυαλθυερ mοmεντο, σολιχιταρ ◊ αυτοριδαδε χοmπετεντε α 
ιδεντιφιχαο δαχτιλοσχ⌠πιχα δοσ χανδιδατοσ. 

15.5 Νασ προϖασ παρα οσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο, πορ ραζ⌡εσ δε ορδεm τχνιχα ε δε 
σεγυρανα, οσ χανδιδατοσ σοmεντε ποδερο σαιρ 3 (τρσ) ηορασ απ⌠σ ο ινχιο δασ προϖασ. Dεϖερ〈 
αινδα σερ αϖισαδο πελο φισχαλ, νο ινχιο δα προϖα, θυε οσ 03 (τρσ) λτιmοσ χανδιδατοσ δεϖερο σαιρ 
δα σαλα ϕυντοσ ε ασσιναρο α ατα/ρελατ⌠ριο χονϕυνταmεντε χοm οσ φισχαισ. 

15.5.1 Χασο αλγυm δοσ 03 (τρσ) λτιmοσ χανδιδατοσ σε ρεχυσεm α περmανεχερ νο λοχαλ ατ ο 
φιναλ δασ προϖασ, σερ〈 ελιmιναδο δο χερταmε, χονστανδο ταλ φατο δα ατα/ρελατ⌠ριο φιναλ. 

15.6 Ασ Βανχασ Εξαmιναδορασ ε δεmαισ εθυιπεσ δε αποιο θυε ιρο ατυαρ νεστε χονχυρσο σερο 
δεσιγναδασ πελα Χοmισσο δε Χονχυρσο, ε τερο συασ ατριβυι⌡εσ δεφινιδασ νο ατο θυε ασ δεσιγναρ. 

15.7 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ τοδοσ οσ ατοσ, εδιταισ ε χοmυνιχαδοσ 
ρεφερεντεσ αο Χονχυρσο Πβλιχο, διϖυλγαδοσ να ιντερνετ, νο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ ε πυβλιχαδοσ 
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νοσ πλαχαρεσ δα Φυνδαο ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ, δα Πρεφειτυρα ε δο Φ⌠ρυm δα 
Χοmαρχα δε Μινειροσ. 

15.8 Α Αδmινιστραο ρεσερϖα−σε ο διρειτο δε προχεδερ ◊σ νοmεα⌡εσ, οβεδεχενδο−σε ριγοροσαmεντε 
α ορδεm δε χλασσιφιχαο ε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο, εm νmερο θυε ατενδα ◊σ 
νεχεσσιδαδεσ δο σερϖιο, δε αχορδο χοm α δισπονιβιλιδαδε οραmεντ〈ρια ε ατ ο λιmιτε δε ϖαγασ 
πρεϖιστο νεστε Εδιταλ. 

15.9 Νο σερο φορνεχιδοσ ατεσταδοσ, χ⌠πιασ δε δοχυmεντοσ, χερτιδ⌡εσ ου χερτιφιχαδοσ ρελατιϖοσ ◊ 
χλασσιφιχαο ου νοτασ δε χανδιδατοσ απροϖαδοσ ου ελιmιναδοσ, βεm χοmο χ⌠πια δε χαρτο−
ρεσποστα ου ϖιστα δο mεσmο. Παρα τοδοσ οσ φινσ, ϖαλερο οσ ρεσυλταδοσ πυβλιχαδοσ νο σιτε 
ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ.  

15.10 Ο χονχυρσο τερ〈 ϖαλιδαδε δε 2 (δοισ) ανοσ, α χονταρ δα δατα δε πυβλιχαο δα Ηοmολογαο δο 
Ρεσυλταδο Φιναλ, ποδενδο σερ προρρογαδο υmα νιχα ϖεζ ε πορ ιγυαλ περοδο, mεδιαντε πυβλιχαο 
εσπεχφιχα. 

15.11 Ο χανδιδατο απροϖαδο ε χλασσιφιχαδο, αο εντραρ εm εξερχχιο, φιχα συϕειτο α υm περοδο δε 
εστ〈γιο προβατ⌠ριο, νοσ τερmοσ δα λεγισλαο ϖιγεντε, χοm ο οβϕετιϖο δε απυραρ οσ ρεθυισιτοσ 
νεχεσσ〈ριοσ ◊ συα χονφιρmαο νο χαργο παρα ο θυαλ φοι νοmεαδο. 

15.12 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ ατυαλιζαδο ο σευ ενδερεο ϕυντο ◊ Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ 
δε Ενσινο Συπεριορ, ενθυαντο εστιϖερ παρτιχιπανδο δο χερταmε ε ατ α ηοmολογαο δο Ρεσυλταδο 
Φιναλ δο Χονχυρσο, πορ mειο δε χορρεσπονδνχια ενδερεαδα ◊ Χοmισσο Οργανιζαδορα δο 
Χονχυρσο Πβλιχο に Ρυα 22, σ/ν, Σετορ Αεροπορτο, Μινειροσ/ΓΟ, ΧΕΠ 75.833−130. 

15.12.1 Απ⌠σ ο τρmινο δο χερταmε, οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ δεντρο δο λιmιτε δε ϖαγασ 
δεϖερο mαντερ σευ ενδερεο ατυαλιζαδο ϕυντο αο Dεπαρταmεντο δε Πεσσοαλ δα ΦΙΜΕΣ. 

15.13 Σερο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο οσ πρεϕυζοσ δεχορρεντεσ δα νο ατυαλιζαο δε 
σευ ενδερεο; ενδερεο δε διφχιλ αχεσσο; χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πελα Εmπρεσα δε Χορρειοσ ε 
Τελγραφοσ πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ δε φορνεχιmεντο ε/ου ενδερεο ερραδο δο χανδιδατο; 
χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ. 

15.14 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ αλm δο λιmιτε δε ϖαγασ φιξαδασ νεστε Εδιταλ, ποδερο σερ νοmεαδοσ 
νοσ χαργοσ θυε ϖαγαρεm ου φορεm χριαδοσ, δυραντε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο, ρεσπειταδα 
ριγοροσαmεντε α ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

15.15 Α ινεξατιδο δε ινφορmα⌡εσ, δεχλαρα⌡εσ φαλσασ ου ιρρεγυλαρεσ εm θυαισθυερ δοχυmεντοσ, 
αινδα θυε ϖεριφιχαδασ ποστεριορmεντε, ε απυραδασ εm προχεσσο αδmινιστρατιϖο αδmιτιδο ο δεϖιδο 
χοντραδιτ⌠ριο ε αmπλα δεφεσα, ελιmιναρο ο χανδιδατο δο χονχυρσο, ανυλανδο−σε τοδοσ οσ ατοσ δα 
ινσχριο, σεm πρεϕυζο δασ δεmαισ mεδιδασ δε ορδεm αδmινιστρατιϖα, χϖελ ου χριmιναλ. 

15.16 Θυαλθυερ ιρρεγυλαριδαδε χοmετιδα πορ πεσσοασ ενϖολϖιδασ νο χονχυρσο σερ〈 οβϕετο δε ινθυριτο 
αδmινιστρατιϖο ε/ου πολιχιαλ νοσ τερmοσ δα λεγισλαο περτινεντε, εστανδο ο ινφρατορ συϕειτο ◊σ 
πεναλιδαδεσ πρεϖιστασ να ρεσπεχτιϖα λεγισλαο. 

15.17 Α χονϖοχαο δο χανδιδατο ηαβιλιταδο παρα ινϖεστιδυρα νο χαργο δαρ−σε−〈 ϖια τελεγραmα αο 
ενδερεο φορνεχιδο νο φορmυλ〈ριο ελετρνιχο δε ινσχριο, χαβενδο αοσ χανδιδατοσ mαντερ 
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σεmπρε ατυαλιζαδοσ σευσ ενδερεοσ ϕυντο αο Dεπαρταmεντο δε Πεσσοαλ δα ΦΙΜΕΣ, ου πορ mειο δο 
σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ, χαβενδο αο χανδιδατο α εστριτα οβσερϖαο ε/ου χονσυλτα. 

15.18 Ο νο χοmπαρεχιmεντο δο ιντερεσσαδο νο πραζο εστιπυλαδο, ου α νο αχειταο δο χαργο παρα 
ο θυαλ φοι χονϖοχαδο, αυτοριζα α ΦΙΜΕΣ α εξχλυ−λο δο προχεσσο δε νοmεαο, χονϖοχανδο−σε εm 
σευ λυγαρ ο mεληορ χλασσιφιχαδο παρα συα 〈ρεα δε ατυαο. 

15.19 Ο χανδιδατο θυε φορ απροϖαδο ε εmποσσαδο νο χαργο δε Dοχεντε δεϖερ〈, α χριτριο δα 
Αδmινιστραο Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ, mινιστραρ αυλα εm θυαισθυερ χυρσοσ οφερεχιδοσ πελα Ινστιτυιο 
ε εm δισχιπλινασ διϖερσασ, βεm χοmο οριενταρ εστ〈γιοσ, πρ〈τιχασ δε ενσινο, ατιϖιδαδεσ 
χοmπλεmενταρεσ ε τραβαληοσ δε χονχλυσο δε χυρσο, δεσενϖολϖερ προϕετοσ δε ενσινο, πεσθυισα ε 
εξτενσο, ινχλυσιϖε εσταρ χιεντε δε θυε θυανδο α ινστιτυιο νεχεσσιταρ, φαζερ συα χαπαχιταο 
εm mεστραδο ου δουτοραδο, χασο νο ο τενηα ε αινδα, συβmετερ−σε αο ρεγιmε δε τραβαληο δα 
ινστιτυιο δε σεγυνδα α σ〈βαδο, χονφορmε νεχεσσιδαδε δα ινστιτυιο ε αινδα δεσενϖολϖερ 
θυαισθυερ ατιϖιδαδεσ εm θυε φορ χονϖοχαδο. 

15.19.1 Οσ δοχεντεσ εmποσσαδοσ εm σευσ χαργοσ ποδερο δεσεmπενηαρ συασ φυν⌡εσ εm 
θυαισθυερ υνιδαδεσ δε ενσινο mαντιδασ πελα ΦΙΜΕΣ, ινχλυσιϖε εm υνιδαδεσ θυε πορϖεντυρα 
ϖενηαm α σερ ινσταλαδασ, δεντρο ου φορα δο mυνιχπιο δε Μινειροσ/ΓΟ, δε αχορδο χοm α 
νεχεσσιδαδε δα ινστιτυιο. 

15.20 Ο χανδιδατο θυε φορ απροϖαδο ε εmποσσαδο νοσ χαργοσ αδmινιστρατιϖοσ δεϖερ〈, α χριτριο δα 
Αδmινιστραο Συπεριορ δα ΦΙΜΕΣ, συβmετερ−σε αο ρεγιmε δε τραβαληο δα ινστιτυιο δε σεγυνδα 
α σ〈βαδο, χονφορmε νεχεσσιδαδε δα ινστιτυιο ε αινδα δεσενϖολϖερ θυαισθυερ ατιϖιδαδεσ εm θυε 
φορ χονϖοχαδο, εm θυαλθυερ υmα δασ υνιδαδεσ δα ΥΝΙΦΙΜΕΣ. 

15.21 Θυαισθυερ χλ〈υσυλασ δο πρεσεντε Εδιταλ ποδερο σερ θυεστιοναδασ/ιmπυγναδασ δυραντε ο 
περοδο δε 04 α 17 δε σετεmβρο δε 2019, διρεταmεντε ◊ Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Χονχυρσο, 
θυε τερ〈 ατ ο δια 19 δε σετεmβρο δε 2019 παρα εmιτιρ αν〈λισε ε παρεχερ. 

15.22 Ενχερραδο ε ηοmολογαδο ο χονχυρσο πβλιχο, ε απ⌠σ δεχορριδο υm περοδο δε 06 (σεισ) mεσεσ, 
ο mατεριαλ ρεφερεντε α ελε σερ〈 ρεχιχλαδο ου δοαδο παρα ινστιτυιο βενεφιχεντε. 

15.23 Οσ χασοσ οmισσοσ νεστε Εδιταλ σερο ρεσολϖιδοσ πελα Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Χονχυρσο 
Πβλιχο. 

 
Μινειροσ/ΓΟ, 04 δε σετεmβρο δε 2019. 

 
 

Προφ.♠. Μα. Ιτα δε Φ〈τιmα Dιασ Σιλϖα 
Dιρετορα Γεραλ δα Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε Ενσινο Συπεριορ 

Ρειτορα δο Χεντρο Υνιϖερσιτ〈ριο δε Μινειροσ 
 

 
Χοmισσο Οργανιζαδορα 

Εδιταλ 001/2019 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 
 

Dατασ Ατιϖιδαδεσ 

04/09/2019 
Πυβλιχαο δο Εδιταλ νοσ mειοσ οφιχιαισ ε νο σιτε δα Ινστιτυιο 
(ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ). 

04/09 α 17/09/2019 (ατ ◊σ 20η) Περοδο δεστιναδο ◊ ιmπυγναο αο Εδιταλ. 

19/09/2019 Αν〈λισε ε παρεχερ σοβρε οσ πεδιδοσ δε ιmπυγναο αο Εδιταλ. 

05/10 α 04/11/2019 (ατ ασ 17η) Περοδο δεστιναδο ◊σ ινσχρι⌡εσ πελο σιτε ωωω.υνιφιmεσ.εδυ.βρ. 

05/10 α 16/10/2019 (ατ ◊σ 20η) Περοδο δεστιναδο αοσ ρεθυεριmεντοσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 

21/10/2019 Αν〈λισε ε παρεχερ σοβρε οσ πεδιδοσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 

05/10 α 16/10/2019 (ατ ◊σ 20η) Περοδο δεστιναδο αοσ ρεθυεριmεντοσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ. 

21/10/2019 Αν〈λισε ε παρεχερ σοβρε οσ πεδιδοσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ. 

05/11/2019 ∨λτιmο δια παρα ο παγαmεντο δασ ινσχρι⌡εσ. 

07/11/2019 Πυβλιχαο δασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ ε ινδεφεριδασ. 

08/11 α 11/11/2019 (ατ ασ 20η) 
Περοδο δεστιναδο ◊ απρεσενταο δε ρεχυρσο χοντρα ο ινδεφεριmεντο 
ε/ου δεφεριmεντο δασ ινσχρι⌡εσ. 

14/11/2019 
Αν〈λισε ε παρεχερ σοβρε οσ ρεχυρσοσ χοντρα ο ινδεφεριmεντο ε/ου 
δεφεριmεντο δασ ινσχρι⌡εσ. 

14/11/2019 Dιϖυλγαο δα λισταγεm δε χανδιδατοσ πορ χαργο ε πορ ϖαγα. 

18/11/2019 (ασ 15η) 
Σορτειο δοσ τεmασ παρα α Προϖα δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο παρα ο 
χαργο δε Dοχεντε 

26/11/2019 
Dιϖυλγαο δασ Βανχασ Εξαmιναδορασ δασ Προϖασ δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm 
Αργυιο παρα ο χαργο δε Dοχεντε 

08/12/2019 ( δασ 13 ◊σ 18η) 
Προϖα Οβϕετιϖα δε Χονηεχιmεντοσ Γεραισ ε Εσπεχφιχοσ παρα οσ χαργοσ 
δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο 

08/12/2019 (α παρτιρ δασ 18η) Πυβλιχαο δο Γαβαριτο Πρελιmιναρ 

07 ε 08/12/2019 (α παρτιρ δασ 
07η) 

Προϖασ δε Απτιδο Dιδ〈τιχα χοm Αργυιο παρα ο χαργο δε Dοχεντε 

10/12/2019 
Ρεσυλταδοσ πρελιmιναρεσ δασ προϖασ δε πριmειρα φασε (χαργοσ δο Χορπο 
Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο ε δε Dοχεντε) 

11 α 14/12/2019 (ατ ◊σ 20η) Ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο δασ προϖασ δε πριmειρα φασε 

17/12/2019 
Αν〈λισε ε παρεχερ σοβρε οσ ρεχυρσοσ χοντρα οσ ρεσυλταδοσ δασ προϖασ δε 
πριmειρα φασε 

17/12/2019 
Πυβλιχαο λιστα χανδιδατοσ αοσ χαργοσ δο Χορπο Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο 
απτοσ ◊ σεγυνδα φασε  

18 α 21/12/2019 (δασ 08 ◊σ 12 ε 
δασ 14 ◊σ 18η) 

Προϖα δε Ττυλοσ παρα ο χαργο δε Dοχεντε 

03/01/2020 Ρεσυλταδο Πρελιmιναρ δο Ρεσυλταδο δε Σεγυνδα Φασε 

06 α 10/01/2020 (δασ 8η ◊σ 19η) Ρεχυρσοσ χοντρα ο ρεσυλταδο δασ προϖασ δε σεγυνδα φασε 

14/01/2020 
Αν〈λισε ε παρεχερ σοβρε οσ ρεχυρσοσ χοντρα οσ ρεσυλταδοσ δασ προϖασ δε 
σεγυνδα φασε 

14/01/2020 Ρεσυλταδο Οφιχιαλ δο Χονχυρσο Πβλιχο 
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ΑΝΕΞΟ Ι に ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο ΠΑΡΑ ΠΟΡΤΑDΟΡ DΕ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 
 
ℵ 
Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Χονχυρσο Πβλιχο 
 
 
Ευ, _______________________________________________________________________, 
χανδιδατο(α) ινσχριτο(α) νο Χονχυρσο Πβλιχο δα ΦΙΜΕΣ に Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε 
Ενσινο Συπεριορ, Εδιταλ ν. 001/2019, παρα ο χαργο δε 
___________________________________________________________________________, 
ςαγα ν._________, δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο ν.__________________________, DΕΧΛΑΡΟ 
θυε σου πορταδορ δε δεφιχινχια, νοσ τερmοσ δο Dεχρετο Φεδεραλ ν. 3.298/1999, ε σολιχιτο α 
mινηα παρτιχιπαο νεστε χονχυρσο δεντρο δοσ χριτριοσ ασσεγυραδοσ αο Πορταδορ δε 
Dεφιχινχια, χονφορmε δετερmιναδο νο εδιταλ. 
 
Νεστεσ τερmοσ, 
Πεο δεφεριmεντο. 
 

Μινειροσ, Εσταδο δε Γοι〈σ, ______ δε ______________________ δε 2019. 
 
 

_________________________________________ 
Ασσινατυρα δο Χανδιδατο 

 
Οβσ.: Ανεξο ◊ εστα δεχλαραο, ο(α) χανδιδατο(α) δεϖε απρεσενταρ Λαυδο Μδιχο εmιτιδο 
χοm νο m〈ξιmο 60 (σεσσεντα) διασ δα δατα δο ρεθυεριmεντο, ατεστανδο: 
 

α) Α εσπχιε ε ο γραυ ου ο νϖελ δα mινηα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο 
χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενα に ΧΙD; 

β) Ενθυαδραmεντο νο Dεχρετο Φεδεραλ ν. 3.298/1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙ に ΜΟDΕΛΟ DΕ ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ DΕ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ ΠΑΡΑ Α ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο 
DΑΣ ΠΡΟςΑΣ 

 
ℵ 
Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Χονχυρσο Πβλιχο 
 
Ευ, _______________________________________________________________________, 
χανδιδατο(α) ινσχριτο(α) νο Χονχυρσο Πβλιχο δα ΦΙΜΕΣ に Φυνδαο Ιντεγραδα Μυνιχιπαλ δε 
Ενσινο Συπεριορ, Εδιταλ ν. 001/2019, παρα ο χαργο δε 
___________________________________________________________________________, 
ςαγα ν.________, δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο ν≡ _____________________________, σολιχιτο 
χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαρ ασ προϖασ, χονφορmε ο εσπεχιφιχαδο αβαιξο: 
 
 

 

 

 

 

 

 
Νεστεσ τερmοσ, 
Πεο δεφεριmεντο. 
 

Μινειροσ, Εσταδο δε Γοι〈σ, ______ δε ______________________ δε 2019. 
 

____________________________________ 
Ασσινατυρα δο(α) Χανδιδατο(α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 
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ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ に ΘΥΑDΡΟ ΓΕΡΑΛ DΕ ςΑΓΑΣ  
 
ΥΝΙDΑDΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 

 

DΟΧΕΝΤΕ − ΥΝΙDΑDΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 

ΧDΙΓΟ 
DΑ ςΑΓΑ 

ΧΥΡΣΟ 
ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ 

DΕ ςΑΓΑΣ 
ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ 

ΡΕΣΕΡςΑ 
1  Μεδιχινα (Βιοmεδιχινα) 01 03 
2  Μεδιχινα (Ανεστεσιστα) 01 03 
3  Μεδιχινα (Χιρυργιο γεραλ) 01 03 
4  Μεδιχινα (Χλνιχα γεραλ) 01 03 
5  Μεδιχινα (Χλνιχα mδιχα) 03 09 
6  Μεδιχινα (Γινεχολογιστα) 01 03 
7  Μεδιχινα (Οτορρινολαρινγολογιστα) 01 03 
8  Μεδιχινα (Υρολογιστα) 01 03 
9  Μεδιχινα (Οφταλmολογιστα) 01 03 

10  Μεδιχινα (Πεδιατρα) 01 03 
Τοταλ Γεραλ δε ςαγασ 12 36 

 
 

ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΧΟΡΠΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΥΝΙDΑDΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 

ΧDΙΓΟ 
DΑ ςΑΓΑ 

ΧΑΡΓΟΣ 
ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ 

DΕ ςΑΓΑΣ 
ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ 

ΡΕΣΕΡςΑ 
11  Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο 14 42 
12  Αγεντε Λαβορατοριαλ 01 04 
13  Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ 02 08 
14  Αγεντε δε Σερϖιοσ Γεραισ 01 04 

15  
Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に 
Βιβλιοτεχ〈ριο (α) 

01 04 

16  
Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に 
Ενφερmειρο (α) 

02 06 

17  
Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο 
ςετεριν〈ριο 

01 04 

18  Μοτοριστα 01 04 
19  Οφιχιαλ δε Μανυτενο 01 04 

Τοταλ Γεραλ δε ςαγασ 24 80 

 
 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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ΧΑΜΠΥΣ ΤΡΙΝDΑDΕ 
 

DΟΧΕΝΤΕ に ΧΑΜΠΥΣ ΤΡΙΝDΑDΕ 

ΧDΙΓΟ 
DΑ ςΑΓΑ 

ΧΥΡΣΟ 
ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ DΕ 

ςΑΓΑΣ 
ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ 

ΡΕΣΕΡςΑ 
20  Μεδιχινα (Ενφερmαγεm) 03 09 
21  Μεδιχινα (Βιοmεδιχινα) 02 06 
22  Μεδιχινα (Φαρm〈χια) 02 06 
23  Μεδιχινα (Φισιοτεραπια) 01 03 
24  Μεδιχινα (Ανεστεσιστα) 01 03 
25  Μεδιχινα (Χαρδιολογιστα) 01 03 
26  Μεδιχινα (Χιρυργιο γεραλ) 02 06 
27  Μεδιχινα (Χλνιχα γεραλ) 02 06 
28  Μεδιχινα (Dερmατολογιστα) 01 03 
29  Μεδιχινα (Εmεργνχια) 01 03 
30  Μεδιχινα (Ιmυνολογιστα) 01 03 
31  Μεδιχινα (Γινεχολογιστα) 02 06 
32  Μεδιχινα (Γεριατρα) 02 06 
33  Μεδιχινα (Νεφρολογιστα) 01 03 
34  Μεδιχινα (Νευρολογιστα) 01 03 
35  Μεδιχινα (Οφταλmολογιστα) 01 03 
36  Μεδιχινα (Ορτοπεδιστα) 01 03 
37  Μεδιχινα (Πεδιατρα) 02 06 
38  Μεδιχινα (Πνευmολογιστα) 01 03 
39  Μεδιχινα (Πσιθυιατρα) 02 06 
40  Μεδιχινα (Ραδιολογιστα) 01 03 
41  Μεδιχινα (Πσιχολογια) 01 03 

42  

Τοδοσ οσ Χυρσοσ δα Ινστιτυιο 
(Λιχενχιατυρα πλενα εm λετρασ: 
Λιβρασ ου λετρασ/Λνγυα 
πορτυγυεσα ου λιχενχιατυρα 
πλενα εm πεδαγογια) 

01 03 

Τοταλ Γεραλ δε ςαγασ 33 99 

 
 
 
 
 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΧΟΡΠΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΧΑΜΠΥΣ ΤΡΙΝDΑDΕ 

ΧDΙΓΟ 
DΑ ςΑΓΑ 

ΧΑΡΓΟΣ 
ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ 

DΕ ςΑΓΑΣ 
ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ 

ΡΕΣΕΡςΑ 
43  Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο 06 18 
44  Αγεντε Λαβορατοριαλ 01 04 

45  
Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に 
Βιβλιοτεχ〈ριο (α) 

01 04 

46  
Αγεντε Τχνιχο Αδmινιστρατιϖο に 
Ενφερmειρο (α) 

01 04 

Τοταλ Γεραλ δε ςαγασ 09 30 

 
  



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 
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ΑΝΕΞΟ Ις に ΘΥΑDΡΟΣ DΕ ςΑΓΑΣ ΠΟΡ ℑΡΕΑ DΕ ΑΤΥΑ∩℘Ο 
ΥΝΙDΑDΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
 

DΟΧΕΝΤΕ 
 

Χ⌠διγο 
δα ϖαγα 

ℑρεα δε 
ατυαο 

Λοχαλ δε 
ατυαο 

Χυρσο δε 
ατυαο 

ℑρεα δε 
φορmαο 

Εξιγιδα 

Τιτυλαο 
Εξιγιδα 

Dισχιπλινασ δε 
ατυαο/Ατιϖιδαδεσ 

Χαργα 
ηορ〈ρια 

Σεmαναλ 
Μνιmα 

Θυαντιδαδε 
δε ϖαγασ 

Χαδαστρο 
δε 

ρεσερϖα 

01 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα Βιοmεδιχινα 

Dουτοραδο να 
ℑρεα δε 

Φορmαο 
(Βιοmεδιχινα) 

− Μορφοφυνχιοναλ 
− Τυτορια 

−ΤΒΛ 
10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 
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02 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Ανεστεσιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Ανεστεσιολογι
α) ε ινσχριο 
ατιϖα ϕυντο αο 

ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Χιρργιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 

03 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Χιρυργιο Γεραλ) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

Χιρυργια Γεραλ) 
ε ινσχριο 

ατιϖα ϕυντο αο 
ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Χιρργιχασ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 
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04 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Χλνιχα Γεραλ) 

Μδιχο χοm 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 

05 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Χλνιχα Μδιχα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 
(Χλνιχα 

Μδιχα) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 03 09 

06 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Γινεχολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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ατυαο 
(Γινεχολογια) 

ε ινσχριο 
ατιϖα ϕυντο αο 

ΧΡΜ 

07 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Οτορρινολαρινγο
λογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Οτορρινο) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 

08 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Υρολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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(Υρολογια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

09 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Οφταλmολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Οφταλmολογια) 
ε ινσχριο 

ατιϖα ϕυντο αο 
ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 

10 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Υνιδαδεσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδασ 

εm 
Μινειροσ/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 
(Πεδιατρα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 001/2019 

 

 58 

(Πεδιατρια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

 12 36 
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ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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ΧΑΜΠΥΣ ΤΡΙΝDΑDΕ 
 

DΟΧΕΝΤΕ 
 

Χ⌠διγο 
δα ϖαγα 

ℑρεα δε 
ατυαο 

Λοχαλ δε 
ατυαο 

Χυρσο δε 
ατυαο 

ℑρεα δε 
φορmαο 

Εξιγιδα 

 
Τιτυλαο 
Εξιγιδα 

Dισχιπλινασ δε 
ατυαο/Ατιϖιδαδε

σ 

Χαργα 
ηορ〈ρια 

Σεmαναλ 
Μνιmα 

Θυαντιδαδ
ε δε ϖαγασ 

Χαδαστρο 
δε 

ρεσερϖα 

20 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα Ενφερmαγεm 

 
 

Μεστραδο να 
ℑρεα δα Σαδε 
ου Μεστραδο 
εm Εδυχαο 

Συπεριορ 

− ΙΕΣΧ 
− Τυτορια 

−ΤΒΛ 
10η 03 09 

21 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα Βιοmεδιχινα 

 
Μεστραδο να 

〈ρεα δα Σαδε 
ου Μεστραδο 
εm Εδυχαο 

− Μορφοφυνχιοναλ 
−Τυτορια 
−Πρ〈τιχασ 

Φυνχιοναισ 

10η 02 06 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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Συπεριορ 

22 

 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

 
 

Μεδιχινα 
Φαρm〈χια 

Μεστραδο να 
〈ρεα δα Σαδε 

ε 
Εσπεχιαλιζαο 

εm Αν〈λισεσ 
Χλνιχασ 

− Μορφοφυνχιοναλ 
− Πρ〈τιχασ 

Φυνχιοναισ 
−Τυτορια 

10η 02 06 

23 

 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

 
 

Μεδιχινα 
Φισιοτεραπια 

Μεστραδο να 
〈ρεα δα Σαδε 
ου Μεστραδο 
εm Εδυχαο 

Συπεριορ 

− Μορφοφυνχιοναλ 
−Τυτορια 

10η 01 03 

24 

 
 

Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

 
Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

 
 
 

Μεδιχινα 

Μεδιχινα 
(Ανεστεσιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Ανεστεσια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Χιρργιχασ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

− ΤΒΛ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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25 

 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Χαρδιολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Χαρδιολογια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

− ΤΒΛ 

10η 01 03 

26 

 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Χιρυργιο Γεραλ) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Χιρυργια Γεραλ) 
ε ινσχριο 

ατιϖα ϕυντο αο 
ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Χιρργιχασ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

− ΤΒΛ 

10η 02 06 

27  Χαmπυσ δα  Μεδιχινα  − Ηαβιλιδαδεσ 10η 02 06 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

 
Μεδιχινα 

(Χλνιχα Γεραλ) Μδιχο χοm 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

28 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Dερmατολογιστα
) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Dερmατολογια) 
ε ινσχριο 

ατιϖα ϕυντο αο 
ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

− ΤΒΛ 

10η 01 03 

29 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

 
Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Εmεργνχια) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Εmεργνχια) ε 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

− ΤΒΛ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

30 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Ιmυνολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Ιmυνολογια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

− ΤΒΛ 

10η 01 03 

31 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Γινεχολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Γινεχολογια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

− ΤΒΛ 

10η 02 06 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
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32 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 
(Γεριατρα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Γεριατρια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 02 06 

33 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Νεφρολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Νεφρολογιστα) 
ε ινσχριο 

ατιϖα ϕυντο αο 
ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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34 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Νευρολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Νευρολογια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 

35 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Οφταλmολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Οφταλmολογια) 
ε ινσχριο 

ατιϖα ϕυντο αο 
ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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36 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Ορτοπεδιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Ορτοπεδια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 

37 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 
(Πεδιατρα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Πεδιατρια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 02 06 

38 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Πνευmολογιστα) 
Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 

10η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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Συπεριορ λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Πνευmολογιστ
α) ε ινσχριο 
ατιϖα ϕυντο αο 

ΧΡΜ 

−Τυτορια 
−ΤΒΛ 

39 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Πσιθυιατρα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Πσιθυιατρια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 02 06 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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40 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
Μεδιχινα 

(Ραδιολογιστα) 

Μδιχο χοm 
Ρεσιδνχια 
Μδιχα ου 
Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα να 
〈ρεα δε 
ατυαο 

(Ραδιολογια) ε 
ινσχριο ατιϖα 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

− Ηαβιλιδαδεσ 
Μδιχασ 
−Τυτορια 

−ΤΒΛ 

10η 01 03 

41 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

 
Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Μεδιχινα 
(ςαγα δε 
Ρεσερϖα) 

Πσιχολογια 

 
Μεστραδο να 

〈ρεα δε 
Φορmαο 

− Ηαβιλιδαδεσ δε 
Χοmυνιχαο 

10η 01 03 

42 
Μαγιστριο 
νο Ενσινο 
Συπεριορ 

 
 
 
 
 

Χαmπυσ δα 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ 

Τοδοσ οσ 
χυρσοσ 

δα 
Ινστιτυι

ο 

Λιχενχιατυρα 
Πλενα εm Λετρασ: 
Λιβρασ ου Λετρασ:  

Λιβρασ/Λνγυα 
Πορτυγυεσα 

χοmο σεγυνδα 
λνγυα; ου 

− Χασο α 
Φορmαο 
ινιχιαλ σεϕα 

Λιχενχιατυρα 
Πλενα εm 

λετρασ: 
Λιβρασ/Λνγυα 

− Λινγυαγεm 
Βρασιλειρα δε 

Σιναισ (ΛΙΒΡΑΣ) 
06η 01 03 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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λοχαλιζαδο εm 
Τρινδαδε/ΓΟ 

Λιχενχιατυρα 
Πλενα εm 

Πεδαγογια (χοm 
π⌠σ Γραδυαο 

εm Λιβρασ) 

Πορτυγυεσα 
χοmο σεγυνδα 

λνγυα, χοm 
mεστραδο να 

〈ρεα δε 
φορmαο; 

− Χασο α 
Φορmαο 
ινιχιαλ σεϕα 

Λιχενχιατυρα 
Πλενα εm 

Πεδαγογια, 
χοm Μεστραδο 

εm Λιβρασ. 
 

 33 99 
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ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΧΟΡΠΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

 
ΥΝΙDΑDΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
 

Χ⌠διγο 
δα ϖαγα 

Χαργο ℑρεα δε ατυαο 
Τοταλ δε 

ςαγασ 
Χαδαστρο 

δε Ρεσερϖα 

11 Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο 

Μαντενεδορα: 
ΦΙΜΕΣ 

Μαντιδα: 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ/Μινειροσ 

14 42 

12 Αγεντε Λαβορατοριαλ 01 04 

13 Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ 02 08 

14 Αγεντε δε Σερϖιοσ Γεραισ 01 04 

15 Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に 
Βιβλιοτεχ〈ριο 

01 04 

16 Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に 
Ενφερmειρο 

02 06 

17 Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に 
Μδιχο ςετεριν〈ριο 

01 04 

18 Μοτοριστα 01 04 

19 Οφιχιαλ δε Μανυτενο 01 04 

 
ΧΑΜΠΥΣ ΤΡΙΝDΑDΕ 
 

Χ⌠διγο 
δα ϖαγα 

Χαργο ℑρεα δε ατυαο 
Τοταλ δε 

ςαγασ 
Χαδαστρο 

δε Ρεσερϖα 

43 Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο 

− Μαντενεδορα: 
ΦΙΜΕΣ 

− Μαντιδα: 
ΥΝΙΦΙΜΕΣ/Τρινδαδε 

06 18 

44 Αγεντε Λαβορατοριαλ 01 04 

45 Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に 
Βιβλιοτεχ〈ριο 

01 04 

46 Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に 
Ενφερmειρο 

01 04 
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ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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ΑΝΕΞΟ ς に ΘΥΑDΡΟΣ DΕ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ (ΘΥΑΛΙΦΙΧΑ∩℘Ο) ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

 
ΥΝΙDΑDΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
 

DΟΧΕΝΤΕ 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο να 〈ρεα εξιγιδα πελο Εδιταλ. 
− Π⌠σ−Γραδυαο λατο σενσυ, ου στριχτο σενσυ (Μεστραδο ου Dουτοραδο), χονφορmε εξιγιδο 
πελο Εδιταλ. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ ΠΟΡ ςΑΓΑ 

ΧDΙΓΟ DΑ 
ςΑΓΑ 

ΧΥΡΣΟ ΓΡΑDΥΑ∩℘Ο ΤΙΤΥΛΑ∩℘Ο Μ⊆ΝΙΜΑ 

01 Μεδιχινα Βιοmεδιχινα Dουτοραδο 

02 Μεδιχινα 
 

Μεδιχινα 
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 
Ανεστεσιολογια ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο 

ΧΡΜ 

03 Μεδιχινα 
 

Μεδιχινα 
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 
Χιρυργια Γεραλ ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο 

ΧΡΜ 

04 Μεδιχινα 
 

Μεδιχινα 
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 
Χλνιχα Γεραλ ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο 

ΧΡΜ 

05 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 
Χλνιχα Μδιχα ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο 

ΧΡΜ 

06 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 
Γινεχολογια ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο 

ΧΡΜ 

07 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Εσπεχιαλιζαο ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 

Οτορρινολαρινγολογια ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ 
ϕυντο αο ΧΡΜ 

08 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 
Υρολογια ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

09 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 

Οφταλmογια ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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10 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα εm 
Πεδιατρια ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

 
 

ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΧΟΡΠΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

 

Χ⌠διγο 
δα ϖαγα 

Χαργο Ρεθυισιτοσ 

11 
Αγεντε δε Σερϖιο 
Αδmινιστρατιϖο 

− Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 
− Dοmνιο δε απλιχατιϖοσ δε Ινφορm〈τιχα, ινχλυσιϖε 
Ιντερνετ. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

12 Αγεντε Λαβορατοριαλ 

− Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 
− Dοmνιο δε απλιχατιϖοσ δε Ινφορm〈τιχα, ινχλυσιϖε 
Ιντερνετ. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

13 
Αγεντε δε Μανεϕο 
Ρυραλ 

− Ενσινο Φυνδαmενταλ Ινχοmπλετο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

14 
Αγεντε δε Σερϖιοσ 
Γεραισ 

− Ενσινο Φυνδαmενταλ Ινχοmπλετο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

15 
Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο − 
Βιβλιοτεχ〈ριο 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Βιβλιοτεχονοmια ου 〈ρεα 
χορρελατα χοm Ρεγιστρο Προφισσιοναλ θυανδο εξιστιρ εm συα 
〈ρεα δε φορmαο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

16 
Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο − 
Ενφερmειρο 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Ενφερmαγεm ου 〈ρεα 
χορρελατα χοm Ρεγιστρο Προφισσιοναλ θυανδο εξιστιρ εm συα 
〈ρεα δε φορmαο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

17 
Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο に 
Μδιχο ςετεριν〈ριο 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα ςετεριν〈ρια ου 
〈ρεα χορρελατα χοm Ρεγιστρο Προφισσιοναλ θυανδο εξιστιρ 
εm συα 〈ρεα δε φορmαο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

18 Μοτοριστα 
− Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 
− ΧΝΗ Χατεγορια Β 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

19 
Οφιχιαλ δε 
Μανυτενο 

− Ενσινο Φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 
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ΧΑΜΠΥΣ ΤΡΙΝDΑDΕ 
 

DΟΧΕΝΤΕ 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο να 〈ρεα εξιγιδα πελο Εδιταλ. 
− Π⌠σ−Γραδυαο λατο σενσυ, ου στριχτο σενσυ (Μεστραδο ου Dουτοραδο), χονφορmε εξιγιδο 
πελο Εδιταλ. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ ΠΟΡ ςΑΓΑ 

ΧDΙΓΟ DΑ 
ςΑΓΑ 

ΧΥΡΣΟ ΓΡΑDΥΑ∩℘Ο ΤΙΤΥΛΑ∩℘Ο Μ⊆ΝΙΜΑ 

20 Μεδιχινα 
Ενφερmαγεm Μεστραδο εm Εστρατγια εm Σαδε δα 

Φαmλια 

21 Μεδιχινα 
Βιοmεδιχινα Μεστραδο να 〈ρεα δα Σαδε 

22 Μεδιχινα 
 

Φαρm〈χια ε 
Βιοθυmιχα 

 
Μεστραδο να 〈ρεα δα Σαδε 

23 Μεδιχινα Φισιοτεραπια Μεστραδο να 〈ρεα δα Σαδε 

24 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 
Εσπεχιαλιστα εm Ανεστεσιολογια ε 

ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

25 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Εσπεχιαλιζαο ου Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα 
εm Χαρδιολογια ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ 

ϕυντο αο ΧΡΜ 

26 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 
Εσπεχιαλιστα εm Χιρυργια Γεραλ ε 

ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

27 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Χλνιχα Γεραλ ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

28 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Dερmατολογια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

29 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Μεδιχινα δε Εmεργνχια 
ε ινσχριο ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 
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30 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Ιmυνολογια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

31 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Γινεχολογια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

32 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Γεριατρια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

33 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Νεφρολογια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

34 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Νευρολογια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

35 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Οφταλmολογια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

36 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Ορτοπεδια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

37 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Πεδιατρια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

38 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Πνευmολογια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

39 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Πσιθυιατρια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

40 Μεδιχινα Μεδιχινα  
Ρεσιδνχια Μδιχα ου Ττυλο δε 

Εσπεχιαλιστα εm Ραδιολογια ε ινσχριο 
ατιϖα/ρεγυλαρ ϕυντο αο ΧΡΜ 

41 Μεδιχινα Πσιχολογια Μεστραδο να 〈ρεα δε Φορmαο 
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42 Τοδοσ οσ χυρσοσ 

Λιχενχιατυρα 
Πλενα εm Λετρασ: 
Λιβρασ ου Λετρασ:  

Λιβρασ/Λνγυα 
Πορτυγυεσα 

χοmο σεγυνδα 
λνγυα; ου 

Λιχενχιατυρα 
Πλενα εm 

Πεδαγογια (χοm 
π⌠σ Γραδυαο 

εm Λιβρασ) 

− Χασο α Φορmαο ινιχιαλ σεϕα 
Λιχενχιατυρα Πλενα εm λετρασ: 

Λιβρασ/Λνγυα Πορτυγυεσα χοmο σεγυνδα 
λνγυα, χοm mεστραδο να 〈ρεα δε 

φορmαο; 
− Χασο α Φορmαο ινιχιαλ σεϕα 

Λιχενχιατυρα Πλενα εm Πεδαγογια, χοm 
Μεστραδο εm Λιβρασ. 

 

 
 
 

ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΧΟΡΠΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

 

Χ⌠διγο 
δα ϖαγα 

Χαργο Ρεθυισιτοσ 

43 
Αγεντε δε Σερϖιο 
Αδmινιστρατιϖο 

− Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 
− Dοmνιο δε απλιχατιϖοσ δε Ινφορm〈τιχα, ινχλυσιϖε 
Ιντερνετ. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

44 Αγεντε Λαβορατοριαλ 

− Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 
− Dοmνιο δε απλιχατιϖοσ δε Ινφορm〈τιχα, ινχλυσιϖε 
Ιντερνετ. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

45 
Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο − 
Βιβλιοτεχ〈ριο 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Βιβλιοτεχονοmια ου 〈ρεα 
χορρελατα χοm Ρεγιστρο Προφισσιοναλ θυανδο εξιστιρ εm συα 
〈ρεα δε φορmαο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 

46 
Αγεντε Τχνιχο 
Αδmινιστρατιϖο − 
Ενφερmειρο 

− Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Ενφερmαγεm ου 〈ρεα 
χορρελατα χοm Ρεγιστρο Προφισσιοναλ θυανδο εξιστιρ εm συα 
〈ρεα δε φορmαο. 
− Απροϖαο εm Χονχυρσο Πβλιχο παρα ινγρεσσο νο χαργο. 
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ΑΝΕΞΟ ςΙ に ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ 
 

ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΧΟΡΠΟ DΟΧΕΝΤΕ 

 
ΥΝΙDΑDΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
 

ΠΡΟςΑ DΙDℑΤΙΧΑ ΧΟΜ ΑΡΓΥΙ∩℘Ο 

ΧDΙΓΟ 
DΑ ςΑΓΑ 

ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ 

01 

1. Φισιοπατολογια ε διαγν⌠στιχο λαβορατοριαλ δα Dοενα δε Χηαγασ;  
2. Φισιοπατολογια ε διαγν⌠στιχο λαβορατοριαλ δο Dιαβετεσ Μελιττυσ; 
3. Σεmεαδυρα ε mειοσ δε χυλτυρα βαχτεριολ⌠γιχα; 
4. Εσφρεγαο σανγυνεο ε διφερενχιαο χελυλαρ; 
5. Αν〈λισε δε Dαδοσ ινδιχαδορεσ δε σαδε βασεαδοσ νο σιστεmα 
γοϖερναmενταλ DΑΤΑΣΥΣ. 

02 

1. Ανεστεσια αmβυλατοριαλ; 
2. Χοmπλιχα⌡εσ εm Ανεστεσιολογια; 
3. ςιασ δα δορ αγυδα; 
4. Ανεστεσια Ιναλατ⌠ρια; 
5. Dιστρβιοσ δε χοαγυλαο νο ιντραοπερατ⌠ριο. 

03 

1. Τραταmεντο χιρργιχο δα χολελιτασε ε χολεχιστιτε αγυδα; 
2. Απενδιχιτε ε τραταmεντο; 
3. Τραταmεντο χιρργιχο δα ηερνια ινγυιναλ; 
4. Dιϖερτιχυλιτε; 
5. Dοενα Ρεφλυξο Γαστρο Εσοφ〈γιχο. 

04 

1. Dοενα Πυλmοναρ Οβστρυτιϖα Χρνιχα ; 
2. Λυπυσ Εριτεmατοσο Σιστmιχο; 
3. Τυβερχυλοσε; 
4. Ινσυφιχινχια Ρεναλ Αγυδα; 
5. Dοενασ δα Τιρε⌠ιδε. 

05 

1. Φισιολογια Χαρδιοϖασχυλαρ; 
2. Ινφαρτο Αγυδο δο Μιοχ〈ρδιο; 
3. Ινσυφιχινχια Μιτραλ; 
4. Ινσυφιχινχια Χαρδαχα; 
5. Φιβριλαο Ατριαλ. 

06 
1. Γινεχολογια ε Οβστετρχια: Ινφεχ⌡εσ Σεξυαλmεντε Τρανσmισσϖεισ ; 
2. Πρ Ναταλ δε βαιξο ρισχο ; 
3. Χνχερ δε χολο δε τερο ε mαmα; 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 
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4. Dοενασ Ηιπερτενσιϖασ να Γεσταο; 
5. Dιαβετεσ Γεσταχιοναλ. 

07 

1. Μασσα Χερϖιχαλ: Dιαγν⌠στιχο ε Χονδυτα; 
2. Οτιτε Μδια: Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο; 
3. Χορπο εστρανηο να εσπεχιαλιδαδε δε Οτορρινολαρινγολογια; 
4. Dοενασ βενιγνασ δα λαρινγε; 
5. Σινυσιτε: Τιποσ, Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο. 

08 

1. Χνχερ δε Πρ⌠στατα; 
2. Χνχερ δε Βεξιγα; 
3. Ηιπερπλασια Προστ〈τιχα Βενιγνα; 
4. Υρολιτασε; 
5. Βεξιγα Νευρογνιχα. 

09 

1. Dεγενεραο mαχυλαρ ρελαχιοναδα α ιδαδε;  
2. Ρετινοπατια διαβτιχα;  
3. Γλαυχοmα;  
4. Χονϕυντιϖιτε;  
5. Χερατοχονε 

10 

1. Βρονθυιολιτε;  
2. Οτιτε mδια αγυδα;  
3. Σνδροmε Νεφρ⌠τιχα;  
4. Φεβρε Ρευm〈τιχα;  
5. Dιαρρια χρνιχα. 

 
ΧΑΜΠΥΣ ΤΡΙΝDΑDΕ 
 

ΠΡΟςΑ DΙDℑΤΙΧΑ ΧΟΜ ΑΡΓΥΙ∩℘Ο 

ΧDΙΓΟ 
DΑ ςΑΓΑ 

ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ 

20 

1. Dετερmιναντεσ σοχιαισ δε σαδε; 
2. Εστρατγια σαδε δα φαmλια; 
3. Μυδανα δε εστιλο δε ϖιδα εm δοενασ χαρδιοϖασχυλαρεσ; 
4. Α βυσχα δα ιντεγραλιδαδε ε δα ηυmανιζαο νο χυιδαδο εm σαδε; 
5. Αβορδαγεm ◊σ δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ πρεϖαλεντεσ να 

ποπυλαο βρασιλειρα να Ατενο Β〈σιχα; 

21 

1. Λεισηmανια ε Λεισηmανιοσεσ: διαγν⌠στιχο, αβορδαγεm χλνιχα ε λαβορατοριαλ;  
2. Τ. χρυζι ε Dοενα δε Χηαγασ: διαγν⌠στιχο, αβορδαγεm χλνιχα ε λαβορατοριαλ;  
3. Χοντρολε δε mιχροργανισmοσ: mτοδοσ δε εστεριλιζαο. Πρινχπιοσ ε 
πρ〈τιχασ;  
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4. Dιαβετεσ ε ουτρασ δεσορδενσ δοσ χαρβοιδρατοσ. Αβορδαγενσ να mεδιχινα 
λαβορατοριαλ;  
5. Μτοδοσ δε Dιαγν⌠στιχο εm Μιχροβιολογια: πρινχπιοσ ε απλιχα⌡εσ πρ〈τιχασ; 

22 

1. Μεταβολισmο δοσ χαρβοιδρατοσ; 
2. Μεταβολισmο δασ προτενασ; 
3. Μεδιχαmεντοσ δε ρεφερνχια, γενριχοσ ε σιmιλαρεσ: θυαλ α διφερενα? 
4. Πσιχοφαρmαχολογια δοσ τρανστορνοσ δο ηυmορ; 
5. Φαρmαχολογια χαρδιοϖασχυλαρ; 

23 

1. Πρινχπιοσ τεραπυτιχοσ δα φισιοτεραπια νο σιστεmα οστεοαρτιχυλαρ; 
2. Αλτεραο mορφοφυνχιοναλ δε θυαδρο δε ΣΑΡΣ; 
3. Φισιοτεραπια νο πρεπαρο παρα ο παρτο νατυραλ; 
4. Φισιοτεραπια νασ Dοενασ Ρελαχιοναδασ αο Τραβαληο; 
5. Ινφλυνχια δα φισιοτεραπια νασ αλτερα⌡εσ χαρδιορρεσπιρατ⌠ριασ; 

24 

1. Ινδυο πρ−ανεστσιχα; 
2. Αναφιλαξια περιοπερατ⌠ρια; 
3. Βλοθυειοσ δε δορ;  
4. Χοmπλιχα⌡εσ ανεστσιχασ π⌠σ−χιρργιχασ; 
5. ςιασ αρεασ: χλασσιφιχαο ε αβορδαγενσ; 

25 

1. Χιχλο χιρχαδιανο ε συα ρεπερχυσσο νασ δοενασ χαρδιοϖασχυλαρεσ; 
2. Φισιοπατολογια ε τραταmεντο δα Ινσυφιχινχια Χαρδαχα χοm φραο δε εϕεο 
πρεσερϖαδα; 
3. Συσπειο ε προπεδυτιχα ινϖεστιγατ⌠ρια δα Ηιπερτενσο σεχυνδ〈ρια; 
4. Αβορδαγεm δα ανγινα ινστ〈ϖελ νο προντο σοχορρο; 
5. Αλτερα⌡εσ σεmιολ⌠γιχασ ε mανιφεστα⌡εσ χλνιχασ δο προλαπσο δε ϖαλϖα 
mιτραλ; 

26 

1. Πνευmοτ⌠ραξ: διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο; 
2. Αβδοmε αγυδο: διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο; 
3. Ηεmορραγια Dιγεστιϖα Αλτα να Εmεργνχια; 
4. Σνδροmε χοmπαρτιmενταλ αβδοmιναλ; 
5. Χηοθυε; 

27 

1. Dιαγν⌠στιχο χλνιχο, λαβορατοριαλ ε τραταmεντο δο παχιεντε χοm ηανσενασε 
νο χοντεξτο δα ατενο πριm〈ρια ◊ σαδε; 
2. Πρ−ναταλ ε ασσιστνχια ◊ γεσταντε νο χοντεξτο δα ατενο πριm〈ρια ◊ σαδε; 
3. Μανεϕο ε ασσιστνχια δο παχιεντε πορταδορ δε ΗΑΣ ε DΜ να Ατενο Β〈σιχα; 
4. Παπελ ε ατριβυι⌡εσ δο προφισσιοναλ mδιχο νο χοντεξτο ιντερπροφισσιοναλ δα 
ατενο πριm〈ρια ◊ σαδε; 
5. Ασσιστνχια δοmιχιλιαρ νο mβιτο δα ατενο πριm〈ρια ◊ σαδε: προγραmα 
mεληορ εm χασα. 
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28 

1. Μιχοσεσ συπερφιχιαισ: διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο; 
2. Dερmατιτε δε χοντατο; 
3. Φαρmαχοδερmιασ; 
4. Πνφιγοσ; 
5. Πσορασε; 

29 

1. Συπορτε β〈σιχο δε ϖιδα; 
2. Ατενδιmεντο αο πολιτραυmατιζαδο; 
3. Χηοθυε; 
4. Παραδα Χαρδιορρεσπιρατ⌠ρια; 
5. Τραυmα αβδοmιναλ; 

30 

1. Αλεργιασ αλιmενταρεσ;  
2. Ασmα ε χρισε δε ασmα; 
3. Dερmατιτε ατ⌠πιχα ; 
4. Ιmυνοδεφιχιενχιασ πριm〈ριασ;  
5. Υρτιχ〈ρια ε Ανγιοεδεmα; 

31 

1. Σανγραmεντο υτερινο ανορmαλ;  
2. Ραστρεαmεντο δε χνχερ δε χολο υτερινο; 
3. Αmενορρια;  
4. Πλανεϕαmεντο φαmιλιαρ; 
5. Ροτινασ δε πρ−ναταλ σεm ρισχο; 

32 

1. Τρανστορνο Χογνιτιϖο νο Ιδοσο; 
2. Φραγιλιδαδε νο Ιδοσο; 
3. Dεπρεσσο νο Ιδοσο; 
4. Dελιριυm νο Ιδοσο;  
5. Ιατρογενια νο Ιδοσο; 

33 

1. Dιστρβιοσ ηιδροελετρολτιχοσ;  
2. Μεχανισmοσ δε νεφροτοξιχιδαδε ινδυζιδα πορ Dρογασ; 
3. Νεφροπατια δασ δοενασ ινφεχχιοσασ; 
4. Νεφρολιτασε; 
5. Μεχανισmοσ δε χονχεντραο υριν〈ρια; 

34 

1. Σεmιολογια β〈σιχα δο Σιστεmα Νερϖοσο Σενσιτιϖο; 
2. Dφιχιτ mοτορ Χεντραλ ϖσ Περιφριχο; 
3. Αβορδαγεm Ινιχιαλ δο ΑςΕ αγυδο; 
4. Ρελαο εντρε Μεm⌠ρια ε Σονο; 
5. Αβορδαγεm αγυδα δε χρισεσ επιλπτιχασ;  
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35 

1. Χονϕυντιϖιτεσ: διαγν⌠στιχο διφερενχιαλ ε τραταmεντο; 
2. Ρετινοπατια διαβτιχα: διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο;  
3. Γλαυχοmα: διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο; 
4. Ρεφραο να ινφνχια; 
5. Εmεργνχιασ οφταλmολ⌠γιχασ; 

36 

1. Εmεργνχιασ ορτοπδιχασ; 
2. Φρατυρασ: χλασσιφιχαο ε αβορδαγενσ τεραπυτιχασ; 
3. Αγιταο πσιχοmοτορα νο παχιεντε ορτοπδιχο; 
4. Αϖαλιαο δο πολιτραυmατιζαδο να σαλα δε τραυmα; 
5. Dοενασ οστεοδεγενερατιϖασ: διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο; 

37 

1. ςαχιναο; 
2. Dοενασ εξαντεm〈τιχασ;  
3. Ρεανιmαο νεοναταλ;  
4. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιασ δασ ανεmιασ;  
5. Ινσυφιχινχια ρεσπιρατ⌠ρια; 

38 

1. DΠΟΧ − δα φισιοπατολογια αο διαγν⌠στιχο; 
2. Ασmα − δα φισιοπατολογια αο διαγν⌠στιχο; 
3. Τοσσε − φισιοπατολογια ε διαγν⌠στιχοσ διφερενχιαισ; 
4. Χονδυτασ ε πρ〈τιχασ εm Ταβαγισmο; 
5. Τυβερχυλοσε −Ετιολογια, Φισιοπατολογια ε Μανιφεστα⌡εσ χλνιχασ πυλmοναρεσ; 

39 

1. Ο εξαmε πσθυιχο; 
2. Πσιχοπατολογια δα Εσθυιζοφρενια; 
3. Πσιχοπατολογια δο Τρανστορνο Βιπολαρ; 
4. Πσιχοπατολογια δοσ Τρανστορνοσ δο Εσπεχτρο Αυτιστα; 
5. Τρανστορνοσ δο Σονο: διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο; 

40 

1.  Αϖαλιαο πορ ιmαγεm δο σιστεmα υριν〈ριο; 
2. Αϖαλιαο πορ ιmαγεm δα τιρε⌠ιδε;  
3. Αχηαδοσ δε ιmαγεm να δοενα δεγενερατιϖα δα χολυνα;  
4. Αχηαδοσ ραδιογρ〈φιχοσ ε τοmογρ〈φιχοσ δα πνευmονια βαχτεριανα 
χοmυνιτ〈ρια;  
5. Αχηαδοσ δε ιmαγενσ νο ΑςΕ; 

41 

1. Φοχοσ δε ιντερϖενο δο Πσιχ⌠λογο νο ενσινο συπεριορ; 
2. ϑογοσ δραm〈τιχοσ να φαχυλδαδε δε mεδιχινα: ϖανταγενσ ε δεσαφιοσ; 
3. Τεοριασ ε τχνιχασ δα πρ〈τιχα δε γρυποσ νο χοντεξτο δο ενσινο συπεριορ; 
4. Ο παπελ δο πσιχ⌠λογο να αϖαλιαο δα απρενδιζαγεm ε να ρελαο προφεσσορ−
αλυνο δο ενσινο συπεριορ: ρεαλιδαδε ε ποσσιβιλιδαδεσ; 
5. Τεοριασ ε πρ〈τιχασ δο αχονσεληαmεντο πσιχολ⌠γιχο νο ενσινο συπεριορ; 
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42 

1. Τραδυο ε Ιντερπρεταο εm ΛΙΒΡΑΣ: χονχειτοσ ε τερmινολογια ασ απλιχαδασ; 
2. Ατυαο δο Ιντρπρετε δε ΛΙΒΡΑΣ νο mειο αχαδmιχο; 
3. Ο Προφισσιοναλ Ιντρπρετε ε ο Χ⌠διγο δε ⊃τιχα; 
4.  Ασπεχτοσ Λεγαισ ε Νορmασ Τχνιχασ παρα ατυαρ χοmο Τραδυτορ ε Ιντρπρετε 
δε ΛΙΒΡΑΣ; 
5.  Οσ βενεφχιοσ δα απρενδιζαγεm δε Λιβρασ παρα οσ εστυδαντεσ; 

 
 

ΧΑΡΓΟΣ DΟ ΧΟΡΠΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

 

ΕΝΣΙΝΟ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ ΙΝΧΟΜΠΛΕΤΟ 
 Αγεντε δε Μανεϕο Ρυραλ 

 Αγεντε δε Σερϖιοσ Γεραισ 

 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 
 
Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ; Μορφολογια: χλασσεσ δε παλαϖρασ ε συασ φλεξ⌡εσ; 
Περοδο χοmποστο πορ χοορδεναο ε συβορδιναο; Χολοχαο δε προνοmεσ οβλθυοσ 
〈τονοσ; Υσο δα χρασε; Σιναισ δε ποντυαο; Εστρυτυρα ε φορmαο δε παλαϖρασ. 
 
ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 
 
Νmεροσ ε Νυmεραλ; Dοβρο; Τριπλο; Σιστεmασ δε νυmεραο − Οπερα⌡εσ 
φυνδαmενταισ χοm νmεροσ νατυραισ; Αδιο; Συβτραο; Μυλτιπλιχαο; Dιϖισο;  
Προβλεmασ ενϖολϖενδο ασ θυατροσ οπερα⌡εσ. 
 

ΕΝΣΙΝΟ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ ΧΟΜΠΛΕΤΟ 
 Οφιχιαλ δε Μανυτενο 

 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 
 
Ιντερπρεταο δε τεξτο; Αχεντυαο γρ〈φιχα; Ορτογραφια; Ενχοντροσ ϖοχ〈λιχοσ; Σιναισ δε 
ποντυαο; Χλασσεσ δε παλαϖρασ: συβσταντιϖο (γνερο, νmερο ε γραυ), αδϕετιϖο (τιποσ, γνερο, 
νmερο ε γραυ), αρτιγο (χλασσιφιχαο); Σεπαραο δε σλαβασ; Τιποσ δε φρασεσ. 
 
ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 
 
Νmεροσ νατυραισ, νmεροσ φραχιον〈ριοσ; Σιστεmα δε νυmεραο δεχιmαλ; Οπερα⌡εσ (σοmα, 
συβτραο, mυλτιπλιχαο ε διϖισο) χοm νmεροσ νατυραισ ε χοm νmεροσ φραχιον〈ριοσ; 
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Γεοmετρια: mεδιδα δε χοmπριmεντο ε δε 〈ρεα δε φιγυρασ πλανασ; Ρεσολυο δε προβλεmασ 
ενϖολϖενδο mεδιδασ δε τεmπο, mεδιδασ δε χοmπριmεντο, mεδιδασ δε 〈ρεασ δε φιγυρασ πλανασ; 
Dινηειρο − Ρεσολυο δε προβλεmα; Ρεπρεσενταο δο τερmο δεσχονηεχιδο − Χ〈λχυλο δο τερmο 
δεσχονηεχιδο; Ρεσολυο δε προβλεmασ; Dιϖισιβιλιδαδε; Μλτιπλοσ ε διϖισορεσ; Χονϕυντο δοσ 
mλτιπλοσ δε υm νmερο; Χονϕυντο δοσ διϖισορεσ δε υm νmερο; Νmεροσ πριmοσ ε νmεροσ 
πριmοσ εντρε σι; Μ〈ξιmο διϖισορ χοmυm − προχεσσοσ πρ〈τιχοσ παρα ο χ〈λχυλο δο mδχ; Μνιmο 
mλτιπλο χοmυm; προχεσσοσ πρ〈τιχοσ παρα ο χ〈λχυλο δο mmχ; Προπριεδαδεσ δο mmχ. 
 

ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΧΟΜΠΛΕΤΟ 
 Αγεντε δε Σερϖιο Αδmινιστρατιϖο 

 Αγεντε Λαβορατοριαλ 

 Μοτοριστα 

 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 
 
1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ. 2. Τιπολογια τεξτυαλ. 3. Ορτογραφια οφιχιαλ. 4. 
Αχεντυαο γρ〈φιχα. 5. Εmπρεγο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 6. Εmπρεγο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε 
χρασε. 7. Σινταξε δα οραο ε δο περοδο. 8. Ποντυαο. 9. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 10. 
Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 11. Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 
 
ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 
 
Εστυδο δε Φυν⌡εσ: Φυνο δο 1≡ Γραυ; Φυνο δο 2≡ Γραυ; Φυνο Εξπονενχιαλ; Φυνο 
Λογαριτmο; Τριγονοmετρια; Γεοmετρια Εσπαχιαλ; Προβαβιλιδαδεσ; Γεοmετρια Αναλτιχα; 
Χονϕυντοσ; Πορχενταγεm; ϑυροσ Σιmπλεσ ε Χοmποστο; Ραζο ε Προπορο; Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ 
ε χοmποστα; 
 

ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 
 Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に Βιβλιοτεχ〈ριο 

 Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に Ενφερmειρο 

 Αγεντε Τχνιχο−Αδmινιστρατιϖο に Μδιχο ςετεριν〈ριο 

 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 
 
Αν〈λισε ε χοmπρεενσο δε τεξτο; Χοεσο: χονχειτοσ ε mεχανισmοσ; Χοερνχια τεξτυαλ: 
ινφορmατιϖιδαδε, ιντερτεξτυαλιδαδε ε ινφερνχιασ; Τιποσ δε τεξτοσ ε γνεροσ τεξτυαισ; ςαριαο 
λινγυστιχα: λινγυαγεm φορmαλ ε ινφορmαλ; Σεmντιχα: λινγυαγεm φιγυραδα ε φιγυρασ δε 
λινγυαγεm; Σεmντιχα: σιννιmοσ, αντνιmοσ, παρνιmοσ, ηοmνιmοσ, ηιπερνιmοσ ε 
ηιπνιmοσ; Μορφοσσινταξε: χλασσιφιχαο δασ παλαϖρασ, εmπρεγο ε φλεξο; Εστρυτυρα ε φορmαο 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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δε παλαϖρασ; ςοχατιϖο ε αποστο; Σινταξε δε ρεγνχια, χονχορδνχια ε χολοχαο; Οχορρνχια δε 
χρασε; Ορτογραφια οφιχιαλ; Αχεντυαο γρ〈φιχα; Α λινγυαγεm ε οσ τιποσ δε δισχυρσοσ; Α 
χοmυνιχαο ε σευσ ελεmεντοσ. 
 
ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 
 
Εστυδο δε Φυν⌡εσ: Φυνο δο 1≡ Γραυ; Φυνο δο 2≡ Γραυ; Φυνο Εξπονενχιαλ; Φυνο 
Λογαριτmο; Τριγονοmετρια; Γεοmετρια Εσπαχιαλ; Προβαβιλιδαδεσ; Γεοmετρια Αναλτιχα; 
Χονϕυντοσ; Πορχενταγεm; ϑυροσ Σιmπλεσ ε Χοmποστο; Ραζο ε Προπορο; Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ 
ε χοmποστα; 
 
 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩Ο ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ Ε ΠΡΟςΑ ΠΡℑΤΙΧΟ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 
 
Σιτυα⌡εσ προβλεmασ ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ δε ατενδιmεντο αο πβλιχο ε υτιλιζαο δα 
χοmπετνχια χοmυνιχαχιοναλ. Χοmυνιχαο νο ϖιολεντα. Τιποσ δε χοmυνιχαο οφιχιαλ 
εξιστεντεσ δε αχορδο χοm ο Μανυαλ δε Ρεδαο Οφιχιαλ δα Πρεσιδνχια δα Ρεπβλιχα, βεm χοmο 
συασ χαραχτερστιχασ ε ϖαριαδασ φορmασ δε υτιλιζαο. 
 

ΑΓΕΝΤΕ ΛΑΒΟΡΑΤΟΡΙΑΛ 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΜ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ 
 
Περιφριχοσ δε υm χοmπυταδορ; Ηαρδωαρε; Σοφτωαρε; Υτιλιζαο δε Σιστεmα 
Οπεραχιοναλ Wινδοωσ 7, 8 ε 10; Σιστεmα Οπεραχιοναλ Λινυξ;  Απλιχατιϖοσ δο Παχοτε Μιχροσοφτ 
Οφφιχε 2013 (Wορδ, Εξχελ, Αχχεσσ, Ποωερ Ποιντ); Χονφιγυραο δε ιmπρεσσορασ; 
Νο⌡εσ β〈σιχασ δε Ιντερνετ ε υσο δε ναϖεγαδορεσ; Νο⌡εσ β〈σιχασ δε υτιλιζαο δε 
χορρειο ελετρνιχο (ε−mαιλ). 
 
 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ Ε ΠΡΟςΑ ΠΡℑΤΙΧΟ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ  
 
Σιτυα⌡εσ προβλεmασ ενϖολϖενδο χασοσ πρ〈τιχοσ δε ατενδιmεντο αο πβλιχο ε υτιλιζαο δα 
χοmπετνχια χοmυνιχαχιοναλ. Χοmυνιχαο νο ϖιολεντα. Τιποσ δε χοmυνιχαο οφιχιαλ 
εξιστεντεσ δε αχορδο χοm ο Μανυαλ δε Ρεδαο Οφιχιαλ δα Πρεσιδνχια δα Ρεπβλιχα, βεm χοmο 
συασ χαραχτερστιχασ ε ϖαριαδασ φορmασ δε υτιλιζαο. 
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ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΒΙΒΛΙΟΤΕΧℑΡΙΟ 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ Ε ΠΡΟςΑ ΠΡℑΤΙΧΟ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 
 
Χ⌠διγο δε ⊃τιχα; Νορmα ΑΒΝΤ ΝΒΡ 6023; ΧDΥ; Πεσθυισα βιβλιογρ〈φιχα; Οργανιζαο ε 
Τραταmεντο δα Ινφορmαο: Χοντρολε βιβλιογρ〈φιχο δοσ ρεγιστροσ δο χονηεχιmεντο; Ρεχυρσοσ ε 
Σερϖιοσ δε Ινφορmαο: Dοχυmεντοσ τχνιχο−χιεντφιχοσ: πλανεϕαmεντο, ελαβοραο ε 
νορmαλιζαο; Dοχυmεντοσ ελετρνιχοσ: προδυο, αρmαζεναmεντο, χονσερϖαο ε 
δισσεmιναο. ⊃τιχα ε πριϖαχιδαδε δοσ δαδοσ; Τεχνολογιασ δα ινφορmαο; ρεδεσ δε ινφορmαο 
ελετρνιχασ ε νο ελετρνιχασ; σερϖιοσ δε προϖισο ε αχεσσο; χοmρχιο ελετρνιχο; Σερϖιο δε 
Ινφορmαο εm υνιδαδεσ εσπεχιαλιζαδασ δε ινφορmαο; προχεσσο δε ρεφερνχια; ιντεραο 
υσυ〈ριο Ξ βιβλιοτεχ〈ριο; α εντρεϖιστα δε ρεφερνχια; ασ φυν⌡εσ δο βιβλιοτεχ〈ριο δε ρεφερνχια; 
εδυχαο δε υσυ〈ριοσ; Γεστο δε Σιστεmασ δε Ινφορmαο: Αδmινιστραο: χονχειτοσ ε 
φυν⌡εσ; Αδmινιστραο δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ, φινανχειροσ ε mατεριαισ; Γεστο δε ρεχυρσοσ 
ινφορmαχιοναισ: οργανιζαο δοσ συπορτεσ δε ινφορmαο; οργανιζαο, πρεσερϖαο, χοντρολε 
ε σεγυρανα δο αmβιεντε δα υνιδαδε δε ινφορmαο; Γεστο δε σερϖιοσ ινφορmαχιοναισ: φλυξοσ 
ε προχεσσοσ δε τραβαληο; χοντρολε ε αϖαλιαο δε σερϖιοσ δε ινφορmαο; ινφορmατιζαο εm 
υνιδαδεσ δε ινφορmαο; Εστυδο δε χοmυνιδαδεσ ε δε υσυ〈ριοσ χοmο βασε παρα ο 
δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ δε ινφορmαο. Πεσθυισα ε δεσενϖολϖιmεντο δε χολε⌡εσ: 
πολτιχασ ε προχεσσοσ δε πεσθυισα; 
 

ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ に ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ Ε ΠΡΟςΑ ΠΡℑΤΙΧΟ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 
 
Χεντραλ δε Ματεριαισ ε Εστεριλιζαο εm Λαβορατ⌠ριο δε Πρ〈τιχασ Φυνχιοναισ , mορφοφυνχιοναλ ε 
χεντρο χιρργιχο; Σιmυλαο Ρεαλστιχα; Χεντρο Χιρργιχο: Συτυρα, τεmποσ φυνδαmενταισ δα 
τχνιχα οπερατ⌠ρια, προφιλαξια δασ ινφεχ⌡εσ, παραmενταο, mατεριαισ χιρργιχοσ, τιποσ ε 
παδρ⌡εσ δε συτυρασ, mανεϕο δο ανιmαλ πρ, τρανσ ε π⌠σ οπερατ⌠ριο. Βιοσσεγυρανα εm 
λαβορατ⌠ριο δε πρ〈τιχασ φυνχιοναισ, mορφοφυνχιοναλ ε χεντρο χιρργιχο; αδmινιστραο δε 
ενφερmαγεm ε λιχιταο. 
 
 

ΑΓΕΝΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ − Μ⊃DΙΧΟ ςΕΤΕΡΙΝℑΡΙΟ  

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ Ε ΠΡΟςΑ ΠΡℑΤΙΧΟ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 
 
Βιοσσεγυρανα νο Λαβορατ⌠ριο; Μεδιχινα ςετεριν〈ρια Πρεϖεντιϖα; Πρινχιπαισ ζοονοσεσ δε 
ιντερεσσε mδιχο ϖετεριν〈ριο; Ανεστεσιολογια ςετεριν〈ρια; Χλνιχα δε ανιmαισ δε προδυο ε 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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χοmπανηια; Πατολογια Χλνιχα Χιρργιχα; Τχνιχασ δε νεχροπσια, χοληειτα, ρεmεσσα ε 
προχεσσαmεντο δε mατεριαλ παρα ηιστοπατολογια; Ρεπροδυο Ανιmαλ;Νυτριο δε ανιmαισ δε 
προδυο. 
 

ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 
 
Λεγισλαο δο Τρνσιτο: Αδmινιστραο δε Τρνσιτο; Σιστεm〈τιχα δε Ηαβιλιταο; Ποντυαο 
δο ΧΤΒ (Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο); Μυλτασ δο ΧΤΒ (Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο); 
Πεναλιδαδεσ δο ΧΤΒ (Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο); Νο⌡εσ δε Ενγενηαρια δε Τρνσιτο: 
Χαραχτερστιχα δο Τρνσιτο; Χλασσιφιχαο δασ ςιασ Πβλιχασ; Σιναλιζαο δε Τρνσιτο; 
Dιρεο Dεφενσιϖα (πρεϖεντιϖα); Νο⌡εσ δε Πριmειροσ Σοχορροσ; Νο⌡εσ δε Μειο 
Αmβιεντε ε Χιδαδανια (Χριmεσ Αmβιενταισ νο Τρνσιτο); Ρεγρασ δε Χιρχυλαο: 
Χοmπορταmεντο νο Τρνσιτο; Χονδυτορ ε ςια Τραϖεσσιασ: ο χονδυτορ, ο πεδεστρε ε α ϖια; 
Πρινχπιοσ δα Μεχνιχα α διεσελ; Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Μοτορ; Τεορια δε Φυνχιοναmεντο; 
Εmβρεαγεm/χmβιο/διφερενχιαλ; Φρειο: mανυτενο ε διαγν⌠στιχο δε φαληασ. 
 

ΟΦΙΧΙΑΛ DΕ ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο 

 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 
 
Μανυτενο Χορρετιϖα ε Πρεϖεντιϖα δε Ινσταλα⌡εσ Πρεδιαισ; Προτεο αο Μειο Αmβιεντε ε 
Σεγυρανα δο Τραβαληο νασ ατιϖιδαδεσ δε Μανυτενο; Νο⌡εσ δε οραmεντο ε πλανεϕαmεντο 
δε οβρασ; Πιντυρα δε παρεδεσ ιντερνασ ε εξτερνασ; Χονστρυο εm αλϖεναρια: τχνιχασ δε χορτε 
ε ασσενταmεντο δε τιϕολοσ; mεδιο, mαρχαο, εσθυαδρεϕαmεντο ε νιϖελαmεντο δε αλιχερχεσ; 
αχαβαmεντοσ εm αλϖεναρια; φερραmεντασ β〈σιχασ παρα αλϖεναρια;  Αργαmασσασ ε Ρεϖεστιmεντοσ; 
Μανυτενο Ελτριχα Πρεδιαλ: σιmβολογια παδρο; τιποσ δε λmπαδασ; ελετροδυτοσ ε 
ινφραεστρυτυρα ελτριχα; δισποσιτιϖοσ δε προτεο ε σεχχιοναmεντο; θυαδροσ δε διστριβυιο; 
ατερραmεντο; φερραmεντασ ε εθυιπαmεντοσ παρα ινσταλα⌡εσ ελτριχασ; Μανυτενο Ηιδρ〈υλιχα 
Πρεδιαλ: ινσταλα⌡εσ δε ρεδεσ δε 〈γυα φρια ε θυεντε; εσγοτοσ σανιτ〈ριοσ; 〈γυασ πλυϖιαισ; 
mατεριαισ ε φερραmεντασ απλιχαδασ νασ ινσταλα⌡εσ ηιδρ〈υλιχασ; Μανυτενο Πρεϖεντιϖα δε Αρ 
Χονδιχιοναδο: τιποσ δε Αρ Χονδιχιοναδοσ; ινσταλαο ε λιmπεζα δε φιλτροσ δε Αρ Χονδιχιοναδοσ. 
 
 
 
 
  



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 
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ΑΝΕΞΟ ςΙΙ に ΜΟDΕΛΟ DΕ ΡΕΧΥΡΣΟ 
 
Αο 
Πρεσιδεντε δα Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Χονχυρσο Πβλιχο 
 

Νοmε δο Χανδιδατο:  

ςαγα:  

Νmερο δα Ινσχριο:  

 
ΣΟΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο: 
Dε αχορδο χοm  ασ εσπεχιφιχα⌡εσ χονσταντεσ να ϕυστιφιχατιϖα αδιαντε, σολιχιτο α ρεϖισο δε: 
(     ) Ινδεφεριmεντο δε ινσχριο 
(     ) Προϖα δε απτιδο διδ〈τιχα (σοmεντε παρα δοχεντε) 
(     ) Προϖα δε ττυλοσ (σοmεντε παρα δοχεντε) 
(     ) Προϖα δε πριmειρα φασε (χαργοσ αδmινιστρατιϖοσ) 
(     ) Προϖα πρ〈τιχο−προφισσιοναλ (χαργοσ αδmινιστρατιϖοσ) 
 

Μινειροσ, Εσταδο δε Γοι〈σ, _______ δε _______________________ δε 2019. 
 

 
________________________________ 

Ασσινατυρα δο(α) Χανδιδατο(α) 
 

Οβσερϖαο: Ο ρεχυρσο δεϖερ〈 σερ πρεενχηιδο δε φορmα λεγϖελ ε χοντερ: 
α) Νοmε ε νmερο δε ινσχριο δο(α) χανδιδατο(α), βεm χοmο ο νmερο δα ϖαγα α θυε εστ〈 
χονχορρενδο; 
β) Εσπεχιφιχαο δα θυεστο χοντροϖερτιδα ε δοσ φυνδαmεντοσ δε σευ πεδιδο δε 
ρεχονσιδεραο; 
χ) Αργυmενταο λ⌠γιχα ε χονσιστεντε. 
 

ϑΥΣΤΙΦΙΧΑΤΙςΑ DΟ(Α) ΧΑΝDΙDΑΤΟ(Α) 
 

 

 

 

 

 

 
  



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 
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ΑΝΕΞΟ ςΙΙΙ に ΦΙΧΗΑ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ DΙDℑΤΙΧΑ ΧΟΜ ΑΡΓΥΙ∩℘Ο 
 

Χανδιδατο(α): 

ςαγα ν≡: 

Τεmα δα αυλα: 

Ηορα Ινχιο: Τρmινο: Dυραο: 

 
Απρεσεντου ο Πλανο δε Αυλα?    (ΣΙΜ)     (Ν℘Ο)     Εm τρσ ϖιασ ιmπρεσσασ?    (ΣΙΜ)     (Ν℘Ο) 
 

 
Απρεσεντου χ⌠πια ιmπρεσσα δοσ Σλιδεσ τραβαληαδοσ? (ΣΙΜ)     (Ν℘Ο)     (Ν℘Ο ΣΕ ΑΠΛΙΧΑ) 
 

Νοmε δο (α) Αϖαλιαδορ (α): 

 

ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ 
ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

 

ΜℑΞΙΜΑ 

 

ΟΒΤΙDΑ 01. DΟΜ⊆ΝΙΟ DΟ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ ΝΑ ΑΥΛΑ ΠΡΟΦΕΡΙDΑ. 

Α) Dοmνιο ε σεγυρανα αχερχα δο τεmα, λεϖανδο εm χονσιδεραο ο 
σευ δεσενϖολϖιmεντο. 

10  

Β) Υτιλιζαο δε βασε τε⌠ριχα ρεφερεντε αο τεmα, πορ mειο δε χιτα⌡εσ 
περτινεντεσ αο δεσενϖολϖιmεντο δα αυλα. 

10  

Χ) Υτιλιζαο δε εξεmπλοσ ρεφοραδορεσ δο χοντεδο εξπλοραδο. 10  

D) Χοερνχια εντρε εξεχυο δα αυλα ε ο πλανεϕαmεντο απρεσενταδο 
νο πλανο δε αυλα, ινχλυινδο−σε οσ ρεχυρσοσ διδ〈τιχοσ ε πεδαγ⌠γιχοσ 
πρεϖιστοσ. 

10 
 

Ε) Χαπαχιδαδε δε αν〈λισε ε σντεσε δο τεmα. 10  

Φ) Αυλα προφεριδα δεντρο δε υmα προγρεσσο λ⌠γιχα, χοm ιντροδυο, 
δεσενϖολϖιmεντο ε χονχλυσο, δε φορmα αρτιχυλαδα χοm α τεm〈τιχα 
εξπλοραδα, χονσιδερανδο αινδα προποστασ δε αϖαλιαο/ϖεριφιχαο 
χοm ϖιστασ ◊ χονσολιδαο δοσ ασπεχτοσ αβορδαδοσ. 

10 

 

02. ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΕΡΤΙΝ⊇ΝΧΙΑ DΟ ΠΛΑΝΕϑΑΜΕΝΤΟ. 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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Α) Χοερνχια εντρε οσ ελεmεντοσ θυε χοmπ⌡εm ο Πλανο δε Αυλα. 05  

Β) Χαπαχιδαδε δε αν〈λισε ε σντεσε δο τεmα να ελαβοραο δο 

πλανεϕαmεντο. 
05 

 

03. ΑΠΡΟΠΡΙΑ∩℘Ο DΑ ΛΙΝΓΥΑΓΕΜ DΕ ΥΜΑ ΑΥΛΑ ΕΜ Ν⊆ςΕΛ DΕ ΓΡΑDΥΑ∩℘Ο. 

Α) Χοερνχια νο υσο δα ϖαριαντε παδρο/χυλτα δα λνγυα: ρεγνχια 
νοmιναλ ε ϖερβαλ, χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ, χολοχαο 
προνοmιναλ, ποντυαο αο σε εξπρεσσαρ. 

 

05 

 

Β) Χοερνχια να σελεο ϖοχαβυλαρ χοm ο τεmα. 05  

04. ΑDΕΘΥΑ∩℘Ο ΑΟ ΤΕΜΠΟ DΙΣΠΟΝ⊆ςΕΛ 
(Μαρχαρ απενασ υmα δασ οπ⌡εσ αβαιξο) 

Α) Ο χανδιδατο mινιστρα α αυλα εντρε 10 ε 15 mινυτοσ 03  

Β) Ο χανδιδατο mινιστρα α αυλα εντρε 16 ε 25 mινυτοσ 06  

Χ) Ο χανδιδατο mινιστρα α αυλα εντρε 26 ε 30 mινυτοσ 10  

05. ΑΡΓΥΙ∩℘Ο 

Α) Ο χανδιδατο χονσεγυε εσταβελεχερ,  δε φορmα σεγυρα, λ⌠γιχα ε 
χοερεντε, χοm υσο δε λινγυαγεm χιεντφιχα, ρελαο εντρε ο τεmα ε 
ουτρασ 〈ρεασ δο σαβερ 

05 
 

Β) Ασ ρεσποστασ απρεσενταδασ πελο χανδιδατο mοβιλιζαm εξεmπλοσ 
διστιντοσ δοσ απρεσενταδοσ δυραντε α απλιχαο δα αυλα 

05  

Τοταλ δα ποντυαο 100  

ΝΟΤΑ  

 

Μινειροσ/ΓΟ,     δε ___________________ δε 2019 . 

 

Ασσινατυρα δο (α) αϖαλιαδορ (α)...................................................................................................... 

Dεmαισ χοmπονεντεσ δα βανχα: 
 
       2.    _____________________________________________________________________ 
 

1. _____________________________________________________________________ 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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ΕΣΠΑ∩Ο ΠΑΡΑ ΟΒΣΕΡςΑ∩∏ΕΣ 

 
 

 
 
  



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΙΝΤΕΓΡΑDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ に ΦΙΜΕΣ 

ΧΕΝΤΡΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ に ΥΝΙΦΙΜΕΣ 
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΧΥΡΣΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΣΕΛΕΤΙςΟΣ 

ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 001/2019 

 

 90 

ΑΝΕΞΟ ΙΞ に ΦΙΧΗΑ DΕ ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ 
 

1. ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟ(Α) ΧΑΝDΙDΑΤΟ(Α) 

1.1  Νοmε___________________________________________________________________ 

1.2 ςαγα ν≡: _________________________________________________________________ 

 

2. ΤΙΤΥΛΑ∩℘Ο 

Χασο ο (α) χανδιδατο(α) οπτε πορ εντρεγαρ mαισ δε υm χοmπροϖαντε παρα χαδα τιτυλαο, σερ〈 

ποντυαδο α mαιορ δελασ ε λιmιταδο α υmα. 

Τ⊆ΤΥΛΟΣ ΝΑ ℑΡΕΑ 
ΠΛΕΙΤΕΑDΑ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

ΟΒΣΕΡςΑ∩∏ΕΣ 
ΜℑΞΙΜΑ Ε 

Ν℘Ο 
ΧΥΜΥΛΑΤΙςΑ 

ΟΒΤΙDΑ 

2.1 Dουτοραδο να 〈ρεα δο 
προχεσσο σελετιϖο 

15 
  

2.2 Dουτοραδο εm 〈ρεα αφιm 
δο προχεσσο σελετιϖο 

10 
  

2.3 Μεστραδο να 〈ρεα δο 
προχεσσο σελετιϖο 

8 
  

2.4 Μεστραδο εm 〈ρεα αφιm 
δο προχεσσο σελετιϖο 

5 
  

2.3 Εσπεχιαλιζαο (360 
ηορασ) ου Ρεσιδνχια 
Μδιχα 

4 
  

 

3. ΑΤΙςΙDΑDΕΣ ΛΙΓΑDΑΣ ΑΟ ΕΝΣΙΝΟ, ΠΕΣΘΥΙΣΑ Ε Α ΕΞΤΕΝΣ℘Ο ΝΑ ℑΡΕΑ ΠΛΕΙΤΕΑDΑ 

Σερο ποντυαδασ, εξχλυσιϖαmεντε, ατιϖιδαδεσ δεϖιδαmεντε εξπρεσσασ νο Χυρρχυλο Λαττεσ, 

χοmπροϖαδασ ε ρελατιϖασ αο περοδο δε σετεmβρο/2014 α σετεmβρο/2019. 

ΣΕΘ ΑΤΙςΙDΑDΕ 
ΥΝΙDΑDΕ 

DΕ 
ΜΕDΙDΑ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 

ΥΝΙDΑDΕ ΜΑΞ. ΧΟΜΠΡΟςΑΝΤΕΣ 
ΠΟΝΤΟΣ 
ΟΒΤΙDΟΣ 

3.1 Dοχνχια νο ενσινο συπεριορ: ποντυαο νο χυmυλατιϖα, νο mεσmο σεmεστρε, 
παρα υm mεσmο νϖελ δε ενσινο. 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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3.1.1 Να γραδυαο Σεmεστρε 0,1 0,4   

3.1.2 Να εσπεχιαλιζαο Σεmεστρε 0,2 0,8   

3.1.3 Νο mεστραδο ου 

δουτοραδο 
Σεmεστρε 0,3 1,2 

  

3.2 Οριεντα⌡εσ χονχλυδασ 

3.2.1 Dουτοραδο Τεσε 0,5 2,5   

3.2.2 Μεστραδο Dισσερταο 0,5 1,0   

3.2.3 Εσπεχιαλιζαο ΤΧΧ 0,2 0,6   

3.2.4 Τραβαληο φιναλ δε 

γραδυαο 
ΤΧΧ  0,1 0,5 

  

3.2.5 Βολσιστα δε 

ινιχιαο χιεντφιχα 
Βολσιστα 0,2 0,4 

  

3.3 Παρτιχιπαο χοmο mεmβρο εφετιϖο δε βανχα εξαmιναδορα δε: 

3.3.1 Dουτοραδο Τεσε 0,4 1,6   

3.3.2 Μεστραδο Dισσερταο 0,4 1,2   

3.3.3 Γραδυαο ΤΧΧ 0,1 0,4   

3.3.4 Σελεο παρα 
προφεσσορ δο 
mαγιστριο 

συπεριορ 

Βανχα 0,1 0,8 

  

3.4 Χοορδεναο δε προϕετοσ δε πεσθυισα ε/ου εξτενσο: 

3.4.1 Χοορδεναο Προϕετο 1,0 3,0   

3.4.2 Παρτιχιπαο Προϕετο 0,5 2,0   

 

 

4. ΠΡΟDΥ∩℘Ο ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΑ, Τ⊃ΧΝΙΧΑ, ΑΡΤ⊆ΣΤΙΧΑ Ε ΧΥΛΤΥΡΑΛ ΝΑ ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ 

Α ΘΥΕ ΧΟΝΧΟΡΡΕ 

Σερο ποντυαδασ, εξχλυσιϖαmεντε, ατιϖιδαδεσ δεϖιδαmεντε χοmπροϖαδασ ε ρελατιϖασ αοσ ανοσ 



 
ΕΣΤΑDΟ DΕ ΓΟΙℑΣ 

ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ DΕ ΜΙΝΕΙΡΟΣ 
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δε 2000  ατ 2000 , ινχλυσιϖε. 

 

ΣΕΘ ΑΤΙςΙDΑDΕ 
ΥΝΙDΑDΕ 

DΕ 
ΜΕDΙDΑ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 

ΥΝΙDΑDΕ ΜΑΞ. ΧΟΜΠΡΟςΑΝΤΕΣ 
ΠΟΝΤΟΣ 
ΟΒΤΙDΟΣ 

4.1 Πυβλιχαο δε αρτιγοσ εm περι⌠διχοσ χιεντφιχοσ χλασσιφιχαδοσ νο σιστεmα 

ΘΥΑΛΙΣ/ΧΑΠΕΣ: 

4.1.1 Αρτιγο χοmπλετο εm 

περι⌠διχο Α1 ου Α2 
Αρτιγο 1,0 3,0 

  

4.1.2 Αρτιγο χοmπλετο εm 

περι⌠διχο Α3 ου Α4 
Αρτιγο 1,0 2,0 

  

4.1.3 Αρτιγο χοmπλετο εm 

περι⌠διχο Β1 
Αρτιγο 0,5 1,5 

  

4.1.5 Αρτιγο χοmπλετο εm 

περι⌠διχο Β2 ου Β3 
Αρτιγο 0,3 0,9 

  

4.1.6 Αρτιγο χοmπλετο εm 

περι⌠διχο Β4 ου Β5 
Αρτιγο 0,2 0,6 

  

4.2 Πυβλιχαο δε τραβαληο χοmπλετο εm αναισ δε: 

4.2.1 Εϖεντο χιεντφιχο 

ιντερναχιοναλ. 
Αρτιγο 0,25 1,0 

  

4.2.2 Εϖεντο χιεντφιχο 

ναχιοναλ. 
Αρτιγο 0,20 0,8 

  

4.2.3 Εϖεντο χιεντφιχο 

ρεγιοναλ ου λοχαλ. 
Αρτιγο 0,1 0,2 

  

4.3 Πυβλιχαο δε Λιϖροσ: 

 Λιϖρο τχνιχο−
διδ〈τιχο−χιεντφιχο に 

Λιϖρο 0,5 2,5   
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4.3.1 ΙΣΒΝ − αυτορια 
ινδιϖιδυαλ πυβλιχαδο 
πορ εδιτορα χοm 
χορπο εδιτοριαλ 

Πυβλιχαδο 

 

4.3.2 

Λιϖρο διδ〈τιχο−
χιεντφιχο に ΙΣΒΝ − 
χοαυτορια πυβλιχαδο 
πορ εδιτορα χοm 
χορπο εδιτοριαλ 

Λιϖρο 

Πυβλιχαδο 
0,5 1,5 

  

 

4.3.3 

Χαπτυλο δε λιϖρο 
τχνιχο−διδ〈τιχο−
χιεντφιχο (ΙΣΒΝ) − 
αυτορια ινδιϖιδυαλ 
πυβλιχαδο πορ 
εδιτορα χοm χορπο 
εδιτοριαλ 

Χαπτυλο 

Πυβλιχαδο 
0,2 0,6 

  

4.3.4 Dε χαπτυλο δε λιϖρο 
τχνιχο−διδ〈τιχο− 
χιεντφιχο (ΙΣΒΝ) に 
χοαυτορια πυβλιχαδο 
πορ εδιτορα χοm 
χορπο εδιτοριαλ 

Χαπτυλο 

Πυβλιχαδο 
0,1 0,4 

  

4.4 Ουτρασ ατιϖιδαδεσ: 

4.4.1 Παρεχεριστα αδ ηοχ 
δε περι⌠διχο 
χιεντφιχο ινδεξαδο 
πελα ΧΑΠΕΣ ε/ου 
οργανιζαο δε λιϖρο 

Περι⌠διχο 
Ρεϖισαδο 

0,2 1,2 

  

4.4.2  
Πρmιοσ χιεντφιχοσ 

Πρmιο 
Ρεχεβιδο 

0,2 0,4 
  

 

 

5. ΕΞΕΡΧ⊆ΧΙΟ DΕ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ ΛΙΓΑDΑΣ ℵ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΥΝΙςΕΡΣΙΤℑΡΙΑ 
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ΣΕΘ ΑΤΙςΙDΑDΕ 
ΥΝΙDΑDΕ 

DΕ 
ΜΕDΙDΑ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟ 

ΥΝΙDΑDΕ ΜΑΞ. ΧΟΜΠΡΟςΑΝΤΕΣ 
ΠΟΝΤΟΣ 
ΟΒΤΙDΟΣ 

5.1 Ρειτορ Ανο 0,2 1,0   

5.2 ςιχε−ρειτορ, πρ⌠−
ρειτορ, διρετορ δε 
χαmπυσ ου νχλεο 
υνιϖερσιτ〈ριο 

Ανο 0,2 0,6 

  

 

5.3 

Χηεφε δε 
δεπαρταmεντο, 
χοορδεναδορ δε 
χυρσο δε γραδυαο 
ου προγραmα δε π⌠σ−
γραδυαο στριχτο 

σενσυ 

 

Ανο 
0,2 0,4 

  

 

 

6. Σ⊆ΝΤΕΣΕ DΑ ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΟΒΤΙDΑ 

 

ΣΕΘ ΑΤΙςΙDΑDΕΣ 
ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

ΜℑΞΙΜΑ ΟΒΤΙDΑ 

2 Τιτυλαο 15.0  

3.1 Dοχνχια νο ενσινο συπεριορ 2,4  

3.2 Οριεντα⌡εσ 5,0  

3.3 Βανχασ εξαmιναδορασ 4,0  

3.4 Χοορδεναο δε προϕετοσ 5,0  

4.1 Περι⌠διχοσ χιεντφιχοσ 8,0  

4.2 Τραβαληοσ χοmπλετοσ εm εϖεντοσ 2,0  

4.3 Πυβλιχα⌡εσ δε λιϖροσ 5,0  

4.4 Ουτρασ ατιϖιδαδεσ 1,6  

5 Αδmινιστραο υνιϖερσιτ〈ρια 2,0  
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ΤΟΤΑΛ   

 

ΝΟΤΑ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ = 50 

 

 

 

Χανδιδατο (α): 
 

ςαγα ν≡.: 
 

 
 
Βανχα αϖαλιαδορα: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Μινειροσ/ΓΟ, ______/______/__________ 

 

ΑΝΟΤΑ∩∏ΕΣ 

 


