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ΧΑΛΕΝDℑΡΙΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020 

 Dε 11/10 ατ ασ 15η δο δια 15/10/2019 − Ινσχρι⌡εσ παρα ρεδυο δα ταξα δο ςεστιβυλινηο ε ενϖιο πορ mειο 
διγιταλ, ϖια υπλοαδ, δα δοχυmενταο χοmπροβατ⌠ρια, νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ 

 Dε 16/10 ατ ασ 15η δο δια 12/11/2019 � Ινσχρι⌡εσ δο Προχεσσο Σελετιϖο νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ 

 Α παρτιρ δε 29/10/2019 − Dιϖυλγαο νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ δο ρεσυλταδο δα σολιχιταο δε ρεδυο 
δα ταξα δε ινσχριο 

 Dε 29/10 ατ ασ 15η δο δια 12/11/2019 � Ινσχρι⌡εσ παρα θυεm σολιχιτου α ρεδυο δα ταξα δε ινσχριο 

 11/12/2019 − Dιϖυλγαο δοσ λοχαισ δε Εξαmε 

 15/12/2019, ◊σ 13η30mιν − Εξαmε 

 15/12/2019 − α παρτιρ δασ 18η − Dιϖυλγαο δο γαβαριτο οφιχιαλ νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ 

 16/12/2019 − α παρτιρ δασ 14η � Dιϖυλγαο δο γαβαριτο οφιχιαλ παρα ο χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ 
ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ (2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο ε 2≡ m⌠δυλο δο Ενσινο Τχνιχο) νο 
σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ 

 17/12/2019 α παρτιρ δασ 14η � Dιϖυλγαο δο γαβαριτο οφιχιαλ δοσ Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο νο 
σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ 

 09/01/2020 − Dιϖυλγαο δα λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ παρα οσ χυρσοσ τχνιχοσ χοm προϖα δε απτιδο 

 17/01/2020 − Dιϖυλγαο δα λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ δοσ δεmαισ χυρσοσ 

 20/01/2020 − Dιϖυλγαο δα 1♠ λιστα δε χονϖοχαο ε δοσ δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα α mατρχυλα 

 21/01 ε 22/01/2020 − Ματρχυλα δα 2♠ λιστα δε χονϖοχαο 

 23/01 ε 24/01/2020 � Dιϖυλγαο ε Ματρχυλα δα 2♠ λιστα δε χονϖοχαο 

 

 

ΧΕΝΤΡΑΛ DΕ ΙΝΦΟΡΜΑ∩∏ΕΣ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ   ΣΙΤΕ ΟΦΙΧΙΑΛ  
Χαπιταλ ε Γρανδε Σο Παυλο: (11) 3471−4071    ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ 
Dεmαισ λοχαλιδαδεσ: 0800 772 2829 
 

ΕΞΠΕDΙΕΝΤΕ 

 

Γοϖερναδορ 

ϑοο D⌠ρια 
Dιρετορα Συπεριντενδεντε 

Λαυρα Λαγαν〈 
Χοορδεναδορ δε Ενσινο Μδιο ε Τχνιχο 

Αλmριο Μελθυαδεσ δε Αραϕο 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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ΜΕΝΣΑΓΕΜ  

 

Χαρο (α) χανδιδατο (α), 
  
Χηεγου ο mοmεντο δε δαρ υm ιmπορταντε πασσο ρυmο α υm φυτυρο χηειο δε οπορτυνιδαδεσ. Αο ινγρεσσαρ εm υm δοσ χυρσοσ δασ Εσχολασ 
Τχνιχασ Εσταδυαισ (Ετεχσ) δο Χεντρο Παυλα Σουζα (ΧΠΣ), ϖοχ φαρ〈 παρτε δε υmα δασ mεληορεσ ρεδεσ δε ενσινο πβλιχο δο Πασ.  
  
Ασ Ετεχσ οφερεχεm χυρσοσ πρεσενχιαισ ε α διστνχια νοσ σετορεσ ινδυστριαλ, αγροπεχυ〈ριο ε δε σερϖιοσ. ⊃ ποσσϖελ εστυδαρ αινδα εm υmα δασ 
χλασσεσ δεσχεντραλιζαδασ � εσχολασ παρχειρασ θυε δισπονιβιλιζαm χυρσοσ τχνιχοσ ου ιντεγραδοσ δο ΧΠΣ εm τοδασ ασ ρεγι⌡εσ δο Εσταδο δε Σο 
Παυλο, χοm α mεσmα χερτιφιχαο ε θυαλιδαδε ρεχονηεχιδα.  
  
Νο Ενσινο Τχνιχο, ο χανδιδατο θυε ϕ〈 τερmινου ο πριmειρο ανο δο Ενσινο Μδιο � ου σε φορmου νεσσε χιχλο � τεm α ποσσιβιλιδαδε δε απρενδερ 
υmα προφισσο ε σε πρεπαραρ παρα οσ δεσαφιοσ δο mυνδο δο τραβαληο. Θυεm ϕ〈 τεm εξπερινχια ποδε χονχορρερ α υmα ϖαγα ρεmανεσχεντε παρα 
ο σεγυνδο m⌠δυλο. 
  
Νο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Μδιο (Ετιm), ο αλυνο θυε ενχερρου ο Ενσινο Φυνδαmενταλ ποδε εστυδαρ ο Ενσινο Μδιο ε ο Τχνιχο ϕυντοσ, εm 
τεmπο ιντεγραλ, φορταλεχενδο σευ απρενδιζαδο β〈σιχο χοm ασ ηαβιλιδαδεσ προφισσιοναισ. Αο φιναλ, ρεχεβερ〈 οσ δοισ διπλοmασ.  
  
Α νοϖιδαδε δεστε προχεσσο σελετιϖο  ο Νοϖοτεχ Ιντεγραδο, προγραmα ρεαλιζαδο εm παρχερια χοm α Σεχρεταρια εσταδυαλ δε Dεσενϖολϖιmεντο 
Εχονmιχο, πελο θυαλ ο χανδιδατο ποδε οπταρ πορ δυασ mοδαλιδαδεσ δε χερτιφιχαο, ο Ενσινο Μδιο χοm Ηαβιλιταο Τχνιχα Προφισσιοναλ ε ο 
Ενσινο Μδιο χοm Θυαλιφιχαο Προφισσιοναλ.  
 
Ε θυεm πρετενδε δαρ υm πασσο αλm ε οβτερ τρσ διπλοmασ αο λονγο δε χινχο ανοσ τεm ◊ δισποσιο ο mοδελο δε Αρτιχυλαο δοσ Ενσινοσ 
Μδιο−Τχνιχο ε Συπεριορ (ΑΜΣ), θυε οφερεχε αο ϕοϖεm α οπορτυνιδαδε δε χοντινυαρ σευσ εστυδοσ εm νϖελ συπεριορ εm υmα Φαχυλδαδε δε 
Τεχνολογια δο Εσταδο (Φατεχ) ε δεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ πρ〈τιχασ δεντρο δε εmπρεσασ δε αλτα τεχνολογια. 
  
Εm ουτρα φρεντε, παρα οσ ιντερεσσαδοσ εm σε απροφυνδαρ εm υm σεγmεντο εσπεχφιχο, η〈 οσ χυρσοσ δε εσπεχιαλιζαο τχνιχα, ϖολταδοσ α 
προφισσιοναισ θυε βυσχαm οβτερ χονηεχιmεντοσ mαισ διρεχιοναδοσ εm συα 〈ρεα δε ατυαο. 
  
Εξιστε αινδα ο Ενσινο Μδιο τραδιχιοναλ. Οσ αλυνοσ δεσσα mοδαλιδαδε ε οσ mατριχυλαδοσ νο Ετιm εστο αϖαλιαδοσ εντρε οσ mεληορεσ δο Πασ πελο 
Εξαmε Ναχιοναλ δο Ενσινο Μδιο (Ενεm). Α εξχελνχια δο ενσινο δασ Ετεχσ ταmβm  χοmπροϖαδα πελο αλτο νδιχε δε εmπρεγαβιλιδαδε. 
Πεσθυισασ mοστραm θυε δε χαδα θυατρο τχνιχοσ φορmαδοσ, τρσ εστο εmπρεγαδοσ ατ υm ανο απ⌠σ α χονχλυσο δο χυρσο.  
  
Σο διϖερσασ ασ οπ⌡εσ οφερεχιδασ πελο ΧΠΣ παρα ο εστυδαντε τερ α ποσσιβιλιδαδε δε τριληαρ ο mεληορ χαmινηο εm βυσχα δε υmα φορmαο σ⌠λιδα 
παρα αλαϖανχαρ συα χαρρειρα. Νεστε mανυαλ, εστο τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα αυξιλιαρ να πρεπαραο παρα ο εξαmε ε αϕυδαρ ϖοχ α 
φαζερ α εσχοληα χερτα.  
 
Βοα προϖα ε συχεσσο εm συα ϖιδα προφισσιοναλ! 
 

Λαυρα Λαγαν〈 
Dιρετορα−Συπεριντενδεντε δο Χεντρο Παυλα Σουζα 
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ΧΕΝΤΡΟ ΠΑΥΛΑ ΣΟΥΖΑ  

Ο Χεντρο Παυλα Σουζα  υmα ινστιτυιο ϖινχυλαδα ◊ Σεχρεταρια δε Dεσενϖολϖιmεντο Εχονmιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο, δεστιναδα α αρτιχυλαρ, 
ρεαλιζαρ ε δεσενϖολϖερ α εδυχαο προφισσιοναλ νοσ νϖεισ Μδιο/Τχνιχο ε Συπεριορ/Τεχνολ⌠γιχο, τενδο ινιχιαδο συασ ατιϖιδαδεσ εm 06 δε 
ουτυβρο δε 1969, νο γοϖερνο δε Ροβερτο Χοστα δε Αβρευ Σοδρ. 
Αο πρεπαραρ ρεχυρσοσ ηυmανοσ εσπεχιαλιζαδοσ παρα ο τραβαληο, ο Χεντρο Παυλα Σουζα σε πρεοχυπα ταmβm χοm α χονσχινχια δο παπελ ηυmανο 
ε σοχιαλ δοσ προφισσιοναισ θυε φορmα, βυσχανδο ινοϖαρ ε διναmιζαρ ο προχεσσο εδυχαχιοναλ, απερφειοανδο σευσ δοχεντεσ, λαβορατ⌠ριοσ ε χυρσοσ.  

 

ΣΥΜℑΡΙΟ 

 Μοδαλιδαδεσ δε Ενσινο 
 Πρ−ρεθυισιτοσ παρα ινγρεσσο  
 Ινσχρι⌡εσ παρα ο Προχεσσο Σελετιϖο 
 Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα  
 Εξαmε  
 Προϖασ 
 Γαβαριτοσ οφιχιαισ 
 Χλασσιφιχαο 
 Χονϖοχαο ε mατρχυλα 
 Dοχυmεντοσ παρα α mατρχυλα 
 Μοδελο δε δεχλαραο εσχολαρ 
 Χυρσοσ οφερεχιδοσ ε Περφισ προφισσιοναισ 
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ΜΟDΑΛΙDΑDΕΣ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΟΦΕΡΕΧΙDΑΣ ΝΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ DΑΣ ΕΤΕΧΣ ΠΑΡΑ Ο 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020 (ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ) 

 

ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ � 1♠ Σ⊃ΡΙΕ 

Ο Ενσινο Μδιο φυνχιοναρ〈 εm  περοδο (mανη ου ταρδε) σοmεντε χοm οσ χοmπονεντεσ δα βασε ναχιοναλ χοmυm; 

 Ο Ενσινο Μδιο δεστινα−σε αοσ χανδιδατοσ θυε τενηαm χονχλυδο ο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε χοmπ⌡ε−σε πορ δυασ παρτεσ: Βασε Ναχιοναλ Χοmυm 
ε Παρτε Dιϖερσιφιχαδα. 

Ασ δισχιπλινασ δα Βασε Ναχιοναλ Χοmυm, διρεχιοναδασ παρα α φορmαο γεραλ δο εστυδαντε, σο ασ ϕ〈 τραδιχιοναλmεντε εστυδαδασ, χοmο Λνγυα 
Πορτυγυεσα ε Λιτερατυρα, Ματεm〈τιχα, Ηιστ⌠ρια, Γεογραφια, Θυmιχα, Φσιχα, Βιολογια, Εδυχαο Φσιχα ε Αρτεσ, αλm δοσ χονηεχιmεντοσ δε 
Σοχιολογια ε Φιλοσοφια, νεχεσσ〈ριοσ παρα ο εξερχχιο δα χιδαδανια. 

Ασ δισχιπλινασ δα Παρτε Dιϖερσιφιχαδα οβϕετιϖαm αο δεσενϖολϖιmεντο δε χαπαχιδαδεσ ε δε χονδυτασ ιmπορταντεσ να ατυαλιδαδε, ϖισανδο ◊ 
φορmαο παρα ο εξερχχιο δα χιδαδανια ε πρεπαραο παρα ο τραβαληο. Ο οφερεχιmεντο δεσσασ δισχιπλινασ  διφερενχιαδο νασ Ετεχσ, ασ θυαισ 
δισπ⌡εm δε αυτονοmια παρα οπταρ πορ προϕετοσ ου δισχιπλινασ δε λιϖρε εσχοληα. Ο ινγλσ, θυε ταmβm ιντεγρα α Παρτε Dιϖερσιφιχαδα,  
οβριγατ⌠ριο νο Ενσινο Μδιο. 

 

ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΧΟΜ ⊇ΝΦΑΣΕ ΕΜ ΛΙΝΓΥΑΓΕΝΣ, ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ ΗΥΜΑΝΑΣ Ε ΣΟΧΙΑΙΣ; ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ ΒΙΟΛΓΙΧΑΣ, ΑΓΡℑΡΙΑΣ Ε DΑ 
ΣΑ∨DΕ; ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ ΕΞΑΤΑΣ Ε ΕΝΓΕΝΗΑΡΙΑΣ � 1♠ Σ⊃ΡΙΕ 

Ο Ενσινο Μδιο χοm νφασε εm Λινγυαγενσ, Χινχιασ Ηυmανασ ε Σοχιαισ; Χινχιασ Βιολ⌠γιχασ, Αγρ〈ριασ ε δα Σαδε; Χινχιασ Εξατασ ε 
Ενγενηαριασ φυνχιοναρ〈 εm  περοδο (mανη ου ταρδε) χοm οσ χοmπονεντεσ δα βασε ναχιοναλ χοmυm χοm νφασε εm Προϕετοσ 
Ιντερδισχιπλιναρεσ δα Παρτε Dιϖερσιφιχαδα, ρελαχιοναδοσ ◊ πεσθυισα, αο πλανεϕαmεντο ε σολυο δε προβλεmασ, χοm φοχο νασ 〈ρεασ δε Λινγυαγενσ, 
Χ⌠διγοσ ε συασ Τεχνολογιασ ε Χινχιασ Ηυmανασ ε συασ Τεχνολογιασ; Χινχιασ Βιολ⌠γιχασ, Αγρ〈ριασ ε δα Σαδε; Χινχιασ Εξατασ ε Ενγενηαριασ. 
Dεστινα−σε αοσ χανδιδατοσ θυε τενηαm χονχλυδο ο Ενσινο Φυνδαmενταλ. 
 

ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΧΟΜ ΘΥΑΛΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ � ΝΟςΟΤΕΧ ΙΝΤΕΓΡΑDΟ − 1♠ Σ⊃ΡΙΕ 

Ο Ενσινο Μδιο χοm Θυαλιφιχαο Προφισσιοναλ φυνχιοναρ〈 εm  περοδο (mανη ου ταρδε) mεσχλανδο χοmπονεντεσ δα βασε ναχιοναλ χοmυm ε 
αλγυνσ χοmπονεντεσ προφισσιοναλιζαντεσ. 

Ο Ενσινο Μδιο χοm θυαλιφιχαο προφισσιοναλ δεστινα−σε αοσ χανδιδατοσ θυε τενηαm χονχλυδο ο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε χοmπ⌡ε−σε δασ παρτεσ 
ρελατιϖασ αο Ενσινο Μδιο (βασε ναχιοναλ χοmυm ε παρτε διϖερσιφιχαδα) ε δα φορmαο προφισσιοναλ. 

Νεστα mοδαλιδαδε δε ενσινο, βασεαδα να Λει ν≡ 13.415/17, ο αλυνο χυρσαρ〈 ο Ενσινο Μδιο εστρυτυραδο εm χονϕυντο χοm α θυαλιφιχαο παρα ο 
τραβαληο, νυmα ϕορναδα δε ατ 30 αυλασ σεmαναισ (ατ 6 αυλασ δι〈ριασ), εm χαδα υmα δασ 3 σριεσ. Αο φιναλ δο χυρσο, ο αλυνο τερ〈 χονχλυδο ο 
Ενσινο Μδιο ε οβτερ〈, ταmβm, ο χερτιφιχαδο δε Θυαλιφιχαο Προφισσιοναλ. 

Οσ χυρσοσ σερο οφερεχιδοσ νοσ περοδοσ mανη ε/ου ταρδε ε οργανιζαδοσ πορ σριεσ. Χαδα χυρσο  χοmποστο πορ 3 (τρσ) σριεσ. Χαδα σριε τερ〈 
δυραο δε υm ανο. 

Αο αλυνο χονχλυιντε δο Ενσινο Μδιο χοm θυαλιφιχαο προφισσιοναλ σερ〈 χονφεριδο ε εξπεδιδο ο χερτιφιχαδο δε Ενσινο Μδιο χοm υmα 
θυαλιφιχαο προφισσιοναλ παρα ο τραβαληο, ασσιm χοmο ταmβm ληε δαρ〈 ο διρειτο δε χοντινυιδαδε δε εστυδοσ νο νϖελ δα Εδυχαο Συπεριορ. 

ΑΤΕΝ∩℘Ο: 
Ο Ενσινο Μδιο χοm θυαλιφιχαο προφισσιοναλ � Νοϖοτεχ Ιντεγραδο  οφερεχιδο δα σεγυιντε φορmα: 

• πορ mειο δο Χεντρο Παυλα Σουζα 
 Ο Ενσινο Τχνιχο ε ο Ενσινο Μδιο σο οφερεχιδοσ δεντρο δασ Ετεχσ. 

• πορ mειο δασ Εσχολασ Εσταδυαισ δα Σεχρεταρια δα Εδυχαο δο Εσταδο 
 Ο Ενσινο Τχνιχο ε ο Ενσινο Μδιο σερο οφερεχιδοσ σοmεντε να Εσχολα Εσταδυαλ − ΕΕ 
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ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΧΟΜ ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ � 1♠ Σ⊃ΡΙΕ 

Ο Ενσινο Μδιο χοm Ηαβιλιταο Τχνιχα Προφισσιοναλ φυνχιοναρ〈 εm  περοδο (mανη ου ταρδε) mεσχλανδο χοmπονεντεσ δα βασε ναχιοναλ 
χοmυm ε χοmπονεντεσ τχνιχο προφισσιοναλιζαντεσ; 
 

Ο Ενσινο Μδιο χοm ηαβιλιταο τχνιχα προφισσιοναλ δεστινα−σε αοσ χανδιδατοσ θυε τενηαm χονχλυδο ο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε χοmπ⌡ε−σε δασ 
παρτεσ ρελατιϖασ αο Ενσινο Μδιο (βασε ναχιοναλ χοmυm ε παρτε διϖερσιφιχαδα) ε δα φορmαο προφισσιοναλ (Ενσινο Τχνιχο). 

Νεστα mοδαλιδαδε δε ενσινο, βασεαδα να Λει ν≡ 13.415/17, ο αλυνο χυρσαρ〈 ο Ενσινο Μδιο εστρυτυραδο εm χονϕυντο χοm α φορmαο δε 
Τχνιχο, νυmα ϕορναδα δε ατ 30 αυλασ σεmαναισ (ατ 6 αυλασ δι〈ριασ), εm χαδα υmα δασ 3 σριεσ. Αο φιναλ δο χυρσο, ο αλυνο τερ〈 χονχλυδο ο 
Ενσινο Μδιο ε οβτερ〈, ταmβm, ο διπλοmα δε Τχνιχο χοm ϖαλιδαδε ναχιοναλ. 

Οσ χυρσοσ σερο οφερεχιδοσ νοσ περοδοσ mανη ε/ου ταρδε ε οργανιζαδοσ πορ σριεσ. Χαδα χυρσο  χοmποστο πορ 3 (τρσ) σριεσ. Χαδα σριε τερ〈 
δυραο δε υm ανο. Ασ σριεσ χυρσαδασ δαρο αο αλυνο, εm συα mαιορια, υmα θυαλιφιχαο προφισσιοναλ χοm διρειτο α υm χερτιφιχαδο παρχιαλ. 

Αο αλυνο χονχλυιντε δο Ενσινο Μδιο χοm ηαβιλιταο τχνιχα προφισσιοναλ σερ〈 χονφεριδο ε εξπεδιδο ο διπλοmα δε Τχνιχο, θυε ληε δαρ〈 ο 
διρειτο δε εξερχερ ασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο τχνιχο, χοmο ταmβm ληε δαρ〈 ο διρειτο δε χοντινυιδαδε δε εστυδοσ νο νϖελ δα Εδυχαο 
Συπεριορ. 

ΑΤΕΝ∩℘Ο: 
Ο Ενσινο Μδιο χοm ηαβιλιταο τχνιχα προφισσιοναλ � Νοϖοτεχ Ιντεγραδο  οφερεχιδο δα σεγυιντε φορmα: 

• πορ mειο δο Χεντρο Παυλα Σουζα 
 Ο Ενσινο Τχνιχο ε ο Ενσινο Μδιο σο οφερεχιδοσ δεντρο δασ Ετεχσ. 

• πορ mειο δασ Εσχολασ Εσταδυαισ δα Σεχρεταρια δα Εδυχαο δο Εσταδο 
 Ο Ενσινο Τχνιχο ε ο Ενσινο Μδιο σερο οφερεχιδοσ σοmεντε να Εσχολα Εσταδυαλ − ΕΕ 

 

ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΧΟΜ ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΟ ΠΡΟϑΕΤΟ DΕ ΑΡΤΙΧΥΛΑ∩℘Ο DΑ ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 
Μ⊃DΙΑ Ε ΣΥΠΕΡΙΟΡ � 1♠ Σ⊃ΡΙΕ 

Ο Ενσινο Μδιο χοm Ηαβιλιταο Τχνιχα Προφισσιοναλ δο προϕετο δε Αρτιχυλαο δα Φορmαο Προφισσιοναλ Μδια ε Συπεριορ φυνχιοναρ〈 εm  
περοδο (mανη ου ταρδε) mεσχλανδο χοmπονεντεσ δα βασε ναχιοναλ χοmυm ε χοmπονεντεσ τχνιχο προφισσιοναλιζαντεσ χοm ποσσιβιλιδαδε δε 
προσσεγυιmεντο δε εστυδοσ εm νϖελ συπεριορ χοm χυρσοσ χορρελατοσ να Φατεχ πορ mαισ δοισ ανοσ. Ασ Ετεχσ εm παρχερια χοm ασ Φατεχσ θυε 
οφερταρο εσσα προποστα εστο δεταληαδασ νο Πορταλ δο Χανδιδατο.  

Αλm δισσο, ασ τυρmασ ποδερο τερ υm προγραmα δε, νο mνιmο, 200 ηορασ δε πρ〈τιχασ προφισσιοναισ εm εmπρεσασ ρελαχιοναδασ ◊ 〈ρεα δο χυρσο. 
Παρα ινγρεσσο ποστεριορ να Φατεχ, ποδερ〈 σερ χονσιδεραδο χοmο χριτριο παρα ο αλυνο δεσσε προϕετο α απροϖαο νοσ τρσ ανοσ δο χυρσο ε δασ 
πρ〈τιχασ νασ εmπρεσασ. 

  

ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΙΝΤΕΓΡΑDΟ ΑΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ � 1♠ Σ⊃ΡΙΕ 

Ο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο φυνχιοναρ〈 εm περοδο ιντεγραλ (mανη ε ταρδε) χοm χοmπονεντεσ δα βασε ναχιοναλ χοmυm 
ιντεγραδα ◊ φορmαο προφισσιοναλ δε τχνιχο; 

Ο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο δεστινα−σε αοσ χανδιδατοσ θυε τενηαm χονχλυδο ο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε χοmπ⌡ε−σε δασ παρτεσ 
ρελατιϖασ αο Ενσινο Μδιο (βασε ναχιοναλ χοmυm ε παρτε διϖερσιφιχαδα) ε δα φορmαο προφισσιοναλ (Ενσινο Τχνιχο). 

Νεστα mοδαλιδαδε δε ενσινο, ο αλυνο χυρσαρ〈 ο Ενσινο Μδιο εστρυτυραδο εm χονϕυντο χοm α φορmαο δε Τχνιχο, νυmα ϕορναδα δε ατ 40 
αυλασ σεmαναισ (ατ 8 αυλασ δι〈ριασ), εm χαδα υmα δασ 3 σριεσ. Αο φιναλ δο χυρσο, ο αλυνο τερ〈 χονχλυδο ο Ενσινο Μδιο ε οβτερ〈, ταmβm, ο 
διπλοmα δε Τχνιχο, χοm ϖαλιδαδε ναχιοναλ. 

Οσ χυρσοσ σερο οφερεχιδοσ εm περοδο ιντεγραλ (mανη/ταρδε) ε οργανιζαδοσ πορ σριεσ. Χαδα χυρσο  χοmποστο πορ 3 (τρσ) σριεσ. Χαδα σριε 
τερ〈 δυραο δε υm ανο. Ασ σριεσ χυρσαδασ δαρο αο αλυνο, εm συα mαιορια, υmα θυαλιφιχαο προφισσιοναλ χοm διρειτο α υm χερτιφιχαδο παρχιαλ.  

Αο αλυνο χονχλυιντε δο χυρσο τχνιχο ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο σερ〈 χονφεριδο ε εξπεδιδο ο διπλοmα δε Τχνιχο, θυε ληε δαρ〈 ο διρειτο δε 
εξερχερ ασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο τχνιχο, χοmο ταmβm ληε δαρ〈 ο διρειτο δε χοντινυιδαδε δε εστυδοσ νο νϖελ δα Εδυχαο Συπεριορ. 
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ΑΤΕΝ∩℘Ο: 
Ο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο  οφερεχιδο δα σεγυιντε φορmα: 

• πορ mειο δο Χεντρο Παυλα Σουζα 
 Ο Ενσινο Τχνιχο ε ο Ενσινο Μδιο σο οφερεχιδοσ δεντρο δασ Ετεχσ. 

• πορ mειο δο Προγραmα ςενχε 
 Ενσινο Τχνιχο να Ετεχ ε Ενσινο Μδιο εm υmα Εσχολα Εσταδυαλ − ΕΕ (mοδαλιδαδε Ιντερδεπενδεντε). Νεστα mοδαλιδαδε ο 

δεσλοχαmεντο εντρε α Ετεχ ε α ΕΕ σερ〈 δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο αλυνο. 
 Ενσινο Τχνιχο ε Ενσινο Μδιο να ΕΕ. 

  

ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΙΝΤΕΓΡΑDΟ ΑΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ DΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ςΕΝΧΕ � 1≡ ΜDΥΛΟ 

Ο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο δο Προγραmα ςενχε φυνχιοναρ〈 εm περοδο ιντεγραλ (mανη ε ταρδε) χοm χοmπονεντεσ δα βασε 
ναχιοναλ χοmυm, σοβ ρεσπονσαβιλιδαδε δασ Εσχολασ Εσταδυαισ δα Σεχρεταρια δα Εδυχαο δο Εσταδο δε Σο Παυλο ε χοm χοmπονεντεσ δα 
φορmαο προφισσιοναλ δε τχνιχο, σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δασ Ετεχσ, δο Χεντρο Παυλα Σουζα; 
 

ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΧΟΜ ΘΥΑΛΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Ε Ο ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΧΟΜ ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΝΟςΟΤΕΧ ΙΝΤΕΓΡΑDΟ � 1♠ Σ⊃ΡΙΕ 

Ο Ενσινο Μδιο χοm Θυαλιφιχαο Προφισσιοναλ ε ο Ενσινο Μδιο χοm Ηαβιλιταο Τχνιχα Προφισσιοναλ δο Προγραmα Νοϖοτεχ Ιντεγραδο 
φυνχιοναρο εm  περοδο χοm χοmπονεντεσ δα βασε ναχιοναλ χοmυm, σοβ ρεσπονσαβιλιδαδε δασ Εσχολασ Εσταδυαισ δα Σεχρεταρια δα Εδυχαο 
δο Εσταδο δε Σο Παυλο ε χοm χοmπονεντεσ δα φορmαο προφισσιοναλ δε τχνιχο, σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δασ Ετεχσ, δο Χεντρο Παυλα Σουζα.  
 

ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΙΝΤΕΓΡΑDΟ ΑΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΝΑ ΜΟDΑΛΙDΑDΕ ΕϑΑ (ΕDΥΧΑ∩℘Ο DΕ ϑΟςΕΝΣ Ε ΑDΥΛΤΟΣ) � 1≡ ΤΕΡΜΟ 

Ο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο να mοδαλιδαδε ΕϑΑ (Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ) φυνχιοναρ〈 εm  περοδο χοm χοmπονεντεσ 
δα βασε ναχιοναλ χοmυm ιντεγραδα χοm α φορmαο προφισσιοναλ δε τχνιχο. 

Ο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο να mοδαλιδαδε ΕϑΑ (Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ) δεστινα−σε αοσ χανδιδατοσ θυε τενηαm 
χονχλυδο ο Ενσινο Φυνδαmενταλ ε τενηαm 18 ανοσ χοmπλετοσ ατ 31/01/2020 ε χοmπ⌡ε−σε δασ παρτεσ ρελατιϖασ αο Ενσινο Μδιο (βασε 
ναχιοναλ χοmυm ε παρτε διϖερσιφιχαδα) ε δα φορmαο προφισσιοναλ (Ενσινο Τχνιχο). Εστα mοδαλιδαδε σερ〈 οφερταδα εξχλυσιϖαmεντε νο περοδο 
νοτυρνο. 

Οσ χυρσοσ εστο οργανιζαδοσ πορ τερmοσ ε χαδα τερmο τεm α δυραο δε υm σεmεστρε. 

Αο αλυνο χονχλυιντε δο χυρσο τχνιχο ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο να mοδαλιδαδε ΕϑΑ (Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ) σερ〈 χονφεριδο ε εξπεδιδο 
ο διπλοmα δε Τχνιχο, θυε ληε δαρ〈 ο διρειτο δε εξερχερ ασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο τχνιχο, χοmο ταmβm ληε δαρ〈 ο διρειτο δε χοντινυιδαδε δε 
εστυδοσ νο νϖελ δα Εδυχαο Συπεριορ.  

 

ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ − 1≡ ΜDΥΛΟ 

Οφερεχιδοσ νασ mοδαλιδαδεσ Πρεσενχιαλ, Σεmιπρεσενχιαλ ε Ον−λινε, ο Ενσινο Τχνιχο δεστινα−σε αοσ χανδιδατοσ θυε χονχλυραm ο Ενσινο Μδιο 
ου εθυιϖαλεντε, ου αινδα αοσ θυε εστο mατριχυλαδοσ α παρτιρ δα 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο. Ο οβϕετιϖο δο Ενσινο Τχνιχο  προπορχιοναρ 
ηαβιλιταο προφισσιοναλ. 

Οσ χυρσοσ τχνιχοσ εστο οργανιζαδοσ εm m⌠δυλοσ ε χαδα m⌠δυλο τεm α δυραο δε υm σεmεστρε. 

Ο χονϕυντο δε χερτιφιχαδοσ δοσ m⌠δυλοσ χυρσαδοσ, θυε φορmαm υm χυρσο τχνιχο, δαρ〈 διρειτο αο διπλοmα δε τχνιχο, δεσδε θυε ο αλυνο ϕ〈 
τενηα χονχλυδο ο Ενσινο Μδιο. 

Ο χυρρχυλο  χοmποστο πελοσ χοmπονεντεσ χυρριχυλαρεσ χονσιδεραδοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ φορmαο προφισσιοναλ, δεδιχαδοσ ◊ φορmαο τχνιχα. 
Χοντεmπλα ουτροσ χοmπονεντεσ ιmπορταντεσ παρα ο εξερχχιο προφισσιοναλ δο τχνιχο, ταισ χοmο: Χιδαδανια Οργανιζαχιοναλ, Τεχνολογια ε Μειο 
Αmβιεντε, Λινγυαγενσ, Τραβαληο ε Τεχνολογια, Γεστο ε Θυαλιδαδε, Βανχο δε Dαδοσ ου Ινφορm〈τιχα ε τραβαληο δε χονχλυσο δε χυρσο. 

Παρα ϖεριφιχαρ οσ χυρσοσ οφερεχιδοσ ε οσ περφισ προφισσιοναισ χονσυλτε ηττπ://ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ/υνιδαδεσ−χυρσοσ/ 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos/
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ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ − ΜΟDΑΛΙDΑDΕ ΣΕΜΙΠΡΕΣΕΝΧΙΑΛ � ΕΑD � 1≡ ΜDΥΛΟ 

Ο Χεντρο Παυλα Σουζα οφερεχε, εm συασ Ετεχσ, χυρσοσ δε φορmαο τχνιχα ε θυαλιφιχαο προφισσιοναλ, να mοδαλιδαδε σεmιπρεσενχιαλ δε 
Εδυχαο α Dιστνχια � ΕΑD. 

Ασ προϖασ πρεσενχιαισ οβριγατ⌠ριασ σο ρεαλιζαδασ αο φιναλ δε χαδα m⌠δυλο, δε φορmα υνιφιχαδα, εm δυασ δατασ εσταβελεχιδασ εm χαλενδ〈ριο 
εσχολαρ (πρεφερενχιαλmεντε αοσ σ〈βαδοσ, δασ 9 ασ 12 ηορασ).  

Να mοδαλιδαδε σεmιπρεσενχιαλ παρτε δα φορmαο δαρ−σε−〈 α διστνχια, πορ mειο δε Αmβιεντε ςιρτυαλ δε Απρενδιζαγεm, ε   παρτε δε φορmα 
πρεσενχιαλ, χοm ενχοντροσ σεmαναισ να εσχολα οφερταντε. 

Παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ α διστνχια ο αλυνο δεϖερ〈 προϖιδενχιαρ χοmπυταδορ χοm αχεσσο α ιντερνετ(σευ, εmπρεσταδο, εm 
Αχεσσα Σο Παυλο, βιβλιοτεχασ πβλιχασ, λαν−ηουσε ...) παρα ρεαλιζ〈−λασ. 

Τοδοσ οσ χερτιφιχαδοσ τερο α mεσmα ϖαλιδαδε δοσ χυρσοσ τοταλmεντε πρεσενχιαισ οφερεχιδοσ πελο Χεντρο Παυλα Σουζα. 

 

ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ − ΜΟDΑΛΙDΑDΕ ΟΝ−ΛΙΝΕ � ΕΑD � 1≡ ΜDΥΛΟ  

Ασ προϖασ πρεσενχιαισ οβριγατ⌠ριασ σο ρεαλιζαδασ να Ετεχ Πολο, Υνιδαδε Οπεραχιοναλ, σελεχιοναδα πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο παρα ο 
Εξαmε ςεστιβυλινηο. Εσσασ προϖασ οχορρεm αο φιναλ δε χαδα m⌠δυλο, δε φορmα υνιφιχαδα, εm δυασ δατασ εσταβελεχιδασ εm χαλενδ〈ριο εσχολαρ 
(πρεφερενχιαλmεντε αοσ σ〈βαδοσ, δασ 9 ασ 12 ηορασ).  

Οσ χυρσοσ δισπ⌡εm δε mατεριαισ διδ〈τιχοσ ελαβοραδοσ εm λινγυαγεm αχεσσϖελ, ατραεντε ε mοτιϖαδορα. Σο λιϖροσ, προγραmασ δε ϖδεοσ ε ουτροσ 
ρεχυρσοσ απρεσενταδοσ εm αmβιεντε ϖιρτυαλ δε απρενδιζαγεm θυε αυξιλιαm ο αλυνο νο δεσενϖολϖιmεντο δασ χοmπετνχιασ νεχεσσ〈ριασ παρα 
συα φορmαο.  

Να mοδαλιδαδε ΟΝ−ΛΙΝΕ οσ αλυνοσ παρτιχιπαm δο χυρσο δε φορmα τοταλmεντε α διστνχια, σενδο οριενταδοσ διαριαmεντε πορ υm Προφεσσορ 
Μεδιαδορ, θυε ο αχοmπανηαρ〈 νο δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ, ποσσιβιλιτανδο α δισχυσσο ε ο απροφυνδαmεντο δοσ χοντεδοσ. Οσ αλυνοσ 
δεσενϖολϖεm σευσ εστυδοσ α διστνχια πορ mειο δο αmβιεντε ϖιρτυαλ δε απρενδιζαγεm θυε ποσσιβιλιτα α ιντεραο χοm χολεγασ ε χοm ο 
Προφεσσορ Μεδιαδορ. 

Παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δασ ατιϖιδαδεσ α διστνχια ο αλυνο δεϖερ〈 προϖιδενχιαρ χοmπυταδορ χοm αχεσσο α ιντερνετ (σευ, εmπρεσταδο, εm 
Αχεσσα Σο Παυλο, βιβλιοτεχασ πβλιχασ, λαν−ηουσε ...) παρα ρεαλιζ〈−λασ.  

Παρα φινσ δε προmοο ε χερτιφιχαο εm χαδα m⌠δυλο δο χυρσο, ο αλυνο δεϖερ〈 παρτιχιπαρ ρεγυλαρmεντε, πορ mειο δο Αmβιεντε ςιρτυαλ δε 
Απρενδιζαγεm, δασ ατιϖιδαδεσ προποστασ πελο Προφεσσορ Μεδιαδορ ε σερ προmοϖιδο νασ προϖασ πρεσενχιαισ οβριγατ⌠ριασ.  

Τοδοσ οσ χερτιφιχαδοσ τερο α mεσmα ϖαλιδαδε δοσ χυρσοσ τοταλmεντε πρεσενχιαισ οφερεχιδοσ πελο Χεντρο Παυλα Σουζα. 

 

ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ ΠΑΡΑ ΑΧΕΣΣΟ ℑΣ ςΑΓΑΣ ΡΕΜΑΝΕΣΧΕΝΤΕΣ (2≡ ΜDΥΛΟ � ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε 2♠ Σ⊃ΡΙΕ � ΕΝΣΙΝΟ 
Μ⊃DΙΟ) 

• Σερ〈 οφερεχιδο αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δο 2≡ m⌠δυλο δοσ χυρσοσ τχνιχοσ εm Αδmινιστραο, Εδιφιχα⌡εσ, Ελετροτχνιχα, 
Dεσενϖολϖιmεντο δε Σιστεmασ, Λογστιχα, Μεχνιχα, Νυτριο ε Dιεττιχα, Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ ε Σεγυρανα δο Τραβαληο, mεδιαντε 
αϖαλιαο ε χερτιφιχαο δε χοmπετνχιασ, αοσ χανδιδατοσ θυε ποσσυεm εξπερινχια προφισσιοναλ να 〈ρεα δο χυρσο εσχοληιδο ε θυε 
χονχλυραm ο Ενσινο Μδιο, δε αχορδο χοm ο Αρτιγο 41 δα Λει Φεδεραλ 9394/1996 ε δα Dελιβεραο 107/2011 δο Χονσεληο Εσταδυαλ 
δε Εδυχαο � ΣΠ. 

• ◊ 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο. Ο αχεσσο διρετο ◊ 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο σε δαρ〈 mεδιαντε α αϖαλιαο δασ χοmπετνχιασ δε Λνγυα 
Πορτυγυεσα, Λιτερατυρα, Χοmυνιχαο ε Τραβαληο ε δε Ματεm〈τιχα δα 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο. 

Χονσιδεραm−σε ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ ασ ποσσϖεισ ϖαγασ δεχορρεντεσ δε τρανσφερνχια ε ρετενο δε αλυνοσ. 

 

ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ (ΠΡΕΣΕΝΧΙΑΛ) � ΧΥΡΣΟΣ DΕ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 

Παρα ο 1≡ Σεmεστρε 2020 σερο οφερεχιδασ ϖαγασ παρα Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα δε νϖελ mδιο αοσ χανδιδατοσ θυε τενηαm χονχλυδο ο 
Ενσινο Μδιο ε χυρσαδο ιντεγραλmεντε ο Ενσινο Τχνιχο ασσοχιαδο αο Χυρσο δε Εσπεχιαλιζαο πρετενδιδο. 
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ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑ∩∏ΕΣ Ε ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩∏ΕΣ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ ΑΣΣΟΧΙΑDΑΣ 

Α σεγυιρ απρεσενταmοσ ασ Ηαβιλιτα⌡εσ Προφισσιοναισ νεχεσσ〈ριασ παρα ο ινγρεσσο εm χαδα υmα δασ Εσπεχιαλιζα⌡εσ Προφισσιοναισ Τχνιχασ δε 
Νϖελ Μδιο οφερεχιδασ νο ςεστιβυλινηο ΕΤΕΧ 1≡ Σεmεστρε 2020. 

 

ΙΝΦΟΡΜΑ∩∏ΕΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ 

  Οσ δαδοσ χοντιδοσ να ταβελα α σεγυιρ φοραm ρετιραδοσ δασ Ματριζεσ Χυρριχυλαρεσ δοσ χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα δε Νϖελ Μδιο ε 
δε σευσ ρεσπεχτιϖοσ Πλανοσ δε Χυρσοσ. 

  Τοδασ ασ Εσπεχιαλιζα⌡εσ ε συασ ρεσπεχτιϖασ Ηαβιλιτα⌡εσ Προφισσιοναισ ασσοχιαδασ περτενχεm, οβριγατοριαmεντε, αο mεσmο Ειξο 
Τεχνολ⌠γιχο. 

  Ειξο 
Τεχνολ⌠γι

χο 

Χυρσοσ δε 
Εσπεχιαλιζαο 
ςεστιβυλινηο 
1ΣΕΜ2020 

Dενοmινα⌡εσ 
Ατυαισ δασ 

Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο 
πρ ρεθυισιτο δε 

ινγρεσσο 

Dενοmινα⌡εσ Αντεριορεσ δασ Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο πρ ρεθυισιτοσ δε ινγρεσσο 

Τυρισmο, 
Ηοσπιταλιδαδε ε Λαζερ 

Οργανιζαο δε 
Εϖεντοσ 

Χορπορατιϖοσ 

Αγενχιαmεντο δε 
ςιαγεm 

Αγενχιαmεντο ε γυια; Αγενχιαmεντο ε γυιαmεντο δε ϖιαγενσ ε οπερα⌡εσ τυρστιχασ; Αγενχιαmεντο 
ε οπεραο δε τυρισmο ε ηοσπιταλιδαδε; Αγενχιαmεντο ε οπερα⌡εσ τυρστιχασ; Ασσεσσορ εm 
πλανεϕαmεντο τυρστιχο; Γεστο ε προmοο τυρστιχα; Σερϖιοσ τυρστιχοσ δε εϖεντοσ, ηοσπεδαγεm ε 
αγενχιαmεντο; Τρασλαδο; Τυρισmο ε δεσενϖολϖιmεντο σοχιαλ; Τυρισmο, γερνχια, αγεντεσ ε νεγ⌠χιοσ; 
Τυρισmο/γυια τυρστιχο; Τυρισmο. 

Εϖεντοσ 

Εϖεντοσ δε νεγ⌠χιοσ; Εϖεντοσ ε ηοσπιταλιδαδε; Γεστο δε εϖεντοσ; Οργανιζαο δε εϖεντοσ; 
Πλανεϕαδορ ε ρεαλιζαδορ δε εϖεντοσ; Πλανεϕαmεντο ε οργανιζαο δε εϖεντοσ ε τυρισmο; Προδυο 
χυλτυραλ; Προmοο ε οργανιζαο δε εϖεντοσ; Σερϖιοσ τυρστιχοσ δε εϖεντοσ, ηοσπεδαγεm ε 
αγενχιαmεντο. 

Ηοσπεδαγεm 

Αδmινιστραο εm mειοσ δε ηοσπεδαγεm; Γεστο δε ηοσπεδαγεm; Ηοσπιταλιδαδε � νφασε εm ηοτισ 
ε πουσαδασ; Ηοσπιταλιδαδε; Ηοτελαρια χοm νφασε εm σερϖιοσ; Ηοτελαρια; Μειοσ δε ηοσπεδαγεm; 
Σερϖιοσ δε ηοτελαρια ε τυρισmο; Σερϖιοσ ηοτελειροσ; Σερϖιοσ τυρστιχοσ δε εϖεντοσ, ηοσπεδαγεm ε 
αγενχιαmεντο; Τυρισmο ε ηοσπιταλιδαδε; Τυρισmο ε ηοτελαρια; Τυρισmο εm σερϖιοσ δε ηοσπεδαγεm, 
αλιmενταο ε βεβιδασ; Τυρισmο παρα γεστο δε νεγ⌠χιοσ ε ηοτελαρια. 

Προδυο Χυλτυραλ 

Χαντο 
Χαντο ερυδιτο; Χαντο λριχο; Χαντο ποπυλαρ; Εξεχυο mυσιχαλ � ινστρυmεντο χαντο; Μσιχα � χαντο; 
ςοχαλ. 

Χοmυνιχαο ςισυαλ 
Αρτεσ πλ〈στιχασ χοm δεσιγν γρ〈φιχο; Dεσενηο ινδυστριαλ � δεσιγν γρ〈φιχο, δε προδυτο ε δε 
εmβαλαγεm; Dεσιγν γρ〈φιχο ε εmπρεσαριαλ; Dεσιγν γρ〈φιχο ε ωεβ; Dεσιγν γρ〈φιχο; Γεστο δε νεγ⌠χιοσ 
εm δεσιγν γρ〈φιχο ε εmπρεσαριαλ; Προγραmαο ϖισυαλ; ςισυαλ mερχηανδισινγ; Wεβ δεσιγν. 

Dανα Νο η〈 ρεγιστροσ. 

Dεσιγν δε Ιντεριορεσ 
Dεχοραο δε ιντεριορεσ; Dεχοραο; Προγραmαο ϖισυαλ δε ϖιτρινεσ ε εσπαοσ χοmερχιαισ; 
ςιτρινισmο ε mερχηανδισινγ ϖισυαλ. 

Dεσιγν δε Μ⌠ϖεισ 
Dεσενηο ινδυστριαλ; Dεσιγν; Dεσιγν δε mοβιλι〈ριο; Dεσιγν δε m⌠ϖεισ ε ιντεριορεσ; Ινδυστριαλ 
mοϖελειρο; Προδυτο δε δεσιγν δε m⌠ϖεισ. 

Εϖεντοσ Νο η〈 ρεγιστροσ. 

Μοδελαγεm δο 
ςεστυ〈ριο 

Νο η〈 ρεγιστροσ. 

Μυλτιmδια Dεσιγν γρ〈φιχο ε ωεβ; Wεβ δεσιγν. 

Μυσεολογια Μυσευ. 

Παισαγισmο Dεσιγν δε παισαγισmο; Dεσιγν φλοραλ; Dεσιγν παισαγστιχο; Dεσιγν δε ιντεριορεσ ε παισαγισmο. 

Προχεσσοσ 
Φοτογρ〈φιχοσ 

Νο η〈 ρεγιστροσ. 

Προδυο δε ℑυδιο ε 
ςδεο 

ℑυδιο ε ϖδεο; ℑυδιο ϖισυαλ; Αυδιοϖισυαλ/πεσθυισαδορ αυδιοϖισυαλ; Αυδιοϖισυαλ/ρεπ⌠ρτερ 
χινεmατογρ〈φιχο; Αυδιοϖισυαλ/σονοπλαστα; Αυδιοϖισυαλ; Χινεγραφια; Εδιο δε ιmαγεm; Προδυο 
αυδιοϖισυαλ/χοορδεναδορ δε προδυο; Προδυο αυδιοϖισυαλ/πεσθυισαδορ; Προδυο εm 〈υδιο 
ϖισυαλ; ςδεο προφισσιοναλ. 

Ρεγνχια Νο η〈 ρεγιστροσ. 

Τεατρο Αρτεσ χνιχασ; Αρτε Dραm〈τιχα; Ατορ. 
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Ειξο Τεχνολ⌠γιχο 

Χυρσοσ δε 
Εσπεχιαλιζαο 
ςεστιβυλινηο 
1ΣΕΜ2020 

Dενοmινα⌡εσ 
Ατυαισ δασ 

Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο 
πρ ρεθυισιτο δε 

ινγρεσσο 

Dενοmινα⌡εσ Αντεριορεσ δασ Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο πρ ρεθυισιτοσ δε ινγρεσσο 

Ινφορmαο ε 
Χοmυνιχαο 

Dεσενϖολϖιmεντο δε 
Απλιχατιϖοσ παρα 

Σmαρτπηονεσ 

Ινφορm〈τιχα 

Αν〈λισε ε προγραmαο δε χοmπυταδορεσ; Αν〈λισε ε προϕετο δε σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ; Αν〈λισεσ δε 
σιστεmασ; Γερενχιαmεντο δε σιστεmασ δε ινφορmαο; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm δεσενϖολϖιmεντο 
δε σιστεmασ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm προγραmαο χοmερχιαλ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm 
προγραmαο δε σιστεmασ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm προγραmαο ε αν〈λισε δε σιστεmασ; 
Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm προγραmαο ε δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε 
εm σιστεmασ δε ινφορmαο; Ινφορm〈τιχα χοm ηαβιλιταο εm υσο ε γεστο δε χοmπυταδορεσ, 
σιστεmασ ε ρεδεσ; Ινφορm〈τιχα εδυχατιϖα; Ινφορm〈τιχα εmπρεσαριαλ; Ινφορm〈τιχα γερενχιαλ; Ινφορm〈τιχα: 
προγραmαο; Μανυτενο ε προγραmαο δε χοmπυταδορεσ; Μιχροινφορm〈τιχα; Οπεραδορ δε 
χοmπυταδορεσ; Προχεσσαmεντο δε δαδοσ. 

Ινφορm〈τιχα παρα 
Ιντερνετ 

Αν〈λισε ε προϕετο δε ωεβ σιτε; Dεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ ε σεγυρανα εm απλιχα⌡εσ παρα ωεβ; 
Dεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρε; Dεσενϖολϖιmεντο ωεβ ε ηιπερmδια; Ινφορm〈τιχα � δεσενϖολϖεδορ δε 
ωεβ σιτεσ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε αο δεσενϖολϖιmεντο δε απλιχα⌡εσ παρα ιντερνετ; Ινφορm〈τιχα χοm 
νφασε εm προγραmαο παρα ιντερνετ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm ωεβ δεσιγν; Ινφορm〈τιχα χοm 
νφασε εm ινφορm〈τιχα παρα ωεβ δεσιγνερ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε νο δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ 
παρα ιντερνετ; Ιντερνετ; Μιχροινφορm〈τιχα; Προχεσσαmεντο δε δαδοσ ε ωεβ δεσιγν; Προδυο δε ωεβ 
σιτεσ; Προγραmαο παρα ιντερνετ (ωεβ); Προγραmαο ωεβ; Σεγυρανα δε δαδοσ; Σοφτωαρε λιϖρε; 
Wεβ Dεσιγν. 

Μανυτενο ε 
Συπορτε εm 
Ινφορm〈τιχα 

Αδmινιστραο ε συπορτε δε ρεδεσ ε σιστεmασ οπεραχιοναισ; Χονσερτο δε χοmπυταδορεσ ε 
περιφριχοσ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm σιστεmασ δε συπορτε; Ινφορm〈τιχα χοm ηαβιλιταο εm 
συπορτε δε ηαρδωαρε; Ινσταλα⌡εσ ελτριχασ ε mανυτενο δε mιχροχοmπυταδορεσ; Ινσταλαο ε 
οπεραο δε χοmπυταδορεσ; Μανυτενο δε εθυιπαmεντοσ δε ινφορm〈τιχα; Μανυτενο δε 
mιχροχοmπυταδορεσ ε ρεδεσ; Μανυτενο ε mονταγεm δε εθυιπαmεντοσ δε ινφορm〈τιχα; 
Μανυτενο ε προγραmαο δε χοmπυταδορεσ; Μανυτενο εm mιχροινφορm〈τιχα; Μανυτενο εm 
ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ; Μιχροινφορm〈τιχα; Οπεραο δε χοmπυταδορεσ ε δε σιστεmασ οπεραχιοναισ; 
Οπεραδορ δε χοmπυταδορεσ; Ρεδεσ ε συπορτε α ηαρδωαρε; Συπορτε ◊ mιχροινφορm〈τιχα; Συπορτε α 
σιστεmασ δε ινφορmαο; Συπορτε α υσυ〈ριοσ; Συπορτε χοmπυταχιοναλ; Συπορτε ε mανυτενο δε 
ηαρδωαρε ε σοφτωαρε; Συπορτε εm ινφορm〈τιχα. 

Προγραmαο δε 
ϑογοσ Dιγιταισ 

Dεσενϖολϖιmεντο δε ϕογοσ; Dεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρεσ; Dεσιγν ε προϕετοσ δε γαmεσ; Ιλυστραο 
ε ανιmαο 3D; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm mδιασ διγιταισ; Προγραmαο δε σιστεmασ δε ινφορmαο. 

Ρεδεσ δε 
Χοmπυταδορεσ 

Αδmινιστραο χοm ηαβιλιταο εm αδmινιστραο ε προϕετο δε ρεδεσ; Αδmινιστραο εm ρεδεσ; 
Εστρυτυρα ε mανυτενο δε ρεδεσ; Γερνχια δε ρεδεσ; Γεστορ δε ρεδεσ λοχαισ ε ρεmοτασ; Ηαρδωαρε 
δε χοmπυταδορεσ ε ρεδεσ; Ηαρδωαρε ε ρεδε δε χοmπυταδορεσ; Ινφορm〈τιχα � ρεδεσ δε 
χοmπυταδορεσ; Ινφορm〈τιχα � ρεδεσ δε χοmυνιχαο; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm χονφιγυραο δε 
ρεδεσ; Ινφορm〈τιχα χοm νφασε εm ινσταλαο ε αδmινιστραο δε ρεδεσ; Ινφορm〈τιχα χοm ηαβιλιταο 
εm ρεδεσ; Ινφορm〈τιχα χοm ηαβιλιταο: υσο ε γεστο δε χοmπυταδορεσ, σιστεmασ δε ρεδεσ; 
Ινφορm〈τιχα εm προγραmαο ε ρεδεσ; Ινφορm〈τιχα � ρεδεσ; Ινφρα−εστρυτυρα ε αδmινιστραο δε ρεδεσ 
δε χοmπυταδορεσ; Μανυτενο εm ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ; Προγραmαο ε ρεδε; Προγραmαο 
ϖισυαλ ε ρεδε; Ρεδεσ δε δαδοσ; Ρεδεσ ε συπορτε α ηαρδωαρε; Σιστεmασ χοmερχιαισ ου αδmινιστραο 
δε ρεδεσ; Σιστεmασ δε ινφορmαο χοm νφασε εm ε−χοmmερχε. 

Τελεχοmυνιχα⌡εσ Χοmυνιχαο διγιταλ. 

 
 Λογστιχα Ρεϖερσα Αδmινιστραο 

 Αδmινιστραο δε εmπρεσασ; Ασσιστεντε εm αδmινιστραο; Γερεντε αδmινιστρατιϖο; Γεστο 
αδmινιστρατιϖα; Γεστο εστρατγιχα αδmινιστρατιϖα; Οπερα⌡εσ γερενχιαισ; Πλανεϕαmεντο 
αδmινιστρατιϖο; Προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ; Σερϖιοσ αδmινιστρατιϖοσ 

Γεστο ε Νεγ⌠χιοσ  Λογστιχα 

Αδmινιστραο δε σιστεmασ λογστιχοσ � εmπρεσαριαισ ε τρανσπορτεσ; Γεστο ε αδmινιστραο δε 
σιστεmασ λογστιχοσ; Γεστο ε ηαβιλιταο εm mατεριαισ ε λογστιχα; Γεστο εm λογστιχα; Γεστο 
εmπρεσαριαλ ε λογστιχα; Λογστιχα δε αρmαζεναmεντο, τρανσπορτε ε διστριβυιο; Λογστιχα δε ϖαρεϕο; 
Λογστιχα ε αδmινιστραο δα χαδεια δε συπριmεντοσ; Λογστιχα εmπρεσαριαλ 

 
Γεστο δε Προϕετοσ � 

ΕαD ον−λινε 

Ενσινο Μδιο 
χονχλυδο ε θυαλθυερ 

χυρσο τχνιχο ου 
συπεριορ χονχλυδο  
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Ειξο Τεχνολ⌠γιχο 

Χυρσοσ δε 
Εσπεχιαλιζαο 
ςεστιβυλινηο 
1ΣΕΜ2020 

Dενοmινα⌡εσ 
Ατυαισ δασ 

Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο 
πρ ρεθυισιτο δε 

ινγρεσσο 

Dενοmινα⌡εσ Αντεριορεσ δασ Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο πρ ρεθυισιτοσ δε ινγρεσσο 

Χοντρολε ε Προχεσσοσ 
Ινδυστριαισ 

Ραδιοχοmυνιχαο 

Αυτοmαο 
Ινδυστριαλ 

Αυτοmαο ε χοντρολε δε προχεσσοσ νφασε ινστρυmενταο; Αυτοmαο ε χοντρολε ινδυστριαλ; 
Αυτοmαο ε χοντρολε; Αυτοmαο ινδυστριαλ να 〈ρεα δε ελετρνιχα; Αυτοmαο ινδυστριαλ να 〈ρεα 
δε φαβριχαο; Αυτοmαο ινδυστριαλ να 〈ρεα δε mανυτενο; Αυτοmαο ινδυστριαλ να 〈ρεα δε 
σιστεmασ δε χοντρολε; Αυτοmαο ινδυστριαλ/mεχατρνιχα; Αυτοmαο πρεδιαλ; Αυτοmαο; 
Ελετροελετρνιχα χοm νφασε εm αυτοmαο ε ινστρυmενταο ινδυστριαλ; Ελετρνιχα � αυτοmαο δα 
mανυφατυρα; Ελετρνιχα � νφασε εm ιντεγραο δε σιστεmασ ινδυστριαισ; Ελετρνιχα χοm νφασε εm 
αυτοmαο ινδυστριαλ; Ελετρνιχα νφασε εm αυτοmαο; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm σιστεmασ δε 
χοντρολε αυτοm〈τιχο; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο εm αυτοmαο; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο εm 
mανυτενο δε σιστεmασ δε αυτοmαο; Ινστρυmενταο, χοντρολε ε αυτοmαο; Ινστρυmενταο ε 
αυτοmαο ινδυστριαλ/mεχατρνιχα; Ινστρυmενταο ε αυτοmαο ινδυστριαλ; Μεχνιχα χοm νφασε εm 
αυτοmαο ε χοντρολε. 

Ελετροελετρνιχα 

Αχιοναmεντοσ ελετρνιχοσ; Αυτοmαο ε χοντρολε δε προχεσσο χοm νφασε εm ινστρυmενταο; 
Ελετροελετρνιχα χοm νφασε εm mανυτενο ινδυστριαλ; Ελετροελετρνιχα ινδυστριαλ; Ελετρνιχα εm 
χοντρολε ε αχιοναmεντο ελετρνιχο; Ινδυστριαλ εm ελετροελετρνιχα; Ινστρυmενταο ε εθυιπαmεντοσ 
ινδυστριαισ; Μανυτενο δε εθυιπαmεντοσ ελετροελετρνιχοσ; Μανυτενο ελετροελετρνιχα; Σιστεmασ 
ελετροελετρνιχοσ δε τρανσπορτεσ σοβρε τριληοσ; Σιστεmασ ελετροελετρνιχοσ ινδυστριαισ. 

Ελετρνιχα 

Ελτριχα χοm νφασε εm ινστρυmενταο; Ελετρνιχα � νφασε εm αυτοmαο; Ελετρνιχα � 
mανυτενο δε εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ; Ελετρνιχα � σιστεmασ δε αθυισιο ε χοmυνιχαο δε 
δαδοσ; Ελετρνιχα χοm νφασε εm ινσταλα⌡εσ ινδυστριαισ; Ελετρνιχα χοm νφασε εm ινστρυmενταο 
ε χοντρολε δε προχεσσοσ; Ελετρνιχα χοm νφασε εm τελεχοmυνιχα⌡εσ ε ινφορm〈τιχα ινδυστριαλ; 
Ελετρνιχα χοm ηαβιλιταο εm ινσταλαο ε mανυτενο δε εθυιπαmεντοσ; Ελετρνιχα δε 
mιχροχοντρολαδορεσ; Ελετρνιχα διγιταλ; Ελετρνιχα εm ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ; Ελετρνιχα εm 
σιστεmασ δε 〈υδιο ε ϖδεο; Ελετρνιχα εm σιστεmασ δε αυτοmαο πρεδιαλ; Ελετρνιχα εm σιστεmασ; 
Ελετρνιχα νφασε εm αυτοmαο; Ελετρνιχα ινδυστριαλ; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm ελετρνιχα 
ινδυστριαλ να νφασε δε mανυτενο ελετρνιχα; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm ελετρνιχα ινδυστριαλ να 
νφασε δε οπεραχιοναλιζαο ελετρνιχα; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm mανυτενο ε εθυιπαmεντοσ 
ελετρνιχοσ; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm σιστεmασ δε 〈υδιο, ρ〈διο ε Τς, να νφασε δε mανυτενο 
εm εθυιπαmεντοσ ελετροελετρνιχοσ χοmερχιαισ ε ρεσιδενχιαισ; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο εm 
mανυτενο δε εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ; Ινδυστριαλ εm ελετρνιχα; Ινδυστριαλ εm ινσταλα⌡εσ ε 
mανυτενο δε σιστεmασ ελετρνιχοσ; Ινφορm〈τιχα Ινδυστριαλ − νφασε εm ελετρνιχα; Ινσταλαο ε 
mανυτενο ελετρνιχα; Ινστρυmενταο � χοντρολε δε προχεσσοσ; Ινστρυmενταο ελετρνιχα ε 
χοντρολε δε προχεσσοσ; Ινστρυmενταο ελετρνιχα; Ινστρυmενταο ινδυστριαλ; Ινστρυmενταο; 
Μιχροελετρνιχα. 

Ελετροτχνιχα 

Ελετριχιδαδε ε ινστρυmεντοσ; Ελετριχιδαδε; Ελετροτχνιχα � σιστεmασ δε ενεργια; Ελετροτχνιχα χοm 
νφασε εm αυτοmαο ινδυστριαλ ε χοντρολε αmβιενταλ; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm ινσταλα⌡εσ ε 
mανυτενο δε σιστεmασ δε ενεργια ελτριχα; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm ινσταλα⌡εσ ελτριχασ 
πρεδιαισ ε ινδυστριαισ; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm ινσταλα⌡εσ ελτριχασ; Ελετροτχνιχα χοm νφασε 
εm mανυτενο δε σιστεmασ δε αυτοmαο ινδυστριαλ; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm σιστεmασ δε 
διστριβυιο δε ενεργια ελτριχα; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm σιστεmασ δε ενεργια ελτριχα; 
Ελετροτχνιχα ινδυστριαλ; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm ελετροτχνιχα; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm 
ινσταλα⌡εσ ελτριχασ ινδυστριαισ; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο εm ινσταλα⌡εσ δε σιστεmασ δε ενεργια 
ελτριχα; Ινδυστριαλ δε ελετροτχνιχα � αυτοmαο ινδυστριαλ; Ινδυστριαλ εm ελετροτχνιχα; Ινσταλα⌡εσ 
δε ενεργια ελτριχα ε ρεδεσ δε χοmυνιχαο (ελετροτχνιχα); Ινσταλα⌡εσ δε σιστεmασ δε ενεργια ε 
ρεδεσ δε χοmυνιχαο ε σιστεmασ ινδυστριαισ; Ινσταλα⌡εσ ε mανυτενο εm σιστεmασ ελτριχοσ; 
Ινσταλα⌡εσ ελτριχασ ιντελιγεντεσ; Ινσταλα⌡εσ ελτριχασ; Ινσταλα⌡εσ ινδυστριαισ; Μανυτενο ελτριχα; 
Προδυο δε σιστεmασ δε ενεργια ε ρεδεσ δε χοmυνιχαο ε σιστεmασ ινδυστριαισ; Προϕετοσ ε 
ινσταλα⌡εσ ελτριχασ; Σιστεmασ δε ενεργια ελτριχα/σιστεmασ ινδυστριαισ/ελετροτχνιχα. 

Μανυτενο δε 
Αεροναϖεσ εm 

Αϖινιχοσ 

Εθυιπαmεντοσ δε ϖοο; Μανυτενο αερον〈υτιχα; Μανυτενο δε αεροναϖεσ; Μανυτενο δε 
αϖινιχοσ δε αεροναϖεσ; Μεχνιχα δε αεροναϖεσ; Μεχνιχα δε mανυτενο αερον〈υτιχα; Μεχνιχα δε 
mανυτενο αερον〈υτιχα χοm νφασε εm αϖινιχα; Μεχνιχο δε mανυτενο δε αϖινιχοσ δε 
αεροναϖεσ. 

Μανυτενο δε 
Σιστεmασ 

Μετροφερροϖι〈ριοσ 

Ελτριχα φερροϖι〈ρια; Μανυτενο; Μανυτενο ελτριχα mετροφερροϖι〈ρια; Μανυτενο mεχνιχα 
mετροφερροϖι〈ρια; Μανυτενο mετροφερροϖι〈ρια; Μανυτενο δε Σιστεmασ Ελετροελετρνιχοσ δε 
Τρανσπορτε Σοβρε Τριληοσ; Μανυτενο δε Σιστεmασ Μεχνιχοσ δε Τρανσπορτε σοβρε Τριληοσ; 
Σιστεmασ mεχνιχοσ δε τρανσπορτεσ σοβρε τριληοσ; Τρανσπορτε φερροϖι〈ριο; Τρανσπορτε/mανυτενο 
ελτριχα mετροφερροϖι〈ρια; Τρανσπορτε/mανυτενο mεχνιχα mετροφερροϖι〈ρια 

Μεχατρνιχα 
Ινφορm〈τιχα ινδυστριαλ (mοδαλιδαδε mεχατρνιχα); Μεχνιχα � σιστεmασ ιντεγραδοσ δε mανυφατυρα; 
Μεχατρνιχα χοm νφασε εm ινδστρια; Μεχατρνιχα ε ροβ⌠τιχα. 

Τελεχοmυνιχα⌡εσ Χοmυνιχαο διγιταλ 
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Ειξο Τεχνολ⌠γιχο 

Χυρσοσ δε 
Εσπεχιαλιζαο 
ςεστιβυλινηο 
1ΣΕΜ2020 

Dενοmινα⌡εσ 
Ατυαισ δασ 

Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο 
πρ ρεθυισιτο δε 

ινγρεσσο 

Dενοmινα⌡εσ Αντεριορεσ δασ Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο πρ ρεθυισιτοσ δε ινγρεσσο 

Χοντρολε ε Προχεσσοσ 
Ινδυστριαισ 

Γεστο δε Ενεργια 

Αυτοmαο 
Ινδυστριαλ 

Αυτοmαο ε χοντρολε δε προχεσσοσ νφασε ινστρυmενταο; Αυτοmαο ε χοντρολε ινδυστριαλ; Αυτοmαο 
ε χοντρολε; Αυτοmαο ινδυστριαλ να 〈ρεα δε ελετρνιχα; Αυτοmαο ινδυστριαλ να 〈ρεα δε φαβριχαο; 
Αυτοmαο ινδυστριαλ να 〈ρεα δε mανυτενο; Αυτοmαο ινδυστριαλ να 〈ρεα δε σιστεmασ δε χοντρολε; 
Αυτοmαο ινδυστριαλ/mεχατρνιχα; Αυτοmαο πρεδιαλ; Αυτοmαο; Ελετροελετρνιχα χοm νφασε εm 
αυτοmαο ε ινστρυmενταο ινδυστριαλ; Ελετρνιχα � αυτοmαο δα mανυφατυρα; Ελετρνιχα � νφασε εm 
ιντεγραο δε σιστεmασ ινδυστριαισ; Ελετρνιχα χοm νφασε εm αυτοmαο ινδυστριαλ; Ελετρνιχα νφασε εm 
αυτοmαο; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm σιστεmασ δε χοντρολε αυτοm〈τιχο; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο εm 
αυτοmαο; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο εm mανυτενο δε σιστεmασ δε αυτοmαο; Ινστρυmενταο, 
χοντρολε ε αυτοmαο; Ινστρυmενταο ε αυτοmαο ινδυστριαλ/mεχατρνιχα; Ινστρυmενταο ε αυτοmαο 
ινδυστριαλ; Μεχνιχα χοm νφασε εm αυτοmαο ε χοντρολε. 

Ελετροελετρνιχα 

Αχιοναmεντοσ ελετρνιχοσ; Αυτοmαο ε χοντρολε δε προχεσσο χοm νφασε εm ινστρυmενταο; 
Ελετροελετρνιχα χοm νφασε εm mανυτενο ινδυστριαλ; Ελετροελετρνιχα ινδυστριαλ; Ελετρνιχα εm 
χοντρολε ε αχιοναmεντο ελετρνιχο; Ινδυστριαλ εm ελετροελετρνιχα; Ινστρυmενταο ε εθυιπαmεντοσ 
ινδυστριαισ; Μανυτενο δε εθυιπαmεντοσ ελετροελετρνιχοσ; Μανυτενο ελετροελετρνιχα; Σιστεmασ 
ελετροελετρνιχοσ δε τρανσπορτεσ σοβρε τριληοσ; Σιστεmασ ελετροελετρνιχοσ ινδυστριαισ. 

Ελετροmεχνιχα 

Μανυτενο ελετροmεχνιχα; Ελετροmεχνιχα � ινσταλαο ε mανυτενο; Ελετροmεχνιχα χοm 
νφασε εm mανυτενο δε εθυιπαmεντοσ φορα δε εστραδα; Ελετροmεχνιχα χοm νφασε εm 
mανυτενο δε σιστεmασ ινδυστριαισ; Ελετροmεχνιχα δε mανυτενο; Ινσταλαο ε mανυτενο 
ελετροmεχνιχα; Μανυτενο δε εθυιπαmεντοσ φριγορφιχοσ ε δε χυρτυmε; Μανυτενο δε σιστεmασ 
ελετροmεχνιχοσ; Προχεσσοσ ινδυστριαισ � σιστεmασ ελετροmεχνιχοσ; Σιστεmασ mεχνιχοσ δε 
τρανσπορτεσ σοβρε τριληοσ. 

Ελετρνιχα 

Ελτριχα χοm νφασε εm ινστρυmενταο; Ελετρνιχα � νφασε εm αυτοmαο; Ελετρνιχα � mανυτενο δε 
εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ; Ελετρνιχα � σιστεmασ δε αθυισιο ε χοmυνιχαο δε δαδοσ; Ελετρνιχα χοm 
νφασε εm ινσταλα⌡εσ ινδυστριαισ; Ελετρνιχα χοm νφασε εm ινστρυmενταο ε χοντρολε δε προχεσσοσ; 
Ελετρνιχα χοm νφασε εm τελεχοmυνιχα⌡εσ ε ινφορm〈τιχα ινδυστριαλ; Ελετρνιχα χοm ηαβιλιταο εm 
ινσταλαο ε mανυτενο δε εθυιπαmεντοσ; Ελετρνιχα δε mιχροχοντρολαδορεσ; Ελετρνιχα διγιταλ; Ελετρνιχα 
εm ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ; Ελετρνιχα εm σιστεmασ δε 〈υδιο ε ϖδεο; Ελετρνιχα εm σιστεmασ δε 
αυτοmαο πρεδιαλ; Ελετρνιχα εm σιστεmασ; Ελετρνιχα νφασε εm αυτοmαο; Ελετρνιχα ινδυστριαλ; Ινδστρια 
χοm ηαβιλιταο εm ελετρνιχα ινδυστριαλ να νφασε δε mανυτενο ελετρνιχα; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm 
ελετρνιχα ινδυστριαλ να νφασε δε οπεραχιοναλιζαο ελετρνιχα; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm mανυτενο ε 
εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm σιστεmασ δε 〈υδιο, ρ〈διο ε Τς, να νφασε δε 
mανυτενο εm εθυιπαmεντοσ ελετροελετρνιχοσ χοmερχιαισ ε ρεσιδενχιαισ; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο εm 
mανυτενο δε εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ; Ινδυστριαλ εm ελετρνιχα; Ινδυστριαλ εm ινσταλα⌡εσ ε mανυτενο 
δε σιστεmασ ελετρνιχοσ; Ινφορm〈τιχα Ινδυστριαλ − νφασε εm ελετρνιχα; Ινσταλαο ε mανυτενο ελετρνιχα; 
Ινστρυmενταο � χοντρολε δε προχεσσοσ; Ινστρυmενταο ελετρνιχα ε χοντρολε δε προχεσσοσ; 
Ινστρυmενταο ελετρνιχα; Ινστρυmενταο ινδυστριαλ; Ινστρυmενταο; Μιχροελετρνιχα. 

Ελετροτχνιχα 

Ελετριχιδαδε ε ινστρυmεντοσ; Ελετριχιδαδε; Ελετροτχνιχα � σιστεmασ δε ενεργια; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm 
αυτοmαο ινδυστριαλ ε χοντρολε αmβιενταλ; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm ινσταλα⌡εσ ε mανυτενο δε 
σιστεmασ δε ενεργια ελτριχα; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm ινσταλα⌡εσ ελτριχασ πρεδιαισ ε ινδυστριαισ; 
Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm ινσταλα⌡εσ ελτριχασ; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm mανυτενο δε σιστεmασ δε 
αυτοmαο ινδυστριαλ; Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm σιστεmασ δε διστριβυιο δε ενεργια ελτριχα; 
Ελετροτχνιχα χοm νφασε εm σιστεmασ δε ενεργια ελτριχα; Ελετροτχνιχα ινδυστριαλ; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο 
εm ελετροτχνιχα; Ινδστρια χοm ηαβιλιταο εm ινσταλα⌡εσ ελτριχασ ινδυστριαισ; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο 
εm ινσταλα⌡εσ δε σιστεmασ δε ενεργια ελτριχα; Ινδυστριαλ δε ελετροτχνιχα � αυτοmαο ινδυστριαλ; Ινδυστριαλ 
εm ελετροτχνιχα; Ινσταλα⌡εσ δε ενεργια ελτριχα ε ρεδεσ δε χοmυνιχαο (ελετροτχνιχα); Ινσταλα⌡εσ δε 
σιστεmασ δε ενεργια ε ρεδεσ δε χοmυνιχαο ε σιστεmασ ινδυστριαισ; Ινσταλα⌡εσ ε mανυτενο εm σιστεmασ 
ελτριχοσ; Ινσταλα⌡εσ ελτριχασ ιντελιγεντεσ; Ινσταλα⌡εσ ελτριχασ; Ινσταλα⌡εσ ινδυστριαισ; Μανυτενο 
ελτριχα; Προδυο δε σιστεmασ δε ενεργια ε ρεδεσ δε χοmυνιχαο ε σιστεmασ ινδυστριαισ; Προϕετοσ ε 
ινσταλα⌡εσ ελτριχασ; Σιστεmασ δε ενεργια ελτριχα/σιστεmασ ινδυστριαισ/ελετροτχνιχα. 

Μεχνιχα 

Χονστρυο δε φερραmεντασ; Dεσενηο δε προϕετοσ δε mεχνιχα; Dεσενηο δε προϕετοσ; 
Φερραmενταρια δε mολδεσ; Φερραmενταρια; Ινδυστριαλ χοm ηαβιλιταο εm mανυτενο; Ινδυστριαλ χοm 
ηαβιλιταο εm τυρβοm〈θυινασ; Ινδυστριαλ εm mανυτενο δε εθυιπαmεντοσ mεχνιχοσ; Ινδυστριαλ 
mεχνιχο; Μανυτενο δε εθυιπαmεντοσ mεχνιχοσ; Μανυτενο εm εθυιπαmεντοσ δε mινεραο; 
Μανυτενο ινδυστριαλ; Μανυτενο δε m〈θυινασ ινδυστριαισ; Μανυτενο mεχνιχα δε m〈θυινασ ε 
εθυιπαmεντοσ; Μανυτενο mεχνιχα ινδυστριαλ; Μανυτενο mεχνιχα; Μ〈θυινασ; Μεχνιχα � νφασε 
εm mανυτενο; Μεχνιχα � προδυο δε m〈θυινασ; Μεχνιχα χοm νφασε εm δεσενηιστα/προϕετιστα; 
Μεχνιχα χοm νφασε εm φαβριχαο mεχνιχα; Μεχνιχα χοm νφασε εm mανυτενο ινδυστριαλ; 
Μεχνιχα χοm νφασε εm mανυτενο mεχνιχα; Μεχνιχα χοm νφασε εm mανυτενο; Μεχνιχα 
χοm νφασε εm πετρ⌠λεο ε γ〈σ; Μεχνιχα χοm ηαβιλιταο m〈θυινασ ε mοτορεσ; Μεχνιχα δε 
mανυτενο δε m〈θυινασ; Μεχνιχα δε mανυτενο; Μεχνιχα δε πρεχισο; Μεχνιχα δε υσιναγεm; 
Μεχνιχα ινδυστριαλ; Μεχνιχα: mεταλmεχνιχα; Προχεσσο ε προδυο ινδυστριαλ; Προχεσσοσ δε 
υσιναγεm ινδυστριαλ; Προχεσσοσ δε υσιναγεm; Προχεσσοσ mεχνιχοσ ε mεταλργιχοσ; Προδυο 
mεχνιχα; Προϕετοσ δε m〈θυινασ ε φερραmεντασ; Προϕετοσ mεχνιχοσ. 

Μεχατρνιχα Ινφορm〈τιχα ινδυστριαλ (mοδαλιδαδε mεχατρνιχα); Μεχνιχα � σιστεmασ ιντεγραδοσ δε mανυφατυρα; 
Μεχατρνιχα χοm νφασε εm ινδστρια; Μεχατρνιχα ε ροβ⌠τιχα. 

Ρεφριγεραο ε 
Χλιmατιζαο 

Ινδυστριαλ εm ρεφριγεραο ε αρ−χονδιχιοναδο; Μεχνιχα δε ρεφριγεραο ε χονδιχιοναδορ δε αρ; 
Ρεφριγεραο; Ρεφριγεραο ε αρ−χονδιχιοναδο; Ρεφριγεραο ε χονδιχιοναmεντο δε αρ. 

Ινστρυmενταο Νο η〈 ρεγιστροσ. 
Μ〈θυινασ Ναϖαισ Νο η〈 ρεγιστροσ. 

Σιστεmασ δε Ενεργια 
Ρενοϖ〈ϖελ Νο η〈 ρεγιστροσ. 
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Ειξο Τεχνολ⌠γιχο 
Χυρσοσ δε 

Εσπεχιαλιζαο 
ςεστιβυλινηο 
1ΣΕΜ2020 

Dενοmινα⌡εσ 
Ατυαισ δασ 

Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο 
πρ ρεθυισιτο δε 

ινγρεσσο 

Dενοmινα⌡εσ Αντεριορεσ δασ Ηαβιλιτα⌡εσ θυε σο πρ ρεθυισιτοσ δε ινγρεσσο 

Αmβιεντε ε Σαδε 

Ενφερmαγεm δο 
Τραβαληο 

Ενφερmαγεm 
Ενφερmαγεm χοm ηαβιλιταο εm ασσιστνχια ◊ σαδε χολετιϖα; Ενφερmαγεm δο τραβαληο χοm 
ηαβιλιταο εm τραταmεντο ιντενσιϖο ε δε υργνχια; Ενφερmαγεm εm ασσιστνχια δοmιχιλιαρ; 
Ενφερmαγεm εm σαδε πβλιχα; Ενφερmαγεm νο τραβαληο. 

Ενφερmαγεm νο 
Ατενδιmεντο εm 

Υργνχια ε 
Εmεργνχια Ιντρα ε 

Εξτρα−Ηοσπιταλαρ 

Γεστο Αmβιενταλ Μειο Αmβιεντε 

Χινχιασ αmβιενταισ; Χονσερϖαο ε γερενχιαmεντο αmβιενταλ; Dεσενϖολϖιmεντο συστεντ〈ϖελ; 
Εχολογια ε mειο αmβιεντε; Γεστο αmβιενταλ ινδυστριαλ; Γεστο αmβιενταλ υρβανα; Γεστο αmβιενταλ; 
Γεστο δε υνιδαδεσ δε χονσερϖαο; Γεστο ε χοντρολε αmβιενταλ; Γεστο ε πολτιχασ αmβιενταισ; 
Μειο αmβιεντε ε αγροενεργια; Μειο αmβιεντε ε σαδε πβλιχα; Πλανεϕαmεντο ε γεστο; Προτεο 
αmβιενταλ; Ρεχυπεραο αmβιενταλ; Ρεχυρσοσ ηδριχοσ; Ρεχυρσοσ νατυραισ; Σιστεmασ ηδριχοσ. 

Γεστο δε Υνιδαδεσ 
δε Αλιmενταο ε 

Νυτριο 
Νυτριο ε Dιεττιχα Γεστο δα νυτριο; Νυτριο. 
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ΠΡ⊃−ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ ΙΝΓΡΕΣΣΟ  

 

• Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ποσσυιρ ο χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ νασ mοδαλιδαδεσ: ρεγυλαρ ου Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ − ΕϑΑ 
ου Εξαmε Ναχιοναλ παρα Χερτιφιχαο δε Χοmπετνχιασ δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ � ΕΝΧΧΕϑΑ, παρα ινγρεσσο: 

 να 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο; 
 να 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο χοm νφασε εm: 

o Λινγυαγενσ, Χινχιασ Ηυmανασ ε Σοχιαισ;  
o Χινχιασ Βιολ⌠γιχασ, Αγρ〈ριασ ε δα Σαδε;  
o Χινχιασ Εξατασ ε Ενγενηαριασ; 

 να 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο χοm Θυαλιφιχαο Προφισσιοναλ; 
 να 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο χοm Ηαβιλιταο Τχνιχα Προφισσιοναλ; 
 να 1♠ σριε δο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο;  
 να 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο χοm Ηαβιλιταο Τχνιχα Προφισσιοναλ δο προϕετο δε Αρτιχυλαο δα Φορmαο Προφισσιοναλ Μδια ε 

Συπεριορ; 
 να 1♠ σριε δο Προγραmα ςενχε δε Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο; 
 να 1♠ σριε δο Προγραmα Νοϖοτεχ Ιντεγραδο δε Ενσινο Μδιο χοm Θυαλιφιχαο Προφισσιοναλ ε δε Ενσινο Μδιο χοm 

Ηαβιλιταο Τχνιχα Προφισσιοναλ; 
 νο 1≡ τερmο δο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο να mοδαλιδαδε ΕϑΑ (Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ); 

o Παρα οσ Χυρσοσ δε Τχνιχο εm Αδmινιστραο, Χοζινηα, Λογστιχα ε Εδιφιχα⌡εσ Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο να mοδαλιδαδε ΕϑΑ 
εm θυε ο χανδιδατο δεϖερ〈 τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ, α χοmπλεταρ ατ 31−01−2020  

 Ασ ϖαγασ παρα ο Ενσινο Μδιο εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ σο εξχλυσιϖασ παρα χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο προχεσσο ε θυε σεϕαm 
χονχλυιντεσ δο 9≡ ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ εm 2019, ου παρα χανδιδατοσ χονχλυιντεσ δο Ενσινο Φυνδαmενταλ δε ανοσ 
αντεριορεσ, θυε αινδα νο τενηαm σιδο mατριχυλαδοσ να 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο, ε νο σερο δεστιναδασ αοσ προχεσσοσ δε 
τρανσφερνχια, ρεχλασσιφιχαο α mαιορ ου α mενορ ου απροϖειταmεντο δε εστυδοσ. 

 

• Νο 1≡ m⌠δυλο − παρα οσ χυρσοσ δο Ενσινο Τχνιχο (Πρεσενχιαλ, Σεmιπρεσενχιαλ ε Ον−λινε) ο χανδιδατο δεϖερ〈: 
 Παρα χανδιδατο θυε χονχλυιυ ου εστ〈 χυρσανδο ο Ενσινο Μδιο ρεγυλαρ ποσσυιρ Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο ου 

δεχλαραο θυε εστ〈 mατριχυλαδο να 2♠ ου 3♠ σριε δο Ενσινο Μδιο. 
 Παρα χανδιδατο θυε χονχλυιυ ου εστ〈 χυρσανδο α Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ − ΕϑΑ ου ο Εξαmε Ναχιοναλ παρα Χερτιφιχαο δε 

Χοmπετνχιασ δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ − ΕΝΧΧΕϑΑ: 

• ποσσυιρ Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο ου 

• Dεχλαραο θυε εστ〈 mατριχυλαδο, α παρτιρ δο 2≡ σεmεστρε δα ΕϑΑ ου 

• 2 (δοισ) χερτιφιχαδοσ δε απροϖαο εm 〈ρεασ δε εστυδοσ δα ΕϑΑ ου 

• Βολετιm δε απροϖαο δο ΕΝΧΧΕϑΑ ενϖιαδο πελο ΜΕΧ ου 

• Χερτιφιχαδο δε απροϖαο δο ΕΝΧΧΕϑΑ εm 2 (δυασ) 〈ρεασ δε εστυδοσ αϖαλιαδασ. 
 Παρα χανδιδατο θυε τενηα ρεαλιζαδο ο Εξαmε Ναχιοναλ δο Ενσινο Μδιο � ΕΝΕΜ ατ α εδιο δε 2016:  

• ποσσυιρ Χερτιφιχαδο ου Dεχλαραο δε χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο εξπεδιδο πορ ⌠ργο χοmπετεντε. 
 Παρα οσ Χυρσο δε Τχνιχο εm Χοζινηα ο χανδιδατο δεϖερ〈 τερ ιδαδε mνιmα δε 17 (δεζεσσετε) ανοσ, α χοmπλεταρ ατ ο δια 31−01−

2020. 
  Παρα ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Ενφερmαγεm ο χανδιδατο δεϖερ〈 τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ, α χοmπλεταρ ατ ο δια 31−

01−2020. 
  Παρα ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Χυιδαδοσ δε Ιδοσοσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ, α χοmπλεταρ ατ ο 

δια 31−01−2020 ε ποσσυιρ χερτιφιχαδο δε Αυξιλιαρ δε Ενφερmαγεm ου 2 (δοισ) m⌠δυλοσ δο Χυρσο δε Τχνιχο εm Ενφερmαγεm. 
  Ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Ενφερmαγεm, θυανδο οφερεχιδο νο περοδο νοτυρνο, χονταρ〈 χοm αυλασ πρ〈τιχασ οβριγατ⌠ριασ αοσ 

σ〈βαδοσ. Νοσ 2≡ ε 4≡ m⌠δυλοσ δο ρεφεριδο Χυρσο Τχνιχο, ο εστ〈γιο χυρριχυλαρ συπερϖισιοναδο σερ〈 νο περοδο διυρνο, εm 
ινστιτυι⌡εσ δε σαδε πβλιχασ ε/ου πριϖαδασ φορα δα Ετεχ/Εξτενσο δε Ετεχ (Χλασσε Dεσχεντραλιζαδα). 

  Χασο σεϕα οφερταδο ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Ρεσταυραντε ε Βαρ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 τερ ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ, α 
χοmπλεταρ ατ ο δια 31−01−2020. 

  Οσ Χυρσοσ δε Τχνιχο εm Αγριmενσυρα, Αγροεχολογια, Αγρονεγ⌠χιο, Αγροπεχυ〈ρια, Χαφειχυλτυρα, Φλορεστασ, Ηιδρολογια, Μειο 
Αmβιεντε ε δε Ζοοτεχνια, θυανδο οφερεχιδοσ νο περοδο νοτυρνο, τερο αυλασ πρ〈τιχασ οβριγατ⌠ριασ αοσ σ〈βαδοσ. 

  Οσ Χυρσοσ δε Τχνιχο εm Αγριχυλτυρα ε δε Αϖιχυλτυρα δεϖερο σερ οφερεχιδοσ σοmεντε νο περοδο διυρνο. 
  Παρα ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Χονταβιλιδαδε α χερτιφιχαο, δεσδε 02−06−2015, νο πρεϖ α οβτενο δε ρεγιστρο δε Χονσεληο δα 

χατεγορια δα χλασσε, χονφορmε ο δισποστο να Λει 12.249/10, θυε αλτερου ο Dεχρετο−Λει 9295, δε 27−05−1946, αρτιγο 12, παρ〈γραφο 
σεγυνδο. 

  Πορ θυεστ⌡εσ τχνιχασ ε/ου οπεραχιοναισ ο Χεντρο Παυλα Σουζα ποδερ〈, νο δεχορρερ δο δεσενϖολϖιmεντο δο χυρσο δα 
mοδαλιδαδε σεmιπρεσενχιαλ, ρεmανεϕαρ οσ αλυνοσ παρα α mοδαλιδαδε ον−λινε. 
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• Χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δο 2≡ m⌠δυλο δοσ Χυρσοσ Τχνιχοσ : 
 Ποσσυιρ εξπερινχια προφισσιοναλ νασ 〈ρεασ δοσ ρεσπεχτιϖοσ χυρσοσ τχνιχοσ, mεδιαντε αϖαλιαο ε χερτιφιχαο δε χοmπετνχιασ 

ρεφερεντε αο 1≡ m⌠δυλο.  
 Τερ χονχλυδο ο Ενσινο Μδιο. 
 

• Χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δα 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο: 
 Τερ χονχλυδο α 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο σεm προγρεσσ⌡εσ παρχιαισ ε/ου δεπενδνχιασ. 

 

• Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα δε Νϖελ Μδιο: 
 Τερ χονχλυδο ο Ενσινο Μδιο. 
 Τερ χονχλυδο ιντεγραλmεντε ο Ενσινο Τχνιχο ασσοχιαδο αο Χυρσο δε Εσπεχιαλιζαο πρετενδιδο χονφορmε ρελαο εσπεχιφιχαδα να 

π〈γινασ 09 α 13 δεστε Μανυαλ. 
 Απενασ παρα ο Χυρσο δε Εσπεχιαλιζαο εm Γεστο δε Προϕετοσ (ΕαD � Ον−λινε) οσ χανδιδατοσ δεϖερο τερ χονχλυδο ο Ενσινο Μδιο ε 

θυαλθυερ χυρσο Τχνιχο ου Συπεριορ. 
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ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ Ο ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ DΟ 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020  

Παρα σε ινσχρεϖερ νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ασ σεγυιντεσ ΕΤΑΠΑΣ Ε ΠΕΡ⊆ΟDΟΣ: 
 

1♠ ΕΤΑΠΑ − ΠΡΕΕΝΧΗΙΜΕΝΤΟ DΑ ΦΙΧΗΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ 

 Περοδο: δε 16/10 ατ ασ 15η δο δια 12/11/2019 
 Λοχαλ: νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ 
 

2♠ ΕΤΑΠΑ − ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

 Περοδο: δε 16/10 ατ ο δια 12/11/2019  
 Λοχαλ: ρεδε βανχ〈ρια  
 ςαλορ: Ρ∃30,00 (τριντα ρεαισ) εm δινηειρο 
 
ΑΤΕΝ∩℘Ο 
Σερο ινδεφεριδασ ασ ινσχρι⌡εσ χυϕα δατα δε παγαmεντο ε χοmπενσαο δο βολετο βανχ〈ριο φορ ποστεριορ ◊ δατα λιmιτε δε ινσχριο δο πρεσεντε 
Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο (12/11/2019), νο ηαϖενδο, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α δεϖολυο δα ταξα δε ινσχριο. 

 

ΙΝΣΤΡΥ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ ΠΡΕΕΝΧΗΙΜΕΝΤΟ DΑ ΦΙΧΗΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

Ο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχριο Ελετρνιχα  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο ου δε σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ (παι, mε, 
χυραδορ ου τυτορ), θυανδο mενορ δε 16 (δεζεσσεισ) ανοσ. Dεστα φορmα, παρα ρεαλιζαρ α ινσχριο ο χανδιδατο δεϖερ〈 χυmπριρ τοδασ ασ εταπασ δα 
Φιχηα δε Ινσχριο Ελετρνιχα χονφορmε προχεδιmεντοσ α σεγυιρ: 

• λερ ατενταmεντε ασ ινστρυ⌡εσ χονσταντεσ δο Μανυαλ δο Χανδιδατο, δισπονιβιλιζαδο νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ;  

• φορνεχερ οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ε πρεενχηερ ο θυεστιον〈ριο σοχιοεχονmιχο;  

• ινδιχαρ ο σευ πρ⌠πριο νmερο δε ΧΠΦ. Ο χανδιδατο θυε αινδα νο ποσσυι ΧΠΦ δεϖερ〈 χονσυλταρ ο σιτε ωωω.ρεχειτα.φαζενδα.γοϖ.βρ, ονδε 
χονσταm ινφορmα⌡εσ δε χοmο οβτ−λο, παρα ποδερ ρεαλιζαρ α συα ινσχριο; 

• ινδιχαρ ο Χ⌠διγο δε Ενδερεαmεντο Ποσταλ (ΧΕΠ) ϖ〈λιδο ρεφερεντε αο σευ ενδερεο; 

• ρεσπονδερ αο ιτεm ρεφερεντε αο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα (�αφροδεσχενδνχια� ε �εσχολαριδαδε πβλιχα�). Απενασ ασ ρεσποστασ δοσ 
χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα α 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ, 1≡ τερmο δο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο 
να mοδαλιδαδε ΕϑΑ ε νο 1≡ m⌠δυλο − παρα οσ Χυρσοσ δο Ενσινο Τχνιχο (πρεσενχιαλ, σεmιπρεσενχιαλ ε ον−λινε) σερο χονσιδεραδασ παρα φινσ 
δε ποντυαο αχρεσχιδα. Ασ ρεσποστασ δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ αο αχεσσο διρετο ◊ 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο ε αο 2≡ m⌠δυλο (χαδαστρο δε 
ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ) δοσ Χυρσοσ Τχνιχοσ ε δοσ Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο σερο υτιλιζαδασ πελο Χεντρο Παυλα Σουζα 
σοmεντε α ττυλο δε πεσθυισα; 

• ινδιχαρ α Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ, ο χυρσο ε ο περοδο εm θυε πρετενδε εστυδαρ; 

• ινδιχαρ, απενασ ο χανδιδατο ◊ 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ ε νο 1≡ m⌠δυλο − παρα οσ Χυρσοσ δο Ενσινο Τχνιχο 
(πρεσενχιαλ ε σεmιπρεσενχιαλ), σε δεσεϕαρ, θυανδο δισπονϖελ, χοmο 2♠ οπο, ουτρο χυρσο ου περοδο, σοmεντε να Ετεχ ε/ου Εξτενσο δε 
Ετεχ (Χλασσε Dεσχεντραλιζαδα) παρα ο θυαλ σε ινσχρεϖευ εm 1♠ οπο; 

• χονφεριρ τοδοσ οσ δαδοσ φορνεχιδοσ να Φιχηα δε Ινσχριο Ελετρνιχα, λερ ατενταmεντε ο �ρεθυεριmεντο δε ινσχριο� ε χονφιρmαρ ασ 
ινφορmα⌡εσ;  

• ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο παρα παγαmεντο δα ταξα; 

• ιmπριmιρ ε γυαρδαρ υmα χ⌠πια δοσ δοχυmεντοσ γεραδοσ νο mοmεντο δα ινσχριο, βεm χοmο ο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα 
δε ινσχριο, παρα απρεσενταο, θυανδο σολιχιταδο, παρα φινσ δε χοmπροϖαο. 

• Ο χανδιδατο τρανσγνερο θυε δεσεϕαρ σερ τραταδο πελο νοmε σοχιαλ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ δεϖερ〈, νο mοmεντο δα ινσχριο, 
φαζερ α οπο δε υτιλιζαο δο νοmε σοχιαλ, ινφορmανδο ο νοmε πελο θυαλ δεσεϕα σερ τραταδο, δεϖερ〈 αινδα, ενϖιαρ δυραντε ο περοδο 
δε ινσχριο, ϖια υπλοαδ, ιmαγεm δο ΡΓ (φρεντε ε ϖερσο) ε υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε. Ο χανδιδατο θυε νο ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, ο ΡΓ ε α 
φοτο νο τερ〈 α συα σολιχιταο ατενδιδα. Ασ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ αοσ χανδιδατοσ τρανσγνεροσ σερο ρεαλιζαδασ δε αχορδο χοm ο 
νοmε ε ο γνερο χονσταντεσ νο ρεγιστρο χιϖιλ. 

 

ΟΒΣΕΡςΑ∩℘Ο 

Παρα ο χανδιδατο mενορ δε 16 (δεζεσσεισ) ανοσ, νο mοmεντο δο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχριο Ελετρνιχα, σερ〈 οβριγατ⌠ρια α ινδιχαο 
δο νοmε ε νmερο δο ΧΠΦ δε σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ (παι, mε, χυραδορ ου τυτορ). 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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ΙΝΣΤΡΥ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ Ο ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

 Α ταξα δε ινσχριο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 30,00 (τριντα ρεαισ) δεϖερ〈 σερ παγα νο περοδο δε 16/10 ατ ο δια 12/11/2019, εm δινηειρο, νο 
βανχο δε συα πρεφερνχια, mεδιαντε α απρεσενταο δο βολετο ιmπρεσσο νο mοmεντο δα ινσχριο ελετρνιχα, ου ϖια ιντερνετ, 
ατραϖσ δο βανχο δο χανδιδατο ου αινδα ατραϖσ δα φερραmεντα γετνετ (παγαmεντο χοm χαρτο δε χρδιτο) δισπονϖελ νο σιτε 
ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm,βρ.  

 Α ινσχριο σοmεντε σερ〈 εφετιϖαδα απ⌠σ ο παγαmεντο ε χοmπενσαο δο βολετο βανχ〈ριο δεντρο δο περοδο εσταβελεχιδο παρα α 
ινσχριο ε ποστεριορ χονφιρmαο δα θυιταο πελα ρεδε βανχ〈ρια.  

 Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 α χονφιρmαο δα εφετιϖαο δε συα ινσχριο νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο, ατ 10 (δεζ) διασ 
απ⌠σ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. Εστα χονφιρmαο σερ〈 ενϖιαδα αο ε−mαιλ ινφορmαδο να Φιχηα δε Ινσχριο Ελετρνιχα, δεσδε 
θυε εστεϕα χορρετο ε δισπονϖελ παρα ο ρεχεβιmεντο δε mενσαγενσ.  

 Α ταξα δε ινσχριο τερ〈 ϖαλιδαδε παρα ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο ε, υmα ϖεζ παγα, νο σερ〈 δεϖολϖιδα, αινδα θυε 
εφετυαδα α mαισ ου εm δυπλιχιδαδε, εξχετο νο χασο δε νο ηαϖερ ιmπλανταο δο χυρσο πορ φαλτα δε δεmανδα, τενδο ασσιm, ο 
χανδιδατο διρειτο αο ρεσσαρχιmεντο δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο. 

 Σερο ινδεφεριδασ ασ ινσχρι⌡εσ χυϕα δατα δε παγαmεντο ε χοmπενσαο δο βολετο βανχ〈ριο φορ ποστεριορ ◊ δατα λιmιτε δε ινσχριο δο 
πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο (12/11/2019), νο ηαϖενδο, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α δεϖολυο δα ταξα δε ινσχριο. 

 Νο χασο δε φεριαδοσ ρεγιοναισ νο λτιmο δια δα ινσχριο ο παγαmεντο δα ταξα δεϖερ〈 οχορρερ νο δια τιλ αντεριορ αο φεριαδο. 
 Παρα οβτενο δα 2♠ ϖια δο βολετο βανχ〈ριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ, να σεο �ℑρεα δο 

Χανδιδατο�, νο λινκ �2♠ ϖια δο βολετο βανχ〈ριο� ε ιmπριmιρ ο ρεφεριδο βολετο, ο θυαλ εσταρ〈 δισπονϖελ σοmεντε ατ ασ 20η, δα δατα−
λιmιτε δο ενχερραmεντο δασ ινσχρι⌡εσ, ου σεϕα, ατ ασ 20η δο δια 12/11/2019. 

 Ο χανδιδατο βενεφιχιαδο χοm α ρεδυο δα ταξα δεϖερ〈 ρεαλιζαρ συα ινσχριο νο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο, δο 1≡ Σεmεστρε 
2020, παρα α Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ, σοmεντε νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ, νο περοδο δε 29/10 ατ ασ 
15 ηορασ δο δια 12/11/2019. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 φιχαρ ατεντο αο τρmινο δο προχεσσο δε ινσχριο, ποισ ηαϖερ〈 α εmισσο δε βολετο 
βανχ〈ριο, νο ϖαλορ δε Ρ∃15,00 (θυινζε ρεαισ) παρα παγαmεντο, ινδιχανδο, ασσιm, α ρεδυο δα ταξα δε ινσχριο.  Ο παγαmεντο δο 
βολετο δεϖερ〈 σερ εφετυαδο ατ ο δια 12/11/2019. Εm χασο δε δϖιδασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο ιmεδιαταmεντε χοm α 
Χεντραλ δε Ινφορmα⌡εσ ου ενϖιαρ υm ε−mαιλ πελο �Φαλε Χονοσχο� δο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ. 

 Παρα σεγυρανα δο χανδιδατο, εστε δεϖερ〈 ιmπριmιρ ε γυαρδαρ υmα χ⌠πια δο βολετο βανχ〈ριο βεm χοmο δο χοmπροϖαντε δε 
παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. 

 

ΑΤΕΝ∩℘Ο 

Νο σερο αχειτοσ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, χοmο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο: 

• δεmονστρατιϖο δε αγενδαmεντο δε παγαmεντο δε ττυλο δε χοβρανα; 

• χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δε χοντα πορ ενϖελοπε; 

• τρανσφερνχια ελετρνιχα; 

• DΟΧ ε DΟΧ ελετρνιχο; 

• ορδεm δε παγαmεντο ου δεπ⌠σιτο χοmυm εm χοντα χορρεντε; 

• χαρτο δε χρδιτο φορα δα φερραmεντα γετνετ δισπονιβιλιζαδα νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ; 

• χοmπροϖαντε δε παγαmεντο χοm ϖαλορεσ ινφεριορεσ αο εσπεχιφιχαδο  νο βολετο βανχ〈ριο; 

• χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δε βολετο δε προχεσσοσ σελετιϖοσ αντεριορεσ. 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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ΟΒΣΕΡςΑ∩∏ΕΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ ΣΟΒΡΕ ΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 

1. ⊃ οβριγατ⌠ριο ο χανδιδατο ου σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ, τοmαρ χονηεχιmεντο δε τοδασ ασ δατασ, νορmασ ε προχεδιmεντοσ ινδιχαδοσ νο 
Μανυαλ δο Χανδιδατο ε να Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ θυε ρεγυλαmεντα ο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο δο 1≡ Σεmεστρε 2020, οσ θυαισ 
εσταρο δισπονιβιλιζαδοσ νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ. 

2. Νο σερο περmιτιδασ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, αλτερα⌡εσ ου ινχλυσ⌡εσ να Φιχηα δε Ινσχριο Ελετρνιχα, πρινχιπαλmεντε νοσ χαmποσ �Ετεχ / 
Εξτενσο δε Ετεχ�, �χυρσο ε περοδο� ε Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα (�αφροδεσχενδνχια� ε �εσχολαριδαδε πβλιχα�), απ⌠σ α 
χονφιρmαο δα εφετιϖαο δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ε/ου δο ενχερραmεντο δο περοδο δε ινσχρι⌡εσ δο Προχεσσο Σελετιϖο−
ςεστιβυλινηο ε ινχλυσιϖε νο δια δο Εξαmε. 

3. Χονσιδερανδο θυε ο Εξαmε ρεφερεντε αο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο δο 1≡ Σεmεστρε 2020 σερ〈 ρεαλιζαδο εm υm νιχο δια ε νο 
ηορ〈ριο παρα τοδασ ασ Ετεχσ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οπταρ πορ απενασ υmα Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ. 

4. Χασο ο χανδιδατο εφετυε mαισ δε υmα ινσχριο σερ〈 χονσιδεραδο αυσεντε ναθυελα προϖα εm θυε νο χοmπαρεχερ, σενδο ελιmιναδο δο 
πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο να ρεσπεχτιϖα ινσχριο. 

5. Ο χανδιδατο θυε εφετιϖαρ συα ινσχριο νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο ρεαλιζαρ〈 ο Εξαmε νο mεσmο Μυνιχπιο ονδε σε 
λοχαλιζα α Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ. 

6. Παρα ο χανδιδατο θυε σε ινσχρεϖερ νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο, χασο δεσεϕε ϖεριφιχαρ ο στατυσ (σιτυαο) δε συα ινσχριο 
ε/ου ιmπριmιρ α συα Φιχηα δε Ινσχριο, δεϖερ〈 αχεσσαρ ο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ, να σεο �ℑρεα δο Χανδιδατο�. 

7. Παρα σεγυρανα δο χανδιδατο, εστε δεϖερ〈 ιmπριmιρ ε γυαρδαρ υmα χ⌠πια δοσ δοχυmεντοσ γεραδοσ νο mοmεντο δα ινσχριο, βεm χοmο ο 
χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. 

8. Θυανδο α ινσχριο νο Ενσινο Μδιο εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ ου νο Ενσινο Τχνιχο (πρεσενχιαλ ε σεmιπρεσενχιαλ) νο ατινγιρ α 
δεmανδα 1,5 χανδιδατο/ϖαγα, ο χυρσο σερ〈 οβϕετο δε εστυδο πελα ΥΕΜΤ παρα συα ιmπλανταο. Νεσσε χασο, α αβερτυρα σενδο ινδεφεριδα, ο 
χανδιδατο τερ〈 συα ινσχριο αυτοmατιχαmεντε ρεmανεϕαδα παρα α 2♠ οπο ινδιχαδα, θυανδο ο mεσmο ινδιχαρ α 2♠ οπο. Χασο α 2♠ 
οπο ινδιχαδα πελο χανδιδατο νο ατινϕα α δεmανδα 1,5 χανδιδατο/ϖαγα, ο χυρσο σερ〈 οβϕετο δε νοϖο εστυδο πελα ΥΕΜΤ παρα συα 
ιmπλανταο. 

9. Θυανδο α ινσχριο δο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο αο Ενσινο Μδιο να mοδαλιδαδε ΕϑΑ, νο ατινγιρ α δεmανδα 1,5 χανδιδατο/ϖαγα, ο χυρσο 
σερ〈 οβϕετο δε εστυδο πελα ΥΕΜΤ παρα συα ιmπλανταο, νο ηαϖενδο αο χανδιδατο α εσχοληα δε 2♠ οπο. 

10. Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νοσ χυρσοσ δο 1≡ m⌠δυλο δο Ενσινο Τχνιχο εm Αδmινιστραο, Χοmρχιο, Dεσενϖολϖιmεντο δε Σιστεmασ, Γυια δε 
Τυρισmο ου Σεχρεταριαδο ε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα δε Νϖελ Μδιο εm Γεστο δε Προϕετοσ (ον−λινε) χονχορρερο α σεγυιντε οφερτα δε ϖαγασ: 

o 500 (θυινηεντασ) ϖαγασ παρα ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Αδmινιστραο; 
o 250 (δυζεντασ ε χινθυεντα) ϖαγασ παρα ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Χοmρχιο; 
o 400 (θυατροχεντασ) ϖαγασ παρα ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Dεσενϖολϖιmεντο δε Σιστεmασ; 
o 400 (θυατροχεντασ) ϖαγασ παρα ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Γυια δε Τυρισmο; 
o 250 (δυζεντασ ε χινθυεντα) ϖαγασ παρα ο Χυρσο δε Τχνιχο εm Σεχρεταριαδο. 
o 300 (τρεζεντασ) ϖαγασ παρα ο χυρσο δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα εm Γεστο δε Προϕετοσ. 

11. Νο χαβερ〈 αο χανδιδατο ινσχριτο να mοδαλιδαδε ον−λινε α ποσσιβιλιδαδε δε εσχοληα δε 2♠ οπο, πελα θυαντιδαδε δε ϖαγασ οφερταδασ ε πορ 
σερεm εστασ χεντραλιζαδασ. 

12. Νο χαβερ〈 αοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα ο χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δα 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο ε δο 2≡ 
m⌠δυλο δοσ Χυρσοσ δο Ενσινο Τχνιχο ε παρα οσ Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα δε Νϖελ Μδιο α εσχοληα δα 2♠ οπο. 

13. Α χηαmαδα δε χανδιδατοσ εm 2♠ οπο σ⌠ οχορρερ〈 απ⌠σ σερεm χηαmαδοσ τοδοσ οσ χανδιδατοσ απτοσ εm 1♠ οπο. 
14. Α λιστα δε χανδιδατοσ απτοσ να 2♠ οπο σερ〈 φορmαδα πελοσ χανδιδατοσ θυε νο φοραm χλασσιφιχαδοσ δεντρο δο λιmιτε δε ϖαγασ φιξαδοσ παρα ο 

χυρσο εσχοληιδο εm 1♠ οπο. 
15. Α ΥΕΜΤ δο Χεντρο Εσταδυαλ δε Εδυχαο Τεχνολ⌠γιχα Παυλα Σουζα ε α ΦΑΤ � Φυνδαο δε Αποιο ◊ Τεχνολογια, νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πελο νο 

πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχριο, δα γεραο δο βολετο βανχ〈ριο πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα ρεφερεντε αοσ χοmπυταδορεσ, φαληα δε 
χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ, γεραο 
ου α ιmπρεσσο δα Φιχηα δε Ινσχριο ε δο βολετο βανχ〈ριο παρα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ε πορ φαληασ νο τοχαντε αο παγαmεντο δο βολετο 
βανχ〈ριο. 

16. Ο Χεντρο Παυλα Σουζα ποδερ〈, πορ θυεστ⌡εσ τχνιχασ ε/ου οπεραχιοναισ, ρετιραρ/αχρεσχενταρ/αλτεραρ χυρσοσ/τυρmασ/περοδοσ, νο δεχορρερ δασ 
ινσχρι⌡εσ παρα ο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο. Θυανδο ιστο οχορρερ, οσ χανδιδατοσ σερο χονταταδοσ, παρα ινφορm〈−λοσ δασ mυδανασ 
οχορριδασ. Ασσιm, οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νεσσεσ χυρσοσ ποδερο οπταρ πελα ινσχριο εm ουτρο χυρσο/τυρmα/περοδο δισπονϖεισ ου πεδιρ α 
δεϖολυο δα ταξα παγα ε ο χανχελαmεντο δα ινσχριο. 

 

ΤΟDΟ Ο ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΘΥΕ Ν℘Ο DΙΣΠΥΣΕΡ DΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΟDΕΡℑ ΥΤΙΛΙΖΑΡ ΟΣ ΣΕΓΥΙΝΤΕΣ ΛΟΧΑΙΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ DΕ ΑΧΕΣΣΟ: 

 Ινφοχεντροσ δο Προγραmα Αχεσσα Σο Παυλο: ποστοσ εm φυνχιοναmεντο εm τοδο ο Εσταδο δε Σο Παυλο. 
 Ποστοσ δε Ινσχριο Ελετρνιχα δασ Ετεχσ / Εξτενσο δε Ετεχσ παρτιχιπαντεσ δο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο. 
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ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, θυε νεχεσσιτε δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαρ ο Εξαmε, δεϖερ〈 ινδιχ〈−λα να Φιχηα δε Ινσχριο Ελετρνιχα ε, 
ταmβm, ενχαmινηαρ ο λαυδο mδιχο, εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα, δεσχρεϖενδο ο τιπο ε ο γραυ δα νεχεσσιδαδε, ατραϖσ δε λινκ εσπεχφιχο να ℑρεα 
δο Χανδιδατο, ιmπρετεριϖελmεντε, ατ ασ 15η δο δια 12/11/2019, δεστα φορmα τερο διρειτο α υm αχρσχιmο δε 30 (τριντα) mινυτοσ παρα α 
ρεαλιζαο δα προϖα, εξχεο αοσ χανδιδατοσ θυε σολιχιταρεm απενασ φ〈χιλ αχεσσο. 
 
Οσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm χοm δεφιχινχια χονχορρεm εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ νο τοχαντε α ποντυαο, 
χλασσιφιχαο γεραλ ε χονϖοχαο παρα α mατρχυλα. 

 

ΑΤΕΝ∩℘Ο 

Να αυσνχια δασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ νο mοmεντο δα ινσχριο, βεm χοmο δο ενχαmινηαmεντο, ατραϖσ δε λινκ εσπεχφιχο να ℑρεα δο 
Χανδιδατο, δο λαυδο εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα ατ ασ 15η δο δια 12/11/2019, ο χανδιδατο νο τερ〈 ασσεγυραδο ο σευ διρειτο α προϖα ε λοχαλ 
πρεπαραδο παρα α συα χονδιο εσπεχιαλ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο, ποισ νο ηαϖερ〈 τεmπο η〈βιλ παρα α αδεθυαο ε πρεπαραο, 
ιmπλιχανδο, ασσιm, να αχειταο δε ρεαλιζαρ ο σευ Εξαmε εm χονδι⌡εσ ιδντιχασ ◊σ δοσ δεmαισ χανδιδατοσ. 

 
ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΑΧΡΕΣΧΙDΑ  

(Ινστιτυδο πελο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 49.602/05 ε νοσ τερmοσ δα Dελιβεραο ΧΠΣ ν≡ 08/07)  
Ο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα ιmπλιχα νο αχρσχιmο δε ποντοσ ◊ νοτα φιναλ οβτιδα εm εξαmε σελετιϖο, αο χανδιδατο θυε δεχλαρε σερ 
αφροδεσχενδεντε ε/ου δεmονστρε τερ χυρσαδο ιντεγραλmεντε δα 5♠ α 8♠ σριε ου δο 6≡ αο 9≡ ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ εm ινστιτυι⌡εσ 
πβλιχασ. 
Ποδερο σερ αχρεσχιδοσ οσ σεγυιντεσ περχεντυαισ ◊ νοτα φιναλ δο χανδιδατο: 
Ι − τρσ πορ χεντο (3%) παρα ο χανδιδατο θυε σε δεχλαραρ αφροδεσχενδεντε. 
ΙΙ − δεζ πορ χεντο (10%) παρα ο χανδιδατο θυε δεχλαραρ τερ χυρσαδο ιντεγραλmεντε δα 5♠ α 8♠ σριε ου δο 6≡ αο 9≡ ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ 

εm ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ, δεϖενδο, νο ατο δα mατρχυλα, απρεσενταρ ο(σ) δοχυmεντο(σ) χοmπροβατ⌠ριο(σ) δεmονστρανδο εστα εσχολαριδαδε. 
ΙΙΙ − τρεζε πορ χεντο (13%) παρα ο χανδιδατο θυε ατενδερ χυmυλατιϖαmεντε οσ ιτενσ Ι ε ΙΙ − �αφροδεσχενδνχια� ε �εσχολαριδαδε πβλιχα�. 
Νο σε απλιχα ο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα αοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα ο χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δο 2≡ 
m⌠δυλο δο Ενσινο Τχνιχο ε δα 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο ε παρα οσ Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα. 

 
ΑΦΡΟDΕΣΧΕΝD⊇ΝΧΙΑ 

Χονφορmε Αρτιγο 5≡ δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 49.602/05, �Χοmπρεενδεm−σε χοmο αφροδεσχενδεντεσ οσ πρετοσ ε οσ παρδοσ, ασσιm δεφινιδοσ, 
θυανδο νεχεσσ〈ριο, πορ αυτοδεχλαραο�. 

 
ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ Π∨ΒΛΙΧΑ 

Ο χανδιδατο οβριγατοριαmεντε δεϖερ〈 τερ χυρσαδο α 5♠, α 6♠, α 7♠ ε α 8♠ σριε ου ο 6≡, ο 7≡, ο 8≡ ε ο 9≡ ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ, εm 
ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ, ε, νο ατο δα mατρχυλα, απρεσενταρ ο(σ) δοχυmεντο(σ) χοmπροβατ⌠ριο(σ) δεmονστρανδο εστα εσχολαριδαδε. 

 
ΙΝΣΤΙΤΥΙ∩∏ΕΣ Π∨ΒΛΙΧΑΣ 

Ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ σο ασ χριαδασ ε mαντιδασ πελο ποδερ πβλιχο φεδεραλ, εσταδυαλ, mυνιχιπαλ ου πελο Dιστριτο Φεδεραλ. Α γρατυιδαδε δο ενσινο 
νο ινδιχα, νεχεσσαριαmεντε, θυε α εσχολα σεϕα πβλιχα. Εσχολασ ϖινχυλαδασ α φυνδα⌡εσ, χοοπερατιϖασ, Σιστεmα Σ (ΣΕΣΙ, ΣΕΝΑΙ, ΣΕΣΧ, ΣΕΝΑΧ) 
ετχ., εmβορα γρατυιτασ, σο χονσιδεραδασ παρτιχυλαρεσ εm φυνο δε συα δεπενδνχια αδmινιστρατιϖα ϕυντο αο σετορ πριϖαδο. 
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ΕΞΑΜΕ ΡΕΦΕΡΕΝΤΕ ΑΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ DΟ 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020  

DΑΤΑ: 15/12/2019 (δοmινγο)          ΗΟΡℑΡΙΟ: 13η30mιν  

ΛΟΧΑΛ: Παρα ϖεριφιχαρ ο λοχαλ ονδε ρεαλιζαρ〈 ο Εξαmε ςεστιβυλινηο, οσ χανδιδατοσ δεϖερο α παρτιρ δο δια 11/12/2019, 
χοmπαρεχερ ◊ Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ ου αχεσσαρ ο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ. 

• Νο ηαϖερ〈 ενϖιο δε χονϖοχαο πελοσ Χορρειοσ, πορ ε−mαιλ ου πορ θυαισθυερ ουτροσ mειοσ. 
DΥΡΑ∩℘Ο: 4 (θυατρο) ηορασ 

 

Ο ΧΑΝDΙDΑΤΟ DΕςΕΡℑ ΛΕςΑΡ ΝΟ DΙΑ DΟ ΕΞΑΜΕ: 

1. Χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, λ〈πισ πρετο, βορραχηα ε ργυα. 
2. ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΙΜΠΡΕΣΣΟ δε ΥΜ δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: 

 δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε εξπεδιδο πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα (ΡΓ), πελασ Φορασ Αρmαδασ ου πελα Πολχια Μιλιταρ; 
 Χδυλα δε Ιδεντιδαδε δε Εστρανγειροσ (ΡΝΕ) δεντρο δα ϖαλιδαδε; 
 Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο (ΧΝΗ) εξπεδιδα νοσ Τερmοσ δα Λει Φεδεραλ 9503/97; 
 Dοχυmεντο εξπεδιδο πορ Ορδενσ ου Χονσεληοσ Προφισσιοναισ, δεντρο δα ϖαλιδαδε, θυε πορ λει φεδεραλ, ϖαλεm χοmο δοχυmεντο δε 

ιδεντιδαδε εm τοδο ο πασ (εξεmπλο: ΟΑΒ, Χορεν, Χρεα ε ουτροσ); 
 Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ (Χτπσ); 
 Πασσαπορτε Βρασιλειρο δεντρο δα ϖαλιδαδε. 

 

ΟΒΣΕΡςΑ∩∏ΕΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ ΣΟΒΡΕ Ο ΕΞΑΜΕ 

1. Α χονφιρmαο δο λοχαλ ονδε ρεαλιζαρ〈 ο Εξαmε σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 
2. Ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, ρεαλιζαρ ο Εξαmε νο λοχαλ δετερmιναδο πελα Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ.  
3. Ο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε θυε ο χανδιδατο απρεσενταρ νο δια δο Εξαmε δεϖερ〈 εσταρ εm βοασ χονδι⌡εσ δε ϖισιβιλιδαδε, δε mοδο α 

ποσσιβιλιταρ α χονφερνχια δα φοτο, δα ασσινατυρα ε δοσ δεmαισ δαδοσ. 
4. Νο σερο αχειτοσ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, χοmο �δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε� οσ δοχυmεντοσ ινδιχαδοσ να σεθυνχια πορ σερεm δεστιναδοσ 

α ουτροσ φινσ: χαρτειρα ου χαδερνετα εσχολαρ (ΡΓ εσχολαρ − ΥΜΕΣ − ΥΒΕΣ), χερτιδο δε νασχιmεντο ε/ου δε χασαmεντο, ττυλο δε ελειτορ, 
χαρτειρα δε ηαβιλιταο σεm φοτο (mοδελο αντιγο), Χαρτειρα δε Ρεσερϖιστα χοm ου σεm φοτο, χραχη〈σ ε ιδεντιδαδε φυνχιοναλ δε ινστιτυιο 
πβλιχα ου πριϖαδα. 

5. Ταmβm νο σερο αχειτοσ χ⌠πιασ ρεπρογρ〈φιχασ (ξεροξ), αυτεντιχαδασ ου νο−αυτεντιχαδασ, δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε. Σοmεντε σερ〈 
αχειτα απρεσενταο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΙΜΠΡΕΣΣΟ, ΕΞΧΕΤΟ ΝΑΣ ΣΙΤΥΑ∩∏ΕΣ ΠΡΕςΙΣΤΑΣ ΝΟΣ ΙΤΕΝΣ 6 Ε 7 
ΣΕΓΥΙΝΤΕΣ: 

6. Εm χασο δε περδα, ρουβο ου εξτραϖιο δε �δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε�, ο χανδιδατο δεϖερ〈 λεϖαρ ε απρεσενταρ, οβριγατοριαmεντε, α ϖια 
οριγιναλ ε υmα χ⌠πια δο Βολετιm δε Οχορρνχια Πολιχιαλ ου Dεχλαραο/Χερτιδο δε Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο, δαταδο δε νο m〈ξιmο 6 
(σεισ) mεσεσ αντεσ δο δια δο Εξαmε, ϕυστιφιχανδο ο φατο οχορριδο, βεm χοmο υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε. Ταντο α χ⌠πια δο Βολετιm δε 
Οχορρνχια Πολιχιαλ ου δα Dεχλαραο/Χερτιδο δε Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο, θυαντο α φοτο 3ξ4 ρεχεντε, σερο ρετιδασ πελο Χοορδεναδορ δε 
Πρδιο, απ⌠σ α ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα δο χανδιδατο. Νεστε χασο, ο χανδιδατο θυε νο απρεσενταρ, νο mοmεντο δο Εξαmε, ο Βολετιm 
δε Οχορρνχια Πολιχιαλ ου Dεχλαραο/Χερτιδο δε Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο ε α φοτο 3ξ4 ρεχεντε, σερ〈 ιmπεδιδο δε ρεαλιζαρ α προϖα. Νο 
σερο αχειτοσ Προτοχολοσ δε Βολετιm δε Οχορρνχια παρα φινσ δε ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο. 

7. Ο χανδιδατο πορταδορ δο προτοχολο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε (ΡΓ) εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα ου δε προτοχολο 
δε ΡΝΕ εξπεδιδο πελο Dεπαρταmεντο δε Πολχια Φεδεραλ χοmπετεντε δεϖερ〈 λεϖαρ ε απρεσενταρ οβριγατοριαmεντε, α ϖια οριγιναλ ε υmα 
χ⌠πια δα χερτιδο/ρεγιστρο δε νασχιmεντο, βεm χοmο υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε. Ταντο α χ⌠πια δα χερτιδο/ρεγιστρο δε νασχιmεντο, θυαντο α 
φοτο 3ξ4 ρεχεντε, σερο ρετιδασ πελο Χοορδεναδορ δε Πρδιο απ⌠σ α ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα δο χανδιδατο. Νεστε χασο, ο χανδιδατο θυε 
νο απρεσενταρ νο mοmεντο δο Εξαmε, α χερτιδο/ρεγιστρο δε νασχιmεντο ε α φοτο 3ξ4 ρεχεντε, σερ〈 ιmπεδιδο δε ρεαλιζαρ α προϖα. Α 
χερτιδο δε χασαmεντο συβστιτυι α χερτιδο/ρεγιστρο δε νασχιmεντο. 

8. Ο πορτο δα εσχολα σερ〈 αβερτο ◊σ 12η30 ε φεχηαδο ◊σ 13η30, ιmπρετεριϖελmεντε. Απ⌠σ ο φεχηαmεντο δο πορτο, νο σερ〈 περmιτιδα α 
εντραδα δε νενηυm χανδιδατο. Πορ εσσε mοτιϖο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χηεγαρ χοm αντεχεδνχια δε 1 (υmα) ηορα, παρα λοχαλιζαρ συα σαλα ε 
συα χαρτειρα, εϖιτανδο−σε, ασσιm, ποσσϖεισ ιmπρεϖιστοσ.  

9. Απ⌠σ ο ινχιο δο Εξαmε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 περmανεχερ νο mνιmο ατ ασ 15η30 δεντρο δα σαλα δο Εξαmε, ποδενδο, αο δειξαρ εστε λοχαλ, 
λεϖαρ χονσιγο ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ. 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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10. Ενθυαντο ο χανδιδατο εστιϖερ ρεαλιζανδο ο Εξαmε,  τερmιναντεmεντε προιβιδο υτιλιζαρ χαλχυλαδορα, χοmπυταδορ, τελεφονε χελυλαρ (ο θυαλ 
δεϖερ〈 περmανεχερ τοταλmεντε δεσλιγαδο, ινχλυσιϖε σεm α ποσσιβιλιδαδε δε εmισσο δε αλαρmεσ σονοροσ ου νο), ραδιοχοmυνιχαδορ ου 
απαρεληο ελετρνιχο σιmιλαρ, χηαπυ, βον, λενο, γορρο, m〈σχαρα, ⌠χυλοσ εσχυροσ, χορρετιϖο λθυιδο/φιτα ου θυαισθυερ ουτροσ mατεριαισ 
(παπισ) εστρανηοσ ◊ προϖα. 

11. Dετεχταδα α τεντατιϖα ου φραυδε, πορ mειο δε ϖιγιλνχια ελετρνιχα ου πελοσ Φισχαισ, ο χανδιδατο εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε δεσχλασσιφιχαδο ε 
συϕειτο α προχεσσο χιϖιλ/χριmιναλ. 

12. Dυραντε τοδο ο περοδο δε ρεαλιζαο δο Εξαmε, ⊃ ΠΡΟΙΒΙDΟ πορταρ αρmασ δε θυαλθυερ εσπχιε, mεσmο χοm δοχυmεντο δε πορτε. Ο 
παρτιχιπαντε θυε ποσσυιρ αυτοριζαο παρα πορτε δε αρmα δε φογο δεϖερ〈 αχαυτελαρ α αρmα ϕυντο ◊ χοορδεναο δο λοχαλ δε απλιχαο, 
αντεσ δο ινχιο δα προϖα. 

13. Dυραντε τοδο ο περοδο δε ρεαλιζαο δο Εξαmε, ⊃ ΠΡΟΙΒΙDΑ α περmαννχια δε πεσσοασ εστρανηασ ε/ου αχοmπανηαντεσ δε χανδιδατοσ 
δεντρο δο πρδιο ε νοσ π〈τιοσ.  

14. Χασο ο χανδιδατο σε ενχοντρε ιντερναδο εm ηοσπιταλ λοχαλιζαδο νο mυνιχπιο ονδε ρεαλιζαρ〈 ο Εξαmε, σερ〈 δεσιγναδο Φισχαλ παρα α 
απλιχαο δα προϖα, δεσδε θυε αυτοριζαδα πελο mδιχο ε πελα αδmινιστραο ηοσπιταλαρ. Παρα ταντο,  νεχεσσ〈ριο χονταταρ α χοορδεναο 
δο ςεστιβυλινηο να Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ, ατ ασ 17 ηορασ δο δια 13/12/2019. Νο σερ〈 απλιχαδα προϖα α 
χανδιδατο εm ρεσιδνχια, νεm εm προντο−σοχορρο, νεm εm αmβυλατ⌠ριο, νεm εm ηοσπιταλ σιτυαδο φορα δο mυνιχπιο εm θυε σε λοχαλιζα α 
Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ. 

15. Οσ τρσ λτιmοσ χανδιδατοσ εm χαδα σαλα σοmεντε σερο λιβεραδοσ απ⌠σ τοδοσ ηαϖερεm χονχλυδο ασ προϖασ ου α mεσmα φορ ενχερραδα πορ 
εσγοταmεντο δο πραζο. Οσ τρσ λτιmοσ χανδιδατοσ εm χονϕυντο χοm ο φισχαλ ιρο λαχραρ ασ προϖασ δα σαλα εm ενϖελοπε δε σεγυρανα ε 
ασσιναρο ο τερmο δε ενχερραmεντο δε προϖα δαθυελα σαλα 

16. Ο δεσρεσπειτο ◊σ νορmασ θυε ρεγεm ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο, βεm χοmο α δεσοβεδινχια ◊σ εξιγνχιασ ρεγιστραδασ να 
Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ θυε ρεγυλαmεντα ο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο δο 1≡ Σεmεστρε 2020 ε νεστε Μανυαλ, αλm δε σαν⌡εσ λεγαισ 
χαβϖεισ, ιmπλιχαm να δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο. 

 

ΣΕΡℑ DΕΣΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑDΟ DΟ ΠΡΕΣΕΝΤΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ, DΟ 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020, Ο ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΘΥΕ: 

  νο χοmπαρεχερ αο Εξαmε να δατα δετερmιναδα; 

  χηεγαρ απ⌠σ ο ηορ〈ριο δετερmιναδο δε φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ, ◊σ 13η30; 

  ρεαλιζαρ α προϖα σεm απρεσενταρ υm δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οριγιναισ ιmπρεσσοσ εξιγιδοσ ου νο ατενδερ ο πρεϖιστο νοσ ♣♣4≡ ε 5≡ δο 
αρτιγο 14 δα Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ θυε ρεγυλαmεντα ο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο δο 1≡ Σεmεστρε 2020; 

  νο απρεσενταρ υm δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οριγιναισ ιmπρεσσοσ εξιγιδοσ ου νο ατενδερ ο πρεϖιστο νοσ ♣♣4≡ ε 5≡ δο αρτιγο 14 δα 
Πορταρια Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ θυε ρεγυλαmεντα ο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο δο 1≡ Σεmεστρε 2020; 

  ρετιραρ−σε δα σαλα δε προϖασ σεm αυτοριζαο δο Φισχαλ, χοm ου σεm ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ε/ου α Φοληα δε Ρεσποστασ Dεφινιτιϖα; 

  υτιλιζαρ−σε ου τενταρ υτιλιζαρ δε θυαλθυερ τιπο δε εθυιπαmεντο ελετρνιχο, δε χοmυνιχαο ε/ου δε λιϖροσ, νοτασ, ιmπρεσσοσ ε απονταmεντοσ 
δυραντε α ρεαλιζαο δο εξαmε; 

  ρετιραρ−σε δο πρδιο εm δεφινιτιϖο αντεσ δε δεχορριδασ δυασ ηορασ δο ινχιο δο εξαmε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο; 

  περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm νο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο ινδεϖιδο δυραντε α ρεαλιζαο δο 
Εξαmε; 

  ρετιραρ−σε  δα σαλα δε προϖασ χοm α Φοληα δε Ρεσποστασ Dεφινιτιϖα; 

  υτιλιζαρ−σε ου τενταρ υτιλιζαρ mειο φραυδυλεντο εm βενεφχιο πρ⌠πριο ου δε τερχειροσ, εm θυαλθυερ εταπα δο εξαmε; 

  νο ατενδερ ασ οριεντα⌡εσ δα εθυιπε δε απλιχαο δυραντε α ρεαλιζαο δο εξαmε; 

  ρεαλιζαρ ου τενταρ ρεαλιζαρ θυαλθυερ εσπχιε δε χονσυλτα ου χοmυνιχαρ−σε ε/ου τενταρ χοmυνιχαρ−σε χοm ουτροσ χανδιδατοσ δυραντε ο 
περοδο δασ προϖασ; 

  ρεαλιζαρ α προϖα φορα δο λοχαλ δετερmιναδο πελα Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ; 

  ζεραρ να προϖα τεστε; 

  φαλταρ να προϖα δε απτιδο; 

  ζεραρ να προϖα δε απτιδο. 
 
Νο σερο διϖυλγαδασ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, ασ νοτασ δοσ χανδιδατοσ δεσχλασσιφιχαδοσ. 
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ΠΡΟςΑΣ 

ΠΡΟςΑ ΠΑΡΑ ΙΝΓΡΕΣΣΟ ΝΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΕΜ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΣΕΥΣ ΦΟΡΜΑΤΟΣ Ε ΝΟ 1≡ ΜDΥΛΟ − ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΥΡΣΟΣ DΟ 
ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ (ΠΡΕΣΕΝΧΙΑΛ, ΣΕΜΙΠΡΕΣΕΝΧΙΑΛ Ε ΟΝ−ΛΙΝΕ) 

Ο Εξαmε δο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο δο 1≡ Σεmεστρε 2020, σερ〈 χονστιτυδα δε υmα προϖα χοm 50 (χινθυεντα) θυεστ⌡εσ−τεστε, χαδα υmα χοm 
5 (χινχο) αλτερνατιϖασ (Α, Β, Χ, D, Ε), ρελαχιοναδασ ◊σ διφερεντεσ 〈ρεασ δο σαβερ (χιεντφιχο, αρτστιχο ε λιτερ〈ριο), ◊ χοmυνιχαο ε ◊ εξπρεσσο, εm 
διϖερσοσ τιποσ δε λινγυαγεm, αβρανγενδο χονηεχιmεντοσ χοmυνσ δε 5♠ α 8♠ σριε ου δο 6≡ αο 9≡ ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ, δε αχορδο χοm ο 
χοντεδο προγραm〈τιχο χονσταντε νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ. 
Ασ θυεστ⌡εσ δεmανδαm ασ σεγυιντεσ χοmπετνχιασ ε ηαβιλιδαδεσ δο χανδιδατο: 
Χ1 � απλιχαρ χονηεχιmεντοσ δεσενϖολϖιδοσ νο Ενσινο Φυνδαmενταλ παρα α χοmπρεενσο δα ρεαλιδαδε ε παρα α ρεσολυο δε προβλεmασ; 
Χ2 � ιντερπρεταρ διφερεντεσ τιποσ δε τεξτοσ χοmο χρνιχασ, ποεσιασ, χηαργεσ, ταβελασ, γρ〈φιχοσ, mαπασ, ιmαγενσ ε ουτρασ φορmασ δε 

ρεπρεσενταο; 
Χ3 � αναλισαρ χριτιχαmεντε αργυmεντοσ απρεσενταδοσ νασ θυεστ⌡εσ; 
Χ4 � ρεχονηεχερ ε ρελαχιοναρ διφερεντεσ φορmασ δε λινγυαγενσ, αβορδαγενσ ε τχνιχασ δε χοmυνιχαο ε εξπρεσσο; 
Χ5 � αϖαλιαρ α⌡εσ ε ρεσολυ⌡εσ δε αχορδο χοm χριτριοσ εσταβελεχιδοσ. 

 

ΟΒΣΕΡςΑ∩℘Ο 

Ο χανδιδατο ποδερ〈 αχεσσαρ ασ προϖασ ε οσ γαβαριτοσ δοσ λτιmοσ σεmεστρεσ νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ 

Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα οσ Χυρσοσ δε Τχνιχο εm Χαντο, Dανα, Ρεγνχια ε Τεατρο σερο αϖαλιαδοσ πορ προϖα−τεστε, χονφορmε ο δεσχριτο 
αντεριορmεντε, ε ταmβm πορ προϖα δε απτιδο. Α προϖα−τεστε σερ〈 ρεαλιζαδα ϕυνταmεντε χοm οσ δεmαισ χυρσοσ ε α προϖα δε απτιδο δεϖερ〈 
σερ εm δατα ε ηορ〈ριο δετερmιναδοσ πελα ρεσπεχτιϖα Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ.  

Ο ρεσυλταδο δα προϖα δε απτιδο ε ασ δατασ δε χονϖοχαο ε mατρχυλα σερο διϖυλγαδοσ σοmεντε να Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε ο 
χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ. Α προϖα δε απτιδο σερ〈 ρεαλιζαδα σοmεντε πελοσ ατ 90 (νοϖεντα) πριmειροσ χλασσιφιχαδοσ να προϖα−τεστε. 

Χυρσο δε Τχνιχο εm Χαντο: Α προϖα δε απτιδο χονσταρ〈 δε παρτε εσχριτα ε πρ〈τιχα. Να παρτε εσχριτα σερο χονσιδεραδοσ οσ χονηεχιmεντοσ 
εσπεχφιχοσ δα 〈ρεα δε Μσιχα, εm εσπεχιαλ ◊σ θυεστ⌡εσ λιγαδασ ◊ Τεορια δα Μσιχα, Περχεπο Μυσιχαλ ε Ηιστ⌠ρια δα Μυσιχα Ποπυλαρ Βρασιλειρα. 
Α παρτε πρ〈τιχα χονσταρ〈 δε εξερχχιοσ δε πρ〈τιχα ϖοχαλ, περχεπο ε λειτυρα mυσιχαλ, ιντερπρεταο δε τεξτο ε χαπαχιδαδε χριατιϖα.  

Χυρσο δε Τχνιχο εm Dανα: Α προϖα δε απτιδο χονσταρ〈 δε εξερχχιοσ δε τχνιχα δε δανα, χριατιϖιδαδε ε εξπρεσσο χορποραλ. Παρα εξεχυο 
δα προϖα δε απτιδο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ χοm ϖεστιmεντα αδεθυαδα θυε περmιτα α οβσερϖαο δε σευσ mοϖιmεντοσ πελα βανχα 
εξαmιναδορα. 

Χυρσο δε Τχνιχο εm Ρεγνχια: Α προϖα δε απτιδο χονσταρ〈 δε τρσ εταπασ α σαβερ: υmα αϖαλιαο εσχριτα αβορδανδο α περχεπο δε 
ελεmεντοσ ρυδιmενταρεσ δε λειτυρα/εσχριτα mυσιχαλ, υm σολφεϕο ◊ δυασ ϖοζεσ ε υmα ϖιϖνχια πρ〈τιχα mυσιχαλ χολετιϖα. Νασ τρσ εταπασ, σερ〈 
χονσιδεραδο συmαριαmεντε, σε ασ ηαβιλιδαδεσ ε χοmπετνχιασ δο(α) χανδιδατο(α) περmιτιρο θυε ο mεσmο(α) ποσσα δεσενϖολϖ−λοσ νο δεχορρερ 
δο χυρσο βεm χοmο mαντερ−σε νελε πορ τοδο ο περοδο δε τρσ σεmεστρεσ. 

Χυρσο δε Τχνιχο εm Τεατρο: Α προϖα δε απτιδο δο χυρσο δε τεατρο σερ〈 ρεαλιζαδα ατραϖσ δε υmα αυλα πρ〈τιχα mινιστραδα πορ υmα δυπλα δε 
προφεσσορεσ ονδε σερο ρεαλιζαδοσ αλγυνσ εξερχχιοσ β〈σιχοσ παρα ο χυρσο δε τεατρο, υmα λειτυρα ινδιϖιδυαλ ενχεναδα δε νο m〈ξιmο 3 mινυτοσ 
ϕυνταmεντε χοm υmα εντρεϖιστα. 

Α προϖα δε απτιδο σερ〈 απλιχαδα απ⌠σ α διϖυλγαο δα λιστα δε χονϖοχαο δα ηαβιλιταο. 

Ο δοχυmεντο παρα ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο παρα α προϖα δε απτιδο σερ〈 ο mεσmο υτιλιζαδο νο δια δο εξαmε δα προϖα τεστε. 

 

ΠΡΟςΑ ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΥΡΣΟΣ DΕ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 

Α προϖα τεστε παρα οσ Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα, σερ〈 χονστιτυδα δε υmα προϖα χοm 30 (τριντα) θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ, χαδα υmα χοm 5 
αλτερνατιϖασ (Α, Β, Χ, D, Ε), ρελαχιοναδασ ◊σ χοmπετνχιασ εσπεχφιχασ δε απρενδιζαγεm να ηαβιλιταο τχνιχα δα φορmαο δο χανδιδατο. 

Απενασ παρα ο Χυρσο δε Γεστο δε Προϕετοσ (ΕαD � Ον−λινε) ο χανδιδατο σερ〈 αϖαλιαδο χονσιδερανδο 15 (θυινζε) θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ ◊σ 
χοmπετνχιασ δε Λνγυα Πορτυγυεσα, Λιτερατυρα, Χοmυνιχαο ε Τραβαληο, ε ουτρασ 15 (θυινζε) θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ ◊σ χοmπετνχιασ δε 
Ματεm〈τιχα δο Ενσινο Μδιο. 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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ΠΡΟςΑ ΠΑΡΑ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ ΠΑΡΑ ΑΧΕΣΣΟ ℵΣ ςΑΓΑΣ ΡΕΜΑΝΕΣΧΕΝΤΕΣ DΟ 2≡ ΜDΥΛΟ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 

Α προϖα τεστε παρα αχεσσο διρετο αο 2≡ m⌠δυλο δοσ Χυρσοσ δο Ενσινο Τχνιχο (ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ), σερ〈 χονστιτυδα δε υmα προϖα χοm 30 
(τριντα) θυεστ⌡εσ−τεστε, χαδα υmα χοm 5 αλτερνατιϖασ (Α, Β, Χ, D, Ε), ρελαχιοναδασ ◊σ χοmπετνχιασ προφισσιοναισ δο 1≡ m⌠δυλο δα ηαβιλιταο 
εσχοληιδα εντρε ασ οφερεχιδασ παρα εστε φιm.  

• Σερ〈 χονσιδεραδο χλασσιφιχαδο νο χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ ο χανδιδατο θυε τενηα οβτιδο 
ρεσυλταδο ιγυαλ ου συπεριορ α 16 θυεστ⌡εσ χορρετασ. 

 
ΟΒΣΕΡςΑ∩℘Ο 

Ο ρεσυλταδο δα χλασσιφιχαο δα αϖαλιαο δε χοmπετνχιασ παρα αχεσσο διρετο αο 2≡ m⌠δυλο (χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ), 
παρα φινσ δε χοντινυιδαδε δε εστυδοσ, τερ〈 ϖαλιδαδε δε υm (1) ανο, σενδο θυε οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ ε νο ατενδιδοσ ποδερο, να 
εξιστνχια δε νοϖασ ϖαγασ, σερ χονϖοχαδοσ πελασ Ετεχσ νο σεmεστρε σεγυιντε. Εm χασο δε mυδανα δοσ δαδοσ χαδαστραισ νεστε περοδο δε υm 
(1) ανο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmυνιχαρ α Ετεχ πλειτεαδα παρα ατυαλιζαρ οσ δαδοσ δε χοντατο ποισ, χασο χοντρ〈ριο, α mεσmα νο χονσεγυιρ〈 
χονταταρ ο ποσσϖελ χανδιδατο χονϖοχαδο παρα πρεενχηερ α ϖαγα, δεστινανδο α ϖαγα παρα ο πρ⌠ξιmο χανδιδατο χλασσιφιχαδο. Ο χανδιδατο 
ταmβm ποδερ〈 αχοmπανηαρ α εξιστνχια δε νοϖασ ϖαγασ χονσυλτανδο διρεταmεντε α Ετεχ 

 
ΑΣ ΠΡΟςΑΣ ΠΑΡΑ ΑΧΕΣΣΟ DΙΡΕΤΟ ΑΟ 2≡ ΜDΥΛΟ DΟΣ ΧΥΡΣΟΣ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ (ςΑΓΑΣ ΡΕΜΑΝΕΣΧΕΝΤΕΣ) ΣΕΡ℘Ο 
ΒΑΣΕΑDΑΣ ΝΑΣ ΧΟΜΠΕΤ⊇ΝΧΙΑΣ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ DΟ 1≡ ΜDΥΛΟ DΑΣ ΣΕΓΥΙΝΤΕΣ ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩∏ΕΣ: 

ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΓΕΣΤ℘Ο Ε ΝΕΓΧΙΟΣ � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο � ΜDΥΛΟ Ι 
� ΘΥΑΛΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ DΕ ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

• Εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε πλανεϕαmεντο, χαπταο, σελεο ε οργανιζαο δοσ ρεχυρσοσ  

• ηυmανοσ.  

• Υτιλιζαρ α mατεm〈τιχα φινανχειρα να αν〈λισε δε ρεχυρσοσ οφερεχιδοσ ου οβτιδοσ.  

• Ασσεσσοραρ να εστρυτυρα ε νο φυνχιοναmεντο δα εmπρεσα χοm βασε να συα mετα ε νοσ  

• σευσ οβϕετιϖοσ.  

• Ασσεσσοραρ νο γερενχιαmεντο δε mυδανασ οργανιζαχιοναισ (χονηεχερ ε αναλισαρ τχνιχασ ε τενδνχιασ).  

• Χοντριβυιρ να ελαβοραο δοσ οργανογραmασ γεραισ ε δοσ φυνχιονογραmασ, ϖισανδο ◊ δεφινιο δοσ παρmετροσ δασ δελεγα⌡εσ δε 
φυν⌡εσ ε οσ λιmιτεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδεσ. 

• Απλιχαρ διρετριζεσ, δαδοσ ε ινφορmα⌡εσ χοντιδασ νο πλανεϕαmεντο εστρατγιχο, τ〈τιχο ε  

• οπεραχιοναλ δασ εmπρεσασ. 

• Αγιρ χοm τιχα προφισσιοναλ.  

• Ιντερπρεταρ α λεγισλαο ε οσ χ⌠διγοσ δε τιχα προφισσιοναλ νασ ρελα⌡εσ πεσσοαισ ε  

• προφισσιοναισ.  

• Αυξιλιαρ να ροτινα αδmινιστρατιϖα, υσανδο α ινφορm〈τιχα χοmο φερραmεντα δε τραβαληο. 

• Εξεχυταρ ταρεφασ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, υτιλιζανδο−σε δε εθυιπαmεντοσ ε  

• προγραmασ δε ινφορm〈τιχα.  

• Ιντερπρεταρ δοχυmεντοσ χοντ〈βεισ.  

• Χοmυνιχαρ−σε εσχριτα ε οραλmεντε δε φορmα αδεθυαδα ◊ 〈ρεα Αδmινιστρατιϖα. 

• Ατενδερ χλιεντεσ: ιδεντιφιχαο δε συασ νεχεσσιδαδεσ ε φορνεχιmεντο δε ινφορmα⌡εσ.  

• Οργανιζαρ α ροτινα αδmινιστρατιϖα: αρθυιϖαmεντο δε δοχυmεντοσ, σολιχιταο δε ινφορmα⌡εσ, ελαβοραο, εmισσο ε χονφερνχια δε 
δοχυmεντοσ.  

• Ζελαρ πελα οργανιζαο δο αmβιεντε, χονσερϖαο δοσ εθυιπαmεντοσ ε βοα υτιλιζαο δοσ ρεχυρσοσ παυτανδο−σε να συστενταβιλιδαδε. 
 
ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο Ε ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ 
DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ � ΜDΥΛΟ Ι − ΘΥΑΛΙΦΙΧΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ DΕ ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΕΜ 
DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ 

• Ιmπλεmενταρ αλγοριτmοσ εm λινγυαγεm δε προγραmαο υτιλιζανδο αmβιεντεσ δε δεσενϖολϖιmεντο δε αχορδο χοm ασ νεχεσσιδαδεσ. 

• Dεσενϖολϖερ ελεmεντοσ γρ〈φιχοσ παρα απλιχατιϖοσ ε σιτεσ. 

• Dεσενϖολϖερ προγραmασ δε χοmπυταδορ, υτιλιζανδο πρινχπιοσ δε βοασ πρ〈τιχασ. 

• Ρεαλιζαρ ϖερσιοναmεντο νο δεσενϖολϖιmεντο δε προγραmασ. 

• ςεριφιχαρ υσαβιλιδαδε νο δεσενϖολϖιmεντο δε προγραmασ. 

• Οπεραρ σιστεmασ χοmπυταχιοναισ. 

• Ελαβοραρ προϕετοσ δε σιστεmα δε ινφορmαο. 
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• Dεσενϖολϖερ σιτεσ παρα ωεβ. 

• Μοδελαρ βανχο δε δαδοσ. 

• Χοmυνιχαρ−σε εm λνγυα πορτυγυεσα, υτιλιζανδο ο ϖοχαβυλ〈ριο τχνιχο δα 〈ρεα ε ελαβοραρ ρεγιστροσ ε πλανιληασ δε αχοmπανηαmεντο ε 
χοντρολε δε ατιϖιδαδεσ. 

 
ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΙΝΦΡΑΕΣΤΡΥΤΥΡΑ � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕDΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ � ΜDΥΛΟ Ι − ΣΕΜ 
ΧΕΡΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ 

• Εφετυαρ λεϖανταmεντοσ δε χαmπο, ταισ χοmο: mεδι⌡εσ πλανιαλτιmτριχασ, λοχαλιζαο δε ινσταλα⌡εσ χιϖισ ε ρεσπεχτιϖασ δεσχρι⌡εσ 
περιmτριχασ.  

• Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ ρελατιϖασ α εστυδοσ δε ϖιαβιλιδαδε τχνιχα δε εmπρεενδιmεντοσ δε χονστρυο χιϖιλ, εm οβσερϖνχια ◊ 
λεγισλαο δε υσο ε οχυπαο δο σολο ε αmβιενταλ.  

• Χολεταρ αmοστρασ ε ρεαλιζαρ ενσαιοσ λαβορατοριαισ ε δε χαmπο ρελατιϖοσ αοσ mατεριαισ β〈σιχοσ δε χονστρυο χιϖιλ.  

• Συπερϖισιοναρ σερϖιοσ δε προσπεχο δε συβσολοσ.  

• Συπερϖισιοναρ α εξεχυο δε σερϖιοσ δε φυνδαο. 
 
ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΧΟΝΤΡΟΛΕ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΙΝDΥΣΤΡΙΑΙΣ � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ 
ΕΛΕΤΡΟΤ⊃ΧΝΙΧΑ � ΜDΥΛΟ Ι − ΣΕΜ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ 

• Ιντερπρεταρ εσθυεmασ ελτριχοσ.  

• Ιδεντιφιχαρ χοmπονεντεσ ελετρνιχοσ χοm δεφειτο. 

• Εσπεχιφιχαρ χοmπονεντεσ ελετρνιχοσ.  

• Ελαβοραρ χιρχυιτοσ ελετρνιχοσ.  

• Dιαγνοστιχαρ χιρχυιτοσ ελετρνιχοσ.  

• Ιντερπρεταρ νορmασ.  

• Τραβαληαρ δε αχορδο χοm ασ νορmασ ε προχεδιmεντοσ.  

• Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ  

• Τραβαληαρ δε αχορδο χοm ασ νορmασ τχνιχασ.  

• Αϖαλιαρ διφιχυλδαδεσ παρα α εξεχυο δο προϕετο.  

• Εξεχυταρ εσβοοσ ε δεσενηοσ.  

• Dιmενσιοναρ χιρχυιτοσ ελετροελετρνιχοσ.  

• Υτιλιζαρ σοφτωαρεσ εσπεχφιχοσ παρα ελαβοραο δε προϕετοσ  

• Σεγυιρ εσπεχιφιχα⌡εσ δο προϕετο.  

• Εξεχυταρ mονταγεm δο προϕετο.  

• Εξεχυταρ mονταγεm δο προϕετο.  

• Dεσλιγαρ απαρεληοσ ε ινστρυmεντοσ.  

• Οργανιζαρ φερραmεντασ ε ινστρυmεντοσ.  

• Λιmπαρ α 〈ρεα δε τραβαληο υτιλιζανδο mατεριαλ αδεθυαδο.  

• Προτεγερ εθυιπαmεντοσ δοσ ρεσδυοσ  

• Εξπλιχαρ προχεδιmεντοσ δε τραβαληο.  

• Οπεραρ απλιχατιϖοσ δε ινφορm〈τιχα παδρονιζαδοσ.  

• Σεγυιρ νορmασ τχνιχασ ϖιγεντεσ.  

• Τραβαληαρ εm εθυιπε.  

• Dεmονστραρ ρελαχιοναmεντο ιντερπεσσοαλ.  

• Dεmονστραρ αφινιδαδε παρα τραβαληαρ χοm ινφορm〈τιχα 
 
ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΓΕΣΤ℘Ο Ε ΝΕΓΧΙΟΣ � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΛΟΓ⊆ΣΤΙΧΑ � ΜDΥΛΟ Ι � 
ΘΥΑΛΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ DΕ ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΛΟΓ⊆ΣΤΙΧΑ 

• Dεσενϖολϖερ ασ ροτινασ αδmινιστρατιϖασ ε δε πλανεϕαmεντο δα 〈ρεα λογστιχα.  

• ςιαβιλιζαρ προχεσσοσ ε οπερα⌡εσ λογστιχασ, χονφορmε ο χαναλ δε χοmυνιχαο. 

• Εξεχυταρ ταρεφασ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα λογστιχα, υτιλιζανδο−σε δε εθυιπαmεντοσ ε προγραmασ δε ινφορm〈τιχα.  

• Τραβαληαρ δε αχορδο χοm α λεγισλαο ε οσ χ⌠διγοσ δε τιχα προφισσιοναλ νασ ρελα⌡εσ πεσσοαισ ε προφισσιοναισ.  

• Χοmυνιχαρ−σε, δυραντε ασ ατιϖιδαδεσ προφισσιοναισ, υτιλιζανδο τεξτοσ τχνιχοσ εm λνγυα πορτυγυεσα ε εm λνγυα εστρανγειρα.  

• Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ δε πλανεϕαmεντο ε οργανιζαο δοσ ρεχυρσοσ ηυmανοσ. 

• Αυξιλιαρ να ελαβοραο δοσ χυστοσ λογστιχοσ. 
 
ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΧΟΝΤΡΟΛΕ Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΙΝDΥΣΤΡΙΑΙΣ � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΜΕΧℜΝΙΧΑ � 
ΜDΥΛΟ Ι − ΣΕΜ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ 
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• Ρεαλιζαρ mεδι⌡εσ διρετασ χοm ινστρυmεντοσ δε mεδιο.  

• Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ.  

• Απλιχαρ Νορmασ Τχνιχασ.  

• Ελαβοραρ Dεσενηο Τχνιχο.  

• Ιντερπρεταρ Dεσενηο Τχνιχο.  

• Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ υτιλιζανδο ρεχυρσοσ δε ινφορm〈τιχα.  

• Οπεραρ m〈θυινασ οπερατριζεσ σιmπλεσ.  

• Ζελαρ πελα υτιλιζαο δε εθυιπαmεντοσ δε προτεο ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙ) ε χολετιϖο.  

• Μονιτοραρ χονδι⌡εσ θυε ποσσαm λεϖαρ ◊ οχορρνχια δε αχιδεντεσ.  

• Dεστιναρ αοσ λοχαισ απροπριαδοσ οσ ρεσδυοσ ινδυστριαισ.  

• Τραβαληαρ δε φορmα οργανιζαδα ε mαντερ οσ ποστοσ δε τραβαληο εm χονδι⌡εσ λιmπασ ε σεγυρασ.  
 
 
ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΑΜΒΙΕΝΤΕ Ε ΣΑ∨DΕ � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΝΥΤΡΙ∩℘Ο Ε DΙΕΤ⊃ΤΙΧΑ � 
ΜDΥΛΟ Ι − ΣΕΜ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ 

• Ινφορmαρ−σε, χοmυνιχαρ−σε ε ρεπρεσενταρ ιδειασ υτιλιζανδο τεξτοσ ε τεχνολογιασ δε διφερεντεσ νατυρεζασ.  

• Οβσερϖαρ χριτιχαmεντε ε θυεστιοναρ προχεσσοσ νατυραισ, σοχιοχυλτυραισ ε τεχνολ⌠γιχοσ.  

• Τερ νοο β〈σιχα δε χοmο σε δεσενϖολϖεm ασ σοχιεδαδεσ ε ασ ρελα⌡εσ σοχιαισ.  

• Ιδεντιφιχαρ νεχεσσιδαδεσ νυτριχιοναισ δε ποπυλα⌡εσ σαδιασ.  

• Αϖαλιαρ α θυαλιδαδε ε ασ χαραχτερστιχασ σενσοριαισ δε αλιmεντοσ ε αχοmπανηαρ προχεδιmεντοσ χυλιν〈ριοσ δε πρεπαρα⌡εσ.  

• Ιδεντιφιχαρ ασ δοενασ τρανσmιτιδασ πορ αλιmεντοσ ε συα πρεϖενο. 
 
ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΓΕΣΤ℘Ο Ε ΝΕΓΧΙΟΣ � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ � 
ΜDΥΛΟ Ι � ΘΥΑΛΙΦΙΧΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ DΕ ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ 

• Ιδεντιφιχαρ πολτιχασ δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ ε συα απλιχαβιλιδαδε.  

• Ρεαλιζαρ χ〈λχυλοσ mατεm〈τιχοσ παρα φοληα δε παγαmεντο.  

• Χοντριβυιρ να ελαβοραο δοσ οργανογραmασ γεραισ ε δοσ φυνχιονογραmασ, ϖισανδο ◊ mανυτενο δο θυαδρο δε πεσσοαλ ε οσ λιmιτεσ 
δε ρεσπονσαβιλιδαδεσ. 

• Ρεαλιζαρ ασ ατιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ αοσ προχεσσοσ δε ρεχρυταmεντο ε σελεο εm συασ φασεσ.  

• Ατυαρ δεντρο δοσ πρεχειτοσ δα τιχα ε δα χιδαδανια οργανιζαχιοναλ. 

• Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ, πλανιληασ εστατστιχασ ε γρ〈φιχοσ, δε αχορδο χοm ασ νεχεσσιδαδεσ δα 〈ρεα δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ.  

• Ιδεντιφιχαρ α λεγισλαο τραβαληιστα.  

• Χοmυνιχαρ−σε υτιλιζανδο α τερmινολογια τχνιχα δασ 〈ρεασ Αδmινιστρατιϖασ δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ.  

• Οπεραχιοναλιζαρ ο φλυξο δε χοmυνιχαο ε ινφορmαο νασ ροτινασ αδmινιστρατιϖασ δα 〈ρεα δε πεσσοαλ. 
 
 
ΕΙΞΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ � ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α � ΗΑΒΙΛΙΤΑ∩℘Ο ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ DΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ �  
ΜDΥΛΟ Ι − ΣΕΜ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ 

• Ινϖεστιγαρ ασ χαυσασ δοσ αχιδεντεσ δε τραβαληο. 

• Dεφινιρ οσ εθυιπαmεντοσ δε προτεο χολετιϖα (ΕΠΧ). 

• Ινδιχαρ οσ εθυιπαmεντοσ δε προτεο ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙ). 

• Ατυαρ χοm οσ πρινχπιοσ τιχοσ νασ ρελα⌡εσ δε τραβαληο. 

• Πρεσταρ ατενδιmεντο ◊σ ϖιτιmασ εm σιτυα⌡εσ δε υργνχια ε εmεργνχια. 

• Αυξιλιαρ να οριενταο θυαντο αο τραταmεντο ε δεστιναο δοσ ρεσδυοσ ινδυστριαισ. 

• Απλιχαρ α λεγισλαο ρεφερεντε ◊ 〈ρεα δα Σαδε ε Σεγυρανα δο Τραβαληο νασ ατιϖιδαδεσ λαβοραισ. 

• Χοmυνιχαρ−σε εm λνγυα πορτυγυεσα, υτιλιζανδο ο ϖοχαβυλ〈ριο ε α τερmινολογια τχνιχο−χιεντφιχα. 

• Προmοϖερ α χονσχιεντιζαο α ρεσπειτο δα ιmπορτνχια δο mειο αmβιεντε παρα α ϖιδα εm σοχιεδαδε. 

• Ελαβοραρ ρεγιστροσ ε πλανιληασ δε αχοmπανηαmεντο ε χοντρολε δασ ατιϖιδαδεσ δε σεγυρανα δο τραβαληο. 

• Τραβαληαρ υτιλιζανδο οσ σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ χοmο φερραmεντα δε πεσθυισα ε ατυαο να 〈ρεα προφισσιοναλ. 

• Αχοmπανηαρ ρευνι⌡εσ θυε ενϖολϖαm αχορδοσ ε νεγοχια⌡εσ να 〈ρεα δε Σεγυρανα δο Τραβαληο παρα ποσσϖεισ ιντερϖεν⌡εσ. 

• Μαντερ ο σετορ δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ ινφορmαδο σοβρε οσ λεϖανταmεντοσ τχνιχοσ ρεαλιζαδοσ παρα α αδοο δε mεδιδασ δε 
πρεϖενο. 

• Υτιλιζαρ οσ ρεχυρσοσ ινφορmατιζαδοσ παρα αχοmπανηαρ ε ελαβοραρ θυαδροσ εστατστιχοσ δε αχιδεντεσ δο τραβαληο ε Σαδε ε Σεγυρανα 
δο Τραβαληο. 

• Dεmονστραρ χαπαχιδαδε δε αργυmενταο ε περσυασο. 
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• Ιδεντιφιχαρ προβλεmασ ε νεχεσσιδαδεσ θυε γερεm δεmανδασ. 

 
ΠΡΟςΑ ΠΑΡΑ ΧΑDΑΣΤΡΟ DΕ ΡΕΣΕΡςΑ ΠΑΡΑ ΑΧΕΣΣΟ ℵΣ ςΑΓΑΣ ΡΕΜΑΝΕΣΧΕΝΤΕΣ DΑ 2♠ Σ⊃ΡΙΕ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ 

Α προϖα τεστε παρα αχεσσο διρετο αο 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο (ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ), σερ〈 χονστιτυδο δε υmα προϖα χοm 30 (τριντα) θυεστ⌡εσ−
τεστε, χαδα υmα χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ (Α, Β, Χ, D, Ε), σενδο 15 (θυινζε) θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ ◊σ χοmπετνχιασ δε Λνγυα Πορτυγυεσα, 
Λιτερατυρα, Χοmυνιχαο ε Τραβαληο, ε ουτρασ 15 (θυινζε) θυεστ⌡εσ ρελαχιοναδασ ◊σ χοmπετνχιασ δε Ματεm〈τιχα δα 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο, 
θυε σερο χονσιδεραδασ χονφορmε ο νmερο δε θυεστ⌡εσ αχερταδασ. 

 
ΟΒΣΕΡςΑ∩℘Ο 

Να χλασσιφιχαο φιναλ δε ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ παρα ο Ενσινο Μδιο σερ〈 χονσιδεραδα απενασ α νοτα οβτιδα να προϖα τεστε ε σεγυιρο ο χριτριο 
δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ, ατ ο πρεενχηιmεντο δε τοδασ ασ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δισπονϖεισ, 
παρα ο περοδο οφερεχιδο να Ετεχ/Εξτενσο δε Ετεχ (Χλασσε Dεσχεντραλιζαδα) εm θυε ο χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ. 
Α αϖαλιαο δε χοmπετνχιασ παρα αχεσσο διρετο ◊ 2♠ σριε (ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ), παρα φινσ δε χοντινυιδαδε δε εστυδοσ τερ〈 ϖαλιδαδε δε σεισ 
(6) mεσεσ. 
 
Α ΠΡΟςΑ ΠΑΡΑ ΑΧΕΣΣΟ DΙΡΕΤΟ ℵ 2♠ Σ⊃ΡΙΕ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ (ςΑΓΑΣ ΡΕΜΑΝΕΣΧΕΝΤΕΣ) ΣΕΡℑ ΒΑΣΕΑDΑ ΝΑΣ 
ΧΟΜΠΕΤ⊇ΝΧΙΑ Ε ΗΑΒΙΛΙDΑDΕΣ ΘΥΕ ΣΕΓΥΕΜ: 

ΧΟΜΠΕΤ⊇ΝΧΙΑΣ Ε ΗΑΒΙΛΙDΑDΕΣ ΡΕΦΕΡΕΝΤΕΣ ℵ Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ, ΛΙΤΕΡΑΤΥΡΑ, ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο Ε ΤΡΑΒΑΛΗΟ: 

1. Αναλισαρ α λνγυα πορτυγυεσα ενθυαντο λνγυα mατερνα, γεραδορα δε σιγνιφιχαδο ε ιντεγραδορα δα οργανιζαο δο mυνδο ε δα πρ⌠πρια 
ιδεντιδαδε. 

1.1. Υτιλιζαρ α λινγυαγεm χοmο mειο δε ιντεραο σοχιαλ νασ σιτυα⌡εσ χοmυνιχατιϖασ ε δε αχορδο χοm οσ σευσ mλτιπλοσ οβϕετιϖοσ. 
1.2. Ιδεντιφιχαρ ε σελεχιοναρ εστιλοσ ε φορmασ δε εξπρεσσο, να mοδαλιδαδε οραλ ου εσχριτα, αδεθυαδοσ αοσ χοντεξτοσ σοχιοχοmυνιχατιϖοσ. 
1.3. Υτιλιζαρ ο δισχυρσο λιτερ〈ριο χοmο ινστρυmεντο δε ιντερπρεταο ε ιντερϖενο νο ιmαγιν〈ριο χολετιϖο. 
1.4. Υτιλιζαρ τερmινολογια ε ϖοχαβυλ〈ριο εσπεχφιχοσ α χαδα σιτυαο. 
1.5. Ελαβοραρ τεξτοσ ρελαχιοναδοσ αοσ πρινχιπαισ γνεροσ δισχυρσιϖοσ θυε χιρχυλαm νασ εσφερασ αχαδmιχασ ε σοχιαισ, χοm ασ δεϖιδασ 
ρεφερνχιασ ε χιτα⌡εσ δε οβρασ ε ιδειασ δε ουτροσ. 

 
ΧΟΝΤΕ∨DΟΣ ΧΥΡΡΙΧΥΛΑΡΕΣ: 

1. ΛΕΙΤΥΡΑ 
1.1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ. 

1.1.1. Ρελα⌡εσ γραmατιχαισ ε σεmντιχασ. 
1.1.2 Σεντιδο ε σιγνιφιχαδο δε παλαϖρασ ε εξπρεσσ⌡εσ χοντεξτυαλιζαδασ. 

1.2. Ρελα⌡εσ δε χαυσα ε χονσεθυνχια. 
1.3. ςεροσσιmιληανα. 

 
2. ΡΕΦΛΕΞ℘Ο ΣΟΒΡΕ Α Λ⊆ΝΓΥΑ 

2.1. Χλασσεσ γραmατιχαισ, τερmοσ δα οραο ε ορα⌡εσ δο περοδο. 
2.2. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε χονχορδνχια νοmιναλ. 
2.3. Αχορδο ορτογρ〈φιχο. 

 
3. ΛΙΝΓΥ⊆ΣΤΙΧΑ 

3.1. Εφειτοσ λινγυστιχοσ (φιγυρασ δε λινγυαγεm, φιγυρα δε παλαϖρασ ε φιγυρα δε πενσαmεντο). 
3.2. ςοχαβυλ〈ριο. 
3.3. Χονοταο ε δενοταο. 
3.4. Χοερνχια ε χοεσο. 

 
4. ΛΙΤΕΡΑΤΥΡΑ (Τροϖαδορισmο, Ηυmανισmο, Χλασσιχισmο, Βαρροχο ε Αρχαδισmο) 

4.1. Ιδεντιφιχαο δασ εσχολασ λιτερ〈ριασ. 
4.2. Χαραχτερστιχασ δασ εσχολασ λιτερ〈ριασ. 
4.3. Χαραχτερστιχασ δοσ αυτορεσ ε δασ οβρασ εm χοντεξτο. 

 
ΧΟΜΠΕΤ⊇ΝΧΙΑΣ Ε ΗΑΒΙΛΙDΑDΕΣ ΡΕΦΕΡΕΝΤΕΣ ℵ ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ: 

1. Ιντερπρεταρ, να φορmα οραλ ε εσχριτα, σmβολοσ, χ⌠διγοσ, νοmενχλατυρασ, ινστρυmεντοσ δε mεδιο ε δε χ〈λχυλο παρα ρεπρεσενταρ δαδοσ, φαζερ 
εστιmατιϖασ ε ελαβοραρ ηιπ⌠τεσεσ. 
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1.1. Ιδεντιφιχαρ ε φαζερ υσο δε ινστρυmεντοσ απροπριαδοσ παρα εφετυαρ mεδιδασ ε χ〈λχυλοσ. 
1.2. Χονστρυιρ εσχαλασ, εξπρεσσ⌡εσ mατεm〈τιχασ, φ⌠ρmυλασ, διαγραmασ, ταβελασ, γρ〈φιχοσ, εντρε ουτροσ. 
1.3. Ιδεντιφιχαρ ερροσ ου ιmπρεχισ⌡εσ νοσ δαδοσ οβτιδοσ να σολυο δε υmα δαδα σιτυαο−προβλεmα. 
1.4. Σελεχιοναρ ε υτιλιζαρ α ρεπρεσενταο σιmβ⌠λιχα δα mατεm〈τιχα παρα α χονστρυο δε χονηεχιmεντοσ ϖολταδοσ α χοντεξτοσ διϖερσοσ. 
 

2. Αϖαλιαρ ο χαρ〈τερ τιχο δο χονηεχιmεντο mατεm〈τιχο ε απλιχ〈−λο εm σιτυα⌡εσ ρεαισ. 
2.1. Υτιλιζαρ φερραmεντασ mατεm〈τιχασ παρα αναλισαρ σιτυα⌡εσ δο εντορνο. 
2.2. Απλιχαρ ο χονηεχιmεντο mατεm〈τιχο παρα ρεσολϖερ σιτυα⌡εσ−προβλεmα. 
2.3. Σελεχιοναρ ο χονηεχιmεντο mατεm〈τιχο ε απλιχ〈−λο εm 〈ρεασ διστιντασ χονσιδερανδο α ρεσπονσαβιλιδαδε σοχιαλ να διϖυλγαο δε δαδοσ ε 
ρεσυλταδοσ. 

 

ΧΟΝΤΕ∨DΟΣ ΧΥΡΡΙΧΥΛΑΡΕΣ: 

1. ΑΛΓΕΒΡΑ: Ν∨ΜΕΡΟΣ Ε ΦΥΝ∩∏ΕΣ 
1.1. Εξπρεσσ⌡εσ νυmριχασ ε προβλεmασ ενϖολϖενδο νmεροσ ρεαισ ε ασ οπερα⌡εσ δε αδιο, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο, ποτενχιαο 
ε ραδιχιαο. 
1.2. Προβλεmασ β〈σιχοσ δε λ⌠γιχα. 
1.3. Εθυα⌡εσ δο 1≡ ε δο 2≡ γραυ. 
1.4. Χ〈λχυλο αλγβριχο, προδυτοσ νοτ〈ϖεισ ε φατοραο. 
1.5. Ραζο ε προπορο. 

 
2. ΓΕΟΜΕΤΡΙΑ Ε ΜΕDΙDΑΣ 

2.1. Μεδιδασ δε χοmπριmεντο, δε συπερφχιε, δε ϖολυmε, τεmπο ε mασσα. 
2.2. Πολγονοσ ε συασ προπριεδαδεσ, χρχυλο ε χιρχυνφερνχια, νγυλοσ, χ〈λχυλο δε 〈ρεασ ε περmετροσ δε φιγυρασ πλανασ ε συασ παρτεσ. 
2.3. ℜνγυλοσ φορmαδοσ πορ ρετασ παραλελασ χορταδασ πορ τρανσϖερσαισ. 
2.4. Τεορεmα δε Πιτ〈γορασ. 
2.5. Σεmεληανα δε τρινγυλοσ. 
2.6. Ραζ⌡εσ τριγονοmτριχασ νοσ τρινγυλοσ ρετνγυλοσ. 

 
3. ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ DΑDΟΣ 

3.1. Λειτυρα ε ιντερπρεταο δε ταβελασ ε γρ〈φιχοσ ϖαριαδοσ. 
3.2. Μδια αριτmτιχα σιmπλεσ ε πονδεραδα. 
3.3. Πορχενταγενσ. 
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ΓΑΒΑΡΙΤΟΣ ΟΦΙΧΙΑΙΣ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ DΟ 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020 
 

Ο γαβαριτο οφιχιαλ δο εξαmε δο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο παρα ο Ενσινο Μδιο εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ ε παρα ο Ενσινο 
Τχνιχο (πρεσενχιαλ, σεmιπρεσενχιαλ ε ον−λινε), σερ〈 διϖυλγαδο α παρτιρ δασ 18 ηορασ δο δια 15/12/2019, νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ.  

• Θυαλθυερ θυεστιοναmεντο αχερχα δα προϖα, χοm α δεϖιδα ϕυστιφιχατιϖα (προποστα δε ρεσολυο δα θυεστο), δεϖερ〈 σερ ενχαmινηαδο 
ΣΟΜΕΝΤΕ πελα Ιντερνετ, να σεο �Φαλε Χονοσχο∀ δο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ, ιmπρετεριϖελmεντε ατ ασ 12 ηορασ δο δια 
17/12/2019. 

Οσ γαβαριτοσ οφιχιαισ δασ προϖασ τεστε παρα χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δο 2≡ m⌠δυλο ε δα 2♠ σριε σερο 
διϖυλγαδοσ α παρτιρ δασ 14 ηορασ δο δια 16/12/2019, νο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ. 

• Θυαλθυερ θυεστιοναmεντο αχερχα δασ προϖασ, χοm α δεϖιδα ϕυστιφιχατιϖα (προποστα δε ρεσολυο δα θυεστο), δεϖερ〈 σερ ενχαmινηαδο 
ΣΟΜΕΝΤΕ πελα Ιντερνετ, να σεο �Φαλε Χονοσχο∀ δο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ, ιmπρετεριϖελmεντε ατ ασ 12 ηορασ δο δια 
18/12/2019. 

Ο γαβαριτο οφιχιαλ δα προϖα τεστε δο Χυρσο δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα δε Νϖελ Μδιο σερ〈 διϖυλγαδο α παρτιρ δασ 14 ηορασ δο δια 17/12/2019, νο 
σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ. 

• Θυαλθυερ θυεστιοναmεντο αχερχα δα προϖα, χοm α δεϖιδα ϕυστιφιχατιϖα (προποστα δε ρεσολυο δα θυεστο), δεϖερ〈 σερ ενχαmινηαδο 
ΣΟΜΕΝΤΕ πελα Ιντερνετ, να σεο �Φαλε Χονοσχο∀ δο σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ, ιmπρετεριϖελmεντε ατ ασ 12 ηορασ δο δια 
19/12/2019. 
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ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο ΓΕΡΑΛ Ε ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ DΟ 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020 

Α λιστα δε χονϖοχαο παρα α προϖα δε απτιδο σερ〈 διϖυλγαδα α παρτιρ δο δια 09/01/2020 παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο 1≡ m⌠δυλο παρα οσ 
Χυρσοσ δε Τχνιχο εm Dανα, Τχνιχο εm Ρεγνχια, Τχνιχο εm Χαντο ε Τχνιχο εm Τεατρο ε α λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ παρα οσ χανδιδατοσ 
ινσχριτοσ νοσ δεmαισ χυρσοσ σερ〈 διϖυλγαδα α παρτιρ δο δια 17/01/2020, να Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε ο χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ ε νο 
σιτε ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ. 
 
Α λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ  χοmποστα πορ τοδοσ οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ να Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ παρα ο mεσmο χυρσο ε περοδο, εm ορδεm 
δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ. 
 

• Α νοτα φιναλ δε χλασσιφιχαο νο εξαmε δο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο παρα ο Ενσινο Μδιο εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ ε 
παρα ο Ενσινο Τχνιχο (πρεσενχιαλ, σεmιπρεσενχιαλ ε ον−λινε), σερ〈 οβτιδα πελο τοταλ δε θυεστ⌡εσ αχερταδασ. Χαδα θυεστο ποσσυι ο 
ϖαλορ δε 1 (υm) ποντο. 

o Παρα ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα, συα νοτα φιναλ σερ〈 οβτιδα πελα σεγυιντε φ⌠ρmυλα: ΝΦ = Ν (1 
+ Α + Π), εm θυε: ΝΦ = νοτα φιναλ; Ν = τοταλ δε ποντοσ δα προϖα; Α (ϖαλορ 3%) = παρα ο χανδιδατο θυε σε δεχλαραρ 
αφροδεσχενδεντε ε Π (ϖαλορ 10%) = παρα ο χανδιδατο θυε δεχλαραρ τερ χυρσαδο ιντεγραλmεντε δα 5♠ α 8♠ σριε ου δο 6≡ αο 9≡ 
ανο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ εm ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ. 

o Να ηιπ⌠τεσε δε ανυλαο δε αλγυmα θυεστο−τεστε, σερ〈 ατριβυδο ποντο α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαρεm α προϖα. 
o Να χλασσιφιχαο φιναλ παρα οσ χυρσοσ δε Τχνιχο εm Dανα, Τχνιχο εm Ρεγνχια, Τχνιχο εm Χαντο ε Τχνιχο εm Τεατρο 

σερ〈 χονσιδεραδα απενασ α νοτα οβτιδα να προϖα δε απτιδο. 
 

• Σερ〈 χονσιδεραδο χλασσιφιχαδο παρα ο χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δο 2≡ m⌠δυλο δοσ Χυρσοσ δο Ενσινο 
Τχνιχο, ο χανδιδατο θυε τενηα οβτιδο ρεσυλταδο ιγυαλ ου συπεριορ α 16 (δεζεσσεισ) θυεστ⌡εσ. 

o Να ηιπ⌠τεσε δε ανυλαο δε αλγυmα θυεστο−τεστε, σερ〈 ατριβυδο ποντο α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαρεm α προϖα. 
o Να χλασσιφιχαο φιναλ δε αϖαλιαο παρα ο χαδαστρο δε ρεσερϖα ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δο 2≡ m⌠δυλο σερ〈 χονσιδεραδα 

απενασ α νοτα οβτιδα να προϖα τεστε. 
 

• Να χλασσιφιχαο φιναλ παρα ο χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊ σϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δα 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο, σερ〈 χονσιδεραδα 
απενασ α νοτα οβτιδα να προϖα τεστε ε σεγυιρο ο χριτριο δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ, ατ ο 
πρεενχηιmεντο δε τοδασ ασ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δισπονϖεισ, παρα ο περοδο οφερεχιδο να Ετεχ/Εξτενσο δε Ετεχ (Χλασσε 
Dεσχεντραλιζαδα) εm θυε ο χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ. 

o Α νοτα φιναλ δε χλασσιφιχαο παρα αχεσσο διρετο ◊ 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο (ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ), σερ〈 οβτιδα πελο τοταλ 
δε θυεστ⌡εσ αχερταδασ. 

o Να ηιπ⌠τεσε δε ανυλαο δε αλγυmα θυεστο−τεστε, σερ〈 ατριβυδο ποντο α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαρεm α προϖα. 
o Χαδα θυεστο ποσσυι ο ϖαλορ δε 1 (υm) ποντο. 
 

• Α νοτα φιναλ δε χλασσιφιχαο νο εξαmε παρα οσ Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα σερ〈 οβτιδα πελο τοταλ δε θυεστ⌡εσ αχερταδασ. Χαδα 
θυεστο ποσσυι ο ϖαλορ δε 1 (υm) ποντο. 

o Να ηιπ⌠τεσε δε ανυλαο δε αλγυmα θυεστο−τεστε, σερ〈 ατριβυδο ποντο α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαρεm α προϖα. 
 
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ ΠΑΡΑ DΕΣΕΜΠΑΤΕ ΝΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ DΟ 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020 

Οχορρενδο ο εmπατε νο Ενσινο Μδιο εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ ε νο Ενσινο Τχνιχο (πρεσενχιαλ, σεmιπρεσενχιαλ ε ον−λινε), τερ〈 πρεφερνχια 
ο χανδιδατο θυε ατενδερ ◊σ χονδι⌡εσ αβαιξο ρελαχιοναδασ, θυε σε χονστιτυεm νοσ χριτριοσ αδοταδοσ παρα δεσεmπατε, εm ορδεm δε 
πρεφερνχια, πελο mαιορ νmερο δε αχερτοσ δασ χοmπετνχιασ ε ηαβιλιδαδεσ εξιγιδασ να προϖα: 
1. Χ1 � απλιχαρ χονηεχιmεντοσ δεσενϖολϖιδοσ νο Ενσινο Φυνδαmενταλ παρα α χοmπρεενσο δα ρεαλιδαδε ε παρα α ρεσολυο δε προβλεmασ; 
2. Χ2 � ιντερπρεταρ διφερεντεσ τιποσ δε τεξτοσ χοmο χρνιχασ, ποεσιασ, χηαργεσ, ταβελασ, γρ〈φιχοσ, mαπασ, ιmαγενσ ε ουτρασ φορmασ δε 

ρεπρεσενταο; 
3. Χ3 � αναλισαρ χριτιχαmεντε αργυmεντοσ απρεσενταδοσ νασ θυεστ⌡εσ; 
4. Χ4 � ρεχονηεχερ ε ρελαχιοναρ διφερεντεσ φορmασ δε λινγυαγενσ, αβορδαγενσ ε τχνιχασ δε χοmυνιχαο ε εξπρεσσο; 
5. Χ5 � αϖαλιαρ α⌡εσ ε ρεσολυ⌡εσ δε αχορδο χοm χριτριοσ εσταβελεχιδοσ; 
6. τιϖερ mαιορ ιδαδε; 
7. πορ σορτειο. 

• Οχορρενδο εmπατε να νοτα δε απτιδο α πρεφερνχια σερ〈 δαδα παρα ο χανδιδατο χοm mεληορ χλασσιφιχαο να προϖα τεστε. 
 
Παρα ο χαδαστρο δε ρεσερϖα παρα αχεσσο ◊σ ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δο 2≡ m⌠δυλο, δα 2♠ σριε ε δοσ Χυρσοσ Τχνιχοσ ε παρα οσ Χυρσοσ δε 
Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα δε Νϖελ Μδιο, τερ〈 πρεφερνχια ο χανδιδατο θυε τιϖερ mαιορ ιδαδε ε σε ο εmπατε αινδα ασσιm περσιστιρ οχορρερ〈 ο 
σορτειο δα ϖαγα. 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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ΑΤΕΝ∩℘Ο 

 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ου δε σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ, α ϖεριφιχαο δα λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ ε χονϖοχαο.  
 Νο σερο φορνεχιδασ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δα λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ ε χονϖοχαο πορ τελεφονε, χαρτα ου ε−mαιλ. 
 Νο ηαϖερ〈, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, ρεϖισο νεm ϖιστασ δε προϖα. 
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ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο Ε ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ DΟ 1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020 

 Ασ λιστασ δε χονϖοχαο σεγυιρο ο χριτριο δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ, ατ ο 
πρεενχηιmεντο δε τοδασ ασ ϖαγασ δισπονϖεισ, παρα χαδα χυρσο ε περοδο οφερεχιδο να Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε ο χανδιδατο 
πρετενδε εστυδαρ, συβτραινδο−σε ασ ϖαγασ δεστιναδασ αοσ εϖεντυαισ αλυνοσ ρετιδοσ ε/ου αοσ θυε τρανχαραm mατρχυλα νο Ενσινο Μδιο 

εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ, νο Ενσινο Τχνιχο (πρεσενχιαλ, σεmιπρεσενχιαλ ε ον−λινε) ε νοσ Χυρσοσ δε Εσπεχιαλιζαο Τχνιχα δε Νϖελ 
Μδιο, νοσ ρεσπεχτιϖοσ χυρσοσ. 

o Ασ ϖαγασ οφερεχιδασ νο σερο, εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε, δεστιναδασ αοσ προχεσσοσ δε τρανσφερνχια, ρεχλασσιφιχαο ου 
απροϖειταmεντο δε εστυδοσ.  

 

ΛΟΧΑΛ 

Ασ λιστασ δε χονϖοχαο σοmεντε σερο διϖυλγαδασ να Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε ο χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ, σενδο δε ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ου δε σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ α ϖεριφιχαο δεστασ. 

 

DΑΤΑ 

Α διϖυλγαο δασ �λιστασ δε χονϖοχαο�, βεm χοmο ασ mατρχυλασ δοσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ νο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλινηο, δο 1≡ 
Σεmεστρε 2020, σερο ρεαλιζαδασ νασ σεγυιντεσ δατασ, δεσδε θυε νο σεϕα φεριαδο mυνιχιπαλ να χιδαδε ονδε α Ετεχ εστα σεδιαδα. Α χοντινυιδαδε 
σερ〈 νο πρ⌠ξιmο δια τιλ απ⌠σ ο φεριαδο: 

• Dιϖυλγαο δα 1♠ λιστα δε χονϖοχαο ε δοσ δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα mατρχυλα: 20/01/2020; 

• Ματρχυλα δα 1♠ λιστα δε χονϖοχαο: 21/01 ε 22/01/2020; 

• Dιϖυλγαο ε Ματρχυλα δα 2♠ λιστα δε χονϖοχαο: 23/01 ε 24/01/2020; 
 
Ποστεριορmεντε, ποδερο σερ αφιξαδασ ουτρασ λιστασ να Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ, αλm δασ πρεϖιστασ αχιmα. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχοmπανηαρ ϕυντο 
◊ Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ, οσ διασ εm θυε σερο αφιξαδασ.  
 
Ασ ϖαγασ νο πρεενχηιδασ εm υm δετερmιναδο χυρσο πορ δεσιστνχια δε mατρχυλα, ρεσπειταδα α χηαmαδα δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ, πορ 
περοδο, σερο οχυπαδασ πελοσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαρεm ο εξαmε δο δια 15/12/2019, χονφορmε οσ χριτριοσ ινδιχαδοσ: 

 πελοσ χανδιδατοσ δε mαιορ νοτα νο mεσmο χυρσο ε περοδο δα mεσmα υνιδαδε; 
 πελοσ χανδιδατοσ δε mαιορ νοτα νο mεσmο χυρσο δε περοδο διϖερσο δα mεσmα υνιδαδε;  
 πελοσ χανδιδατοσ δε mαιορ νοτα δο mεσmο ΕΙΞΟ ε δο mεσmο περοδο δα mεσmα υνιδαδε; 
 πελοσ χανδιδατοσ χοm mαιορ νοτα δε ουτρο ΕΙΞΟ ε περοδο διϖερσο δα mεσmα υνιδαδε; 
 χανδιδατοσ δε ουτρασ Ετεχσ / Εξτενσο δε Ετεχσ, ρεσπειτανδο α χλασσιφιχαο, χοm πριοριδαδε αοσ ινγρεσσαντεσ να υνιδαδε εσχολαρ mαισ 

πρ⌠ξιmα, νο mεσmο χυρσο ε περοδο; 
o Χονφορmε ♣3≡, αρτιγο 54, Χαπτυλο Ις δο Ρεγιmεντο Χοmυm δασ Εσχολασ Τχνιχασ δο Χεντρο Εσταδυαλ δε Εδυχαο 

Τεχνολ⌠γιχα Παυλα Σουζα, απ⌠σ 5 (χινχο) διασ τεισ, α χονταρ δο ινχιο δασ αυλασ, α Ετεχ/Εξτενσο δε Ετεχ δεϖερ〈 ρεαλιζαρ υmα 
νοϖα χηαmαδα παρα mατρχυλα, α φιm δε πρεενχηερ ασ ϖαγασ δασ mατρχυλασ χανχελαδασ δε αλυνοσ θυε νο χοmπαρεχεραm ◊σ 
αυλασ, σεm ϕυστιφιχαδα, οβεδεχενδο−σε ◊ ορδεm δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ. 

o Απ⌠σ 30 (τριντα) διασ δο ινχιο δασ αυλασ, νο ηαϖερ〈 mαισ mατρχυλα ινιχιαλ, χονφορmε ♣ 4≡ δο αρτιγο 54 δο Ρεγιmεντο 
Χοmυm δασ Εσχολασ Τχνιχασ Εσταδυαισ. 

 

ΗΟΡℑΡΙΟ ΠΑΡΑ ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑ 

Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ϖεριφιχαρ ο ηορ〈ριο παρα α mατρχυλα ϕυντο ◊ Ετεχ / Εξτενσο δε Ετεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ, ποισ  ρεσπονσαβιλιδαδε δεστα 
εσταβελεχερ ο δεϖιδο ηορ〈ριο. 
Χασο ο χανδιδατο νο εφετυε α mατρχυλα να δατα ε νοσ ηορ〈ριοσ φιξαδοσ περδερ〈 ο διρειτο ◊ ϖαγα ε νο σερ〈 ινχλυδο νασ χηαmαδασ σεγυιντεσ. 
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DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑ ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΝςΟΧΑDΟΣ ΝΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ DΟ 1≡ 
ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020 ΠΑΡΑ Α 1♠ Σ⊃ΡΙΕ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ, ΕΜ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΣΕΥΣ ΦΟΡΜΑΤΟΣ, 1≡ ΤΕΡΜΟ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 
ΙΝΤΕΓΡΑDΟ ΑΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ ΝΑ ΜΟDΑΛΙDΑDΕ ΕϑΑ Ε ΝΟ 1≡ ΜDΥΛΟ − ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΥΡΣΟΣ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Τ⊃ΧΝΙΧΟ 
(ΠΡΕΣΕΝΧΙΑΛ, ΣΕΜΙΠΡΕΣΕΝΧΙΑΛ Ε ΟΝ−ΛΙΝΕ) 

Παρα εφετιϖαρ α mατρχυλα, οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ, δεϖερο απρεσενταρ οσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 
 
Ι− Ρεθυεριmεντο δε mατρχυλα, φορνεχιδο πελα Ετεχ/Εξτενσο δε Ετεχ (Χλασσε Dεσχεντραλιζαδα) νο δια. Χασο ο χανδιδατο σεϕα mενορ δε 16 
(δεζεσσεισ) ανοσ, νο mοmεντο δα mατρχυλα, δεϖερ〈 εσταρ ασσιστιδο πορ σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ (παι, mε, χυραδορ ου τυτορ), ο θυαλ ασσιναρ〈 ο 
ρεθυεριmεντο δε mατρχυλα;  
 
ΙΙ− Dοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα (ΡΓ), πελασ Φορασ Αρmαδασ 
ου πελα Πολχια Μιλιταρ ου Χδυλα δε Ιδεντιδαδε δε Εστρανγειρο (ΡΝΕ), δεντρο δα ϖαλιδαδε ου Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εξπεδιδα νοσ 
τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 9.503/97, ου δοχυmεντο εξπεδιδο πορ Ορδεm ου Χονσεληο Προφισσιοναλ (εξεmπλο: ΟΑΒ, ΧΡΕΑ, ΧΟΡΕΝ, ΧΡΧ ε ουτροσ). 
Νο χασο δα απρεσενταο δε υm δεστεσ δοχυmεντοσ ο αλυνο δεϖερ〈 απρεσενταρ ποστεριορmεντε ο ΡΓ (φοτοχ⌠πια ε οριγιναλ), εξπεδιδο πελα 
Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα, εm ατ 60 διασ. Εm χασο δε περδα, ρουβο ου εξτραϖιο δε �δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε�, ο χανδιδατο δεϖερ〈 λεϖαρ 
ε απρεσενταρ οβριγατοριαmεντε α ϖια οριγιναλ ε υmα χ⌠πια δο: 
 
α) Βολετιm δε Οχορρνχια Πολιχιαλ ου Dεχλαραο/Χερτιδο δε Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο, δαταδο δε νο m〈ξιmο 6 (σεισ) mεσεσ αντεσ δο δια δο 
Εξαmε, ϕυστιφιχανδο ο φατο οχορριδο, βεm χοmο υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε.  
 
β) Χερτιδο/ρεγιστρο δε νασχιmεντο, βεm χοmο υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε παρα ο χανδιδατο πορταδορ δο προτοχολο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
(ΡΓ) εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα ου δε προτοχολο δε ΡΝΕ εξπεδιδο πελο Dεπαρταmεντο δε Πολχια Φεδεραλ χοmπετεντε. Α 
χερτιδο δε χασαmεντο συβστιτυι α χερτιδο/ρεγιστρο δε νασχιmεντο. 
 
ΙΙΙ− Χερτιδο δε νασχιmεντο πρεφερενχιαλmεντε ατυαλιζαδα, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ. 
 
Ις− ΧΠΦ, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ. 
 
ς− 2 (δυασ) φοτοσ 3ξ4 ρεχεντεσ ε ιγυαισ. 
 
ςΙ− Παρα οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ παρα α 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο, εm τοδοσ οσ σευσ φορmατοσ, ε παρα 1≡ τερmο δο Ενσινο Τχνιχο Ιντεγραδο 
αο Ενσινο Μδιο να mοδαλιδαδε ΕϑΑ:  
 
α) Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ χοm χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δοσ οριγιναισ; ΟΥ 
 
β) Dεχλαραο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ, ασσιναδα πορ αγεντε εσχολαρ δα εσχολα δε οριγεm, χοm δατα δε εντρεγα δο ηιστ⌠ριχο 
εσχολαρ χοm Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο, δοχυmεντο οριγιναλ. 
 
ςΙΙ− Παρα οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ παρα ο 1≡ m⌠δυλο δοσ Χυρσοσ δε Ενσινο Τχνιχο (πρεσενχιαλ, σεmιπρεσενχιαλ ε ον−λινε): 
 
α) Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ χοm Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δο οριγιναλ; ΟΥ 
 
β) Dεχλαραο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο, ασσιναδα πορ αγεντε εσχολαρ δα εσχολα δε οριγεm, δοχυmεντο οριγιναλ; ΟΥ 
 
χ) Dεχλαραο θυε εστ〈 mατριχυλαδο α παρτιρ δα 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο, δοχυmεντο οριγιναλ; ΟΥ 
 
δ) Παρα οσ χανδιδατοσ θυε χονχλυραm ου εστο χυρσανδο ο Ενσινο δε Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ − ΕϑΑ ου ο Εξαmε Ναχιοναλ παρα Χερτιφιχαο 
δε Χοmπετνχιασ δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ � ΕΝΧΧΕϑΑ: Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ, χοm Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ 
χοm απρεσενταο δο οριγιναλ ΟΥ Dεχλαραο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο, φιρmαδα πελα Dιρεο δα Εσχολα δε οριγεm, χοντενδο α δατα εm 
θυε ο χερτιφιχαδο ε ηιστ⌠ριχο σερο εmιτιδοσ, δοχυmεντο οριγιναλ ΟΥ Dεχλαραο θυε εστ〈 mατριχυλαδο, α παρτιρ δο 2≡ σεmεστρε/τερmο δα ΕϑΑ, 
δοχυmεντο οριγιναλ ΟΥ 2 (δοισ) Χερτιφιχαδοσ δε Απροϖαο εm 〈ρεασ δε εστυδοσ δα ΕϑΑ, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δο οριγιναλ 
ΟΥ Βολετιm δε απροϖαο δο ΕΝΧΧΕϑΑ εmιτιδο ε ενϖιαδο πελο ΜΕΧ, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δο οριγιναλ ΟΥ Χερτιφιχαδο δε 
Απροϖαο δο ΕΝΧΧΕϑΑ εm 2 (δυασ) 〈ρεασ δε εστυδοσ αϖαλιαδασ, εmιτιδο ε ενϖιαδο πελο ΜΕΧ, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δο 
οριγιναλ ΟΥ Dοχυmεντο(σ) θυε χοmπροϖε(m) α ελιmιναο δε νο mνιmο 4 (θυατρο) δισχιπλινασ, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δο 
οριγιναλ; ΟΥ 
 
ε) Παρα οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαραm ο Εξαmε Ναχιοναλ δο Ενσινο Μδιο − ΕΝΕΜ ατ α εδιο δε 2016 − Χερτιφιχαδο ου Dεχλαραο δε 
Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο, εξπεδιδο πελοσ Ινστιτυτοσ Φεδεραισ ου πελα Σεχρεταρια δα Εδυχαο δο Εσταδο χορρεσπονδεντε. 
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φ) Σοmεντε παρα οσ χανδιδατοσ δο Χυρσο δε Τχνιχο εm Ενφερmαγεm − Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ χοm Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Φυνδαmενταλ, 
υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δοσ οριγιναισ ε Dεχλαραο δε mατρχυλα να 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο ου Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ χοm 
Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δο οριγιναλ ΟΥ Dεχλαραο δε Χονχλυσο δο Ενσινο 
Μδιο, ασσιναδα πορ αγεντε εσχολαρ δα εσχολα δε οριγεm, δοχυmεντο οριγιναλ. 
 
ςΙΙΙ− Ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα, πελο ιτεm �εσχολαριδαδε πβλιχα�, δεϖερ〈 απρεσενταρ Dεχλαραο Εσχολαρ (ϖερ 
mοδελο δε Dεχλαραο Εσχολαρ ανεξο α εστα πορταρια) ΟΥ Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ χοντενδο ο δεταληαmεντο δασ σριεσ χυρσαδασ ε ο(σ) νοmε(σ) δα(σ) 
εσχολα(σ), χοmπροϖανδο, ασσιm, τερ χυρσαδο ιντεγραλmεντε δα 5♠ α 8♠ σριε ου δο 6≡ αο 9≡ ανο δο ενσινο φυνδαmενταλ εm ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ, 
υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δο οριγιναλ. 
 
ΙΞ− Ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα, πελο ιτεm �εσχολαριδαδε πβλιχα�, δεϖερ〈 απρεσενταρ Dεχλαραο Εσχολαρ ΟΥ 
Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ χοντενδο ο δεταληαmεντο δασ σριεσ χυρσαδασ ε ο(σ) νοmε(σ) δα(σ) εσχολα(σ), χοmπροϖανδο, ασσιm, τερ χυρσαδο ιντεγραλmεντε 
δα 5♠ α 8♠ σριε ου δο 6≡ αο 9≡ ανο δο ενσινο φυνδαmενταλ εm ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm απρεσενταο δο οριγιναλ. 

 
DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑ ΠΑΡΑ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΝςΟΧΑDΟΣ ΝΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ−ςΕΣΤΙΒΥΛΙΝΗΟ DΟ 1≡ 
ΣΕΜΕΣΤΡΕ 2020 ΠΑΡΑ ΑΧΕΣΣΟ ΑΣ ςΑΓΑΣ ΡΕΜΑΝΕΣΧΕΝΤΕΣ 

Α mατρχυλα δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δο 2≡ m⌠δυλο δεπενδερ〈 δα απρεσενταο δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 
 
Ι− Ρεθυεριmεντο δε mατρχυλα (φορνεχιδα πελα Ετεχ/Εξτενσο δε Ετεχ (Χλασσε Dεσχεντραλιζαδα) νο δια); 
 
ΙΙ− 2 (δυασ) φοτοσ 3ξ4 ρεχεντεσ ε ιγυαισ; 
 
ΙΙΙ− Dοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ, εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα (ΡΓ), πελασ Φορασ Αρmαδασ 
ου πελα Πολχια Μιλιταρ ου Χδυλα δε Ιδεντιδαδε δε Εστρανγειρο (ΡΝΕ), δεντρο δα ϖαλιδαδε; ΟΥ 
 
Ις− Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εξπεδιδα νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 9.503/97, ου δοχυmεντο εξπεδιδο πορ Ορδεm ου Χονσεληο 
Προφισσιοναλ (εξεmπλο: ΟΑΒ, ΧΡΕΑ, ΧΟΡΕΝ, ΧΡΧ ε ουτροσ). Νο χασο δα απρεσενταο δε υm δεστεσ δοχυmεντοσ ο αλυνο δεϖερ〈 απρεσενταρ 
ποστεριορmεντε ο ΡΓ (φοτοχ⌠πια ε οριγιναλ), εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα, εm ατ 60 διασ; 
 
ς � Χερτιδο δε νασχιmεντο πρεφερενχιαλmεντε ατυαλιζαδα, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ. 
 
ςΙ− ΧΠΦ, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ; 
 
ςΙΙ− Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ χοm Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο ου εθυιϖαλεντε (ΕϑΑ/ΕΝΧΕϑΑ), υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm α απρεσενταο 
δο οριγιναλ ου Dεχλαραο δε Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο, ασσιναδα πορ αγεντε εσχολαρ δα εσχολα δε οριγεm, δοχυmεντο οριγιναλ; 
 
ςΙΙΙ− Παρα οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαραm ο Εξαmε Ναχιοναλ δο Ενσινο Μδιο − ΕΝΕΜ ατ α εδιο δε 2016 − Χερτιφιχαδο ου Dεχλαραο δε 
Χονχλυσο δο Ενσινο Μδιο, εξπεδιδο πελοσ Ινστιτυτοσ Φεδεραισ ου πελα Σεχρεταρια δα Εδυχαο δοσ Εσταδοσ χορρεσπονδεντε. 
 
Εm χασο δε περδα, ρουβο ου εξτραϖιο δε �δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε�, χονφορmε σολιχιταδο νο ινχισο ΙΙΙ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 λεϖαρ ε απρεσενταρ 
οβριγατοριαmεντε α ϖια οριγιναλ ε υmα χ⌠πια: 
1. Dο Βολετιm δε Οχορρνχια Πολιχιαλ ου Dεχλαραο/Χερτιδο δε Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο, δαταδο δε νο m〈ξιmο 6 (σεισ) mεσεσ αντεσ δο δια δο 
Εξαmε, ϕυστιφιχανδο ο φατο οχορριδο, βεm χοmο υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε.  
2. Dα χερτιδο/ρεγιστρο δε νασχιmεντο, βεm χοmο υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε παρα ο χανδιδατο πορταδορ δο προτοχολο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
(ΡΓ) εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα ου δε προτοχολο δε ΡΝΕ εξπεδιδο πελο Dεπαρταmεντο δε Πολχια Φεδεραλ χοmπετεντε. Α 
χερτιδο δε χασαmεντο συβστιτυι α χερτιδο/ρεγιστρο δε νασχιmεντο. 
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Α mατρχυλα δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα ϖαγασ ρεmανεσχεντεσ δα 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο δεπενδερ〈 δα απρεσενταο δοσ σεγυιντεσ 
δοχυmεντοσ: 
 
Ι− Ρεθυεριmεντο δε mατρχυλα (φορνεχιδα πελα Ετεχ νο δια); 
 
ΙΙ− 2 (δυασ) φοτοσ 3ξ4 ρεχεντεσ ε ιγυαισ; 
 
ΙΙΙ− Dοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ, εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα (ΡΓ), πελασ Φορασ Αρmαδασ 
ου πελα Πολχια Μιλιταρ ου Χδυλα δε Ιδεντιδαδε δε Εστρανγειρο (ΡΝΕ), δεντρο δα ϖαλιδαδε; 
 
ς� Χερτιδο δε νασχιmεντο πρεφερενχιαλmεντε ατυαλιζαδα, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ. 
 
ςΙ− ΧΠΦ, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ; 
 
ςΙΙ− Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ δα 1♠ σριε δο Ενσινο Μδιο, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm α απρεσενταο δο οριγιναλ ου Dεχλαραο δε Χονχλυσο δα 1♠ 
σριε δο Ενσινο Μδιο, ασσιναδα πορ αγεντε εσχολαρ δα εσχολα δε οριγεm, δοχυmεντο οριγιναλ. 
 

DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑ ΠΑΡΑ ΟΣ ΧΥΡΣΟΣ DΕ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑ∩℘Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 

Α mατρχυλα δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα ο Χυρσο δε Εσπεχιαλιζαο δεπενδερ〈 δα απρεσενταο δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 
 
Ι− Ρεθυεριmεντο δε mατρχυλα (φορνεχιδα πελα Ετεχ); 
 
ΙΙ− 2 (δυασ) φοτοσ 3ξ4 ρεχεντε ε ιγυαισ; 
 
ΙΙΙ− Dοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ, εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα (ΡΓ), πελασ Φορασ Αρmαδασ 
ου πελα Πολχια Μιλιταρ ου Χδυλα δε Ιδεντιδαδε δε Εστρανγειρο (ΡΝΕ), δεντρο δα ϖαλιδαδε; ΟΥ 
 
Ις− Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εξπεδιδα νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 9.503/97, ου δοχυmεντο εξπεδιδο πορ Ορδεm ου Χονσεληο 
Προφισσιοναλ (εξεmπλο: ΟΑΒ, ΧΡΕΑ, ΧΟΡΕΝ, ΧΡΧ ε ουτροσ). Νο χασο δα απρεσενταο δε υm δεστεσ δοχυmεντοσ ο αλυνο δεϖερ〈 απρεσενταρ 
ποστεριορmεντε ο ΡΓ (φοτοχ⌠πια ε οριγιναλ), εξπεδιδο πελα Σεχρεταρια δε Σεγυρανα Πβλιχα, εm ατ 60 διασ; 
 
ς− Χερτιδο δε νασχιmεντο πρεφερενχιαλmεντε ατυαλιζαδα, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ. 
 
ςΙΙ− ΧΠΦ, φοτοχ⌠πια ε απρεσενταο δο οριγιναλ; 
 
ςΙΙΙ− Ηιστ⌠ριχο Εσχολαρ χοm Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δε Χυρσο Τχνιχο εθυιϖαλεντε χονφορmε λιστα δισπονϖελ νο σιτε 
ωωω.ϖεστιβυλινηοετεχ.χοm.βρ, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm α απρεσενταο δο οριγιναλ ου Dεχλαραο δε Χονχλυσο δο Χυρσο Τχνιχο 
εθυιϖαλεντε, δοχυmεντο οριγιναλ, ασσιναδα πορ αγεντε εσχολαρ δα εσχολα δε οριγεm. 
 
ΙΞ− Παρα ο χυρσο δε Γεστο δε Προϕετοσ (ον−λινε) απρεσενταρ Χερτιφιχαδο δε Χονχλυσο δε Ενσινο Μδιο Ε Χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δε θυαλθυερ 
Χυρσο Τχνιχο ου Συπεριορ, υmα φοτοχ⌠πια σιmπλεσ χοm α απρεσενταο δο οριγιναλ ου Dεχλαραο δε Χονχλυσο δε Χυρσο Τχνιχο ου Συπεριορ, 
δοχυmεντο οριγιναλ, ασσιναδα πορ αγεντε εσχολαρ δα εσχολα δε οριγεm. 
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